Datum:

2018-07-02

Inbjudan till Ekfrämjandets exkursion i Värmland
den 23 – 24 augusti 2018
Skogsstyrelsen i Värmland är tillsammans med Lars Alexandersson årets värd och arrangör av
årsmöte och exkursion. Exkursionen kommer att genomföras i södra delen av Värmland.
Årsmöte och övernattning på Dömle herrgård strax söder om Kil.
Även i år kan vi erbjuda ett paketpris som i princip inkluderar allt från torsdag lunch till
fredagens exkursionsavslutning vid 12-tiden.
Från Kristianstad via Karlshamn-Växjö-Värnamo-Jönköping-Skövde har vi ordnat med
bussresa, för dem som önskar, till Värmlands Säby där exkursionen börjar.
Torsdagseftermiddagen kommer att genomföras med buss och enskilda bilar. Hur det blir med
fredagsförmiddagen är ännu inte klart.
Samling sker klockan 1300 vid Värmlands Säby herrgård 2,9 mil söder om Kristinehamns
station utmed väg nummer 26 mot Gullspång. Vi startar exkursionen med en ”lunch-macka”,
varefter vi gör en ”road tripp” på Värmlands Säbys marker och ser på ett naturvårds objekt, en
800-årig ek och ett produktionsbestånd.
Årsmötet hålls på Dömle herrgård klockan 1800. Vid 1900 håller Lars-Göran Stener ett
föredrag om askskottsjukan och klockan 1930 blir den en två rätters middag. Alla som önskar
övernattning får plats på Dömle herrgård.
På fredagsmorgonen åker vi till ett björksågverk och därefter till ett naturvårdsobjekt på
Kummelön, en halvö i Vänern, där vi också studerar ett 4 hektar stort nyplanterat och hägnat
ekbestånd. Vid 12-tiden avslutas exkursionen med fri hemfärd.
Skogsstyrelsen i Värmland bjuder på kaffe under torsdagseftermiddagen och på
fredagsförmiddagen. Paketpriset för exkursionen och årsmöte innefattar: torsdagens
lunchmacka, årsmötesmiddag och logi inl frukost.
Pris:
Pris per deltagare i enkelrum:
Pris per deltagare i dubbelrum:
Pris per deltagare utan boende men med middag:
EKFRÄMJANDET
c/o Skogsstyrelsen
Norra vägen 2G
382 37 Nybro
www.ekframjandet.se
Plusgiro 487 39 41-1

1 555 kr
1 255 kr
660 kr

Anette Turesson, vik sekreterare
tel: 0481-482 58
e-post: anette.turesson@skogsstyrelsen.se
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Då Ekfrämjandet kommer att svara för betalningen och vi inte är momsbefriade innehåller
priserna ovan inkl. moms. Det innebär att det är lite komplicerat att särredovisa momsen för
den som så önskar.
På Ekfrämjandets vägnar Jät den 2/7- 2018
Thomas Thörnqvist (ordförande)

Anette Turesson (vik. sekreterare)

ANMÄLAN skickas till Skogsstyrelsen, Att: Ekfrämjandet, Norra vägen 2G,
382 37 Nybro senast onsdagen den 17 juli, eller via e-post
anette.turesson@skogsstyrelsen.se, telefon: 036-35 93 00 (växel), 0481-482 58 (direkt).
OBS ange om Ni vill åka buss och i så fall varifrån. Ange även specialkost i anmälan. För
frågor kontakta Anette Turesson eller Thomas Thörnqvist thomas@xylem.se, mobil 070-508
38 39.

Ekfrämjandets årsmöte och exkursion den 23-24 augusti
2018 i Värmland (OBS! ännu ej definitiva tider vad gäller
bussresan)
Dag 1:
0500

Start: Bussresa Kristianstad
Via Karlshamn – Växjö – Värnamo – Jönköping –
Skövde – till Värmlands Säby

1300

(förtäring vid trafikplats Hyltena i Jönköping)
Fältlunch vid Värmlands Säby

1300 - 1330

Exkursionen startar vid Värmlands Säby:
Naturvårdsbestånd (Naturreservat)

1330 - 1410

800-årig ek

1415 - 1425

70-80 – årigt Produktionsbestånd + fältfika

1430 - 1530

Avresa till Dömle herrgård

1530

Ankomst Dömle herrgård

1700

Årsmöte

1800 - 1900

Föredrag askskottsjukan – Lars-Göran Sterner –

1900 - 1920

Middag

1930 - !!

EKFRÄMJANDET
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Norra vägen 2G
382 37 Nybro
www.ekframjandet.se
Plusgiro 487 39 41-1

Anette Turesson, vik sekreterare
tel: 0481-482 58
e-post: anette.turesson@skogsstyrelsen.se
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Dag 2:
0800

Avfärd Dömle herrgård
Besök björksågverk Ö Ämtervik

0830 - 0915

Naturvårdsbestånd vid Kummelön, Ölme + fältfika 1015 - 1115
Ekplantering 2018 vid Ölme kyrka

1125 - 1200

Avslutning

1200

Lunch i Kristinehamn

1230

Avfärd med buss mot Kristianstad

1330

Ankommer Kristianstad

2130 (förtäring vid Trafikplats

Hyltena i Jönköping)

Kostnad för resa med buss från södra Sverige till exkursion och
årsmöte i Värmland
Resekostnaden baseras på att bussen kostar 20 000 kr, att resan Kristianstad – Dömle
inklusive exkursion – Kristianstad är 120 mil och att totalt 30 personer åker med bussen från
olika stopp under resan. Den totala milkostnaden per person ligger mellan 6.30 och 6.70
kronor.
Kristianstad
Karlshamn
Växjö
Värnamo
Jönköping
Skövde

120 mil
110 mil
90 mil
70 mil
60 mil
40 mil

EKFRÄMJANDET
c/o Skogsstyrelsen
Norra vägen 2G
382 37 Nybro
www.ekframjandet.se
Plusgiro 487 39 41-1

800 kr/pers
700 kr/pers
600 kr/pers
450 kr/pers
400 kr/pers
250 kr/pers

Anette Turesson, vik sekreterare
tel: 0481-482 58
e-post: anette.turesson@skogsstyrelsen.se

