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Att sluta med kalhyggen - och sen då?
Hyggesfritt enligt lübeckmodellen - fällning och virkeskörning

Hjo, korsberga 
19 november kl. 09.00
Hjobygdens naturskyddsförening 
mfl. inbjuder även i år till 
skogsdag om naturnära 
hyggesfritt skogsbruk. 
Förra årets dag på Missveden 
var för många en introduktion 
i kontinuitetsskogsbruk enligt 
Lübeckmodellen. 
Årets skogsdag ger kunskap om 
principerna bakom modellen, 
men också svar på frågorna om 
hur åtgärderna ser ut i en om-
ställd skog. 
Förmidagen ägnas åt 
föreläsning och eftermiddagen 
tillbringas i fält i en ”grovskog” 
där åtgärder- och medveten 
omställning gjorts till 
Lübeckmodellen. Praktisk 
tillämpning av alternativa brukn-
ingsmetoder av virke i måldiam-
etern kommer att behandlas. 
Motormanuell huggning, skot-
ning med arbetshästar samt 
anpassade maskiner kommer 
att  förevisas och diskuteras.

Senast den 11/11, till Ulla 
Kjelander, tfn 0503-19041, eller 
e-post:kjellander@ebrevet.nu. 
Begränsat antal deltagare så 
vänta inte med anmälan! 
Kostnad: 200 kr/pers inkl. fika 
och lunch.
Meddela ev. specialkost vid 
anmälan. 
När din anmälan bekräftas får 
du uppgifter om inbetalning för 
deltagaravgiften samt 
vägbeskrivning. 

Mikael Karlsson, VD Silvaskog, 
Ulla Kjellander, länsordförande 
nsf Skaraborg, Viveca Luc, 
Skogsstyrelsen, Tom Meurling, 
ordförande i föreningen Sver-
iges Hästkörare, Peter Mag-
nusson, Terrie, Johan Olsson, 
Skaraborgs skogstjänst, Monica 
Andersson, Skogsmon, Tobias 
Hellman mfl.

Program
09.00 Välkommen och kaffe, 
Korsberga församlingshem
09.30 Föreläsning, Lübeckmodel-
len, bakgrund och Sverige idag, 
Mikael Karlsson Silvaskog AB
10.40 Skogsvårdslagen om hyg-
gesfritt och naturlig föryngring, 
Viveca Luc, Skogsstyrelen
11.00 Lübeckmodellen i praktik-
en – hur gör man? , Mikael Karls-
son Silvaskog AB
12.00 Lunch
13.00 Fältvandring i omställd 
skog, diskussion om åtgärder, 
framtid, ekologi och ekonomi, 
Mikael Karlsson
14.00 Hur möter vi utmaningen 
med motorsågen?
Motormanuell fällning av 
grovtimmer. Planering, säkerhet, 
ekonomi och miljöhänsyn.
Monica Andersson, Skogsmon
14.30 Hur möter vi utmaningen 
på maskinsidan?
Naturnära skotning med maskin, 
planering med skördare och 
permanenta körvägar.
Peter Magnusson, Terrie, Johan 
Olsson Skaraborgs skogstjänst
15.15  Hur möter vi utmaningen 
med hästkrafter? 
Lunning av grovtimmer med 
häst.Val av tekniker och red-
skap, Föreningen Sveriges Häst-
körare och redskapstillverkare 
Tobias Hellman, mfl 
16.00 Kaffe, frågestund och 
sammanfattning, Mikael Karls-
son, Ulla Kjellander mfl

Välkomna till en mycket spännande 
dag om naturnära skogsbruk!

Medverkande

anmälan

Inbjudan till uppföljare av förra årets skogsdag om kontinuitetsskogsbruk


