Västra Sveriges skogsvårdsförbund hälsar sina
medlemmar samt personal vid Skogssällskapet
välkomna till en FRAS-exkursionsdag på
Skogssällskapets fastighet i Floda den 27 augusti.
Vårt förbund har under fyra års tid sponsrat forskningsprojektet FRAS, Framtidens
skogsskötsel i södra Sverige, som är ett gemensamt forskningsprogram för
Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och det svenska skogsbrukets
forskningsinstitut Skogforsk med totalt 100 000 kr. Programmet har innefattat sex
doktorandprojekt vilka följande är; 1) Föryngring av tall i södra Sverige, 2) Smarta
föryngringar, 3) Röjningsmodeller för variationsrikt skogsbruk, 4) Gallring och
naturhänsyn, 5) Effektivare beståndsbehandling och 6) Skötsel och virkeskvalitet i
blandbestånd.
Exkursionsdagen kommer att tillbringas utomhus. Under för-, och
eftermiddagspassen kommer vi att vara uppdelade i mindre grupper och stationsvis
besöka doktoranderna där de kommer att berätta om sina projekt och resultat de
kommit fram till. Vi kommer också ges möjlighet att ställa frågor direkt till
doktoranderna.
Från kl. 8.00 bjuds det på kaffe och fralla vid Tvärsjönäs som är vår uppstartsplats
för dagen.
Kl. 8.30 startar exkursionens förmiddagspass, där vi kommer att få lyssna till tre av
projekten.
Runt 12 tiden åker vi vidare till Flottarrännan där det bjuds på utomhuslunch.
Därefter det far vi vidare till eftermiddagens pass för att lyssna på de tre återstående
projekten.
Exkursionen avslutas kl. 16 och ni bjuds på kaffe innan hemfärd.
Eftersom vi under dagen kommer att färdas i egna bilar är det bra om ni kan ordna så
långt det är möjligt med samåkning för att minimera antalet bilar.
Anmälan till exkursionsdagen sker till Monika Vallin Rosell eller Jan-Olof
Sundqvist. Eftersom vi har ett begränsat antal platser, så gäller ”först till kvarn”
principen. Vid anmälan uppge om ni har några matallergier.
Exkursionen är avhängig av att pandemirestriktionerna har släppt sitt grepp.
Förbundet följer riktlinjerna utifrån folkhälsomyndighetens allmänna råd.
Monika Vallin Rosell
Tel: 0730 - 77 60 81
Mail; skogsforvaltningivast@telia.com
Jan-Olof Sundqvist
Tel: 0761 – 38 17 20
Mail; janolof.sundqvist@gmail.com

Samling sker vid orange pil – Tvärsjönäs, Lerum.
Infartsvägen till Tvärsjönäs nås endast norrifrån. Vi kommer att snitsla
vägkorsningarna från Trädet fram till samlingsplatsen.
Vid infarten från E20 i Floda finns en pendelparkering samt vid
badplatsen vid Högsboholm finns en parkering utifallatt ni behöver ställa
bilar för att kunna samåka.
Väl mött önskar Styrelsen för Västra Sveriges Skogsvårdsförbund.

