Velkommen til
skogdag
Høland og Setskog skogeierlag arrangerer skogdag lørdag 2. juni 2018 kl. 12:00 til 15:00
Sted: Østre Pavestad Gård (hos Petter Simonsen), Skulerudveien 494, 1970 Hemnes.
Tema: EDEL-prosjektet til Glommen Skog. Optimal ungskogskjøtsel.
• Vandring igjennom 7 forskjellige skifter i hogstklasse 2, 3 og 4 hvor ulike tiltak er utført,
blant annet avstandsregulering, forhåndsrydding og 1. og 2. gangs tynning på bjørk, gran
og furu. Innledning ved skogsjef i Glommen Skog Per Skaare.
• Etter markvandringen samles vi på tunet på Østre Pavestad. Grilling av pølser og servering
av mineralvann og kaffe.

Per Skaare
skogsjef

• Næringspolitisk innlegg ved næringspolitisk sjef i Glommen Gunnar Gundersen; Rovdyr og
verdiskapning i skogen vår.
Etter dette kan de som vil se på Østre Pavestad Gård sine produksjoner med økologisk
urkorn og økologisk Ullgris.
Mvh styret i Høland-Setskog Skogeierlag
v/leder Petter Simonsen

Har du innspill til oss?
Det er mye spennende som skjer i Glommen Skog om dagen. Vi
som er tillitsvalgte i skogeierlaget og årsmøterepresentanter for
skogeierområdet Havass ønsker å ha en tett og god dialog med
dere.
Glommen er et samvirke. Ikke nøl med å kontakte en av oss
dersom det er noe du ønsker vi skal ta opp, eller du har forslag
på aktuelle temaer til ulike møter eller skogdager i regi av Glommen.
Det er spørsmål og innspill fra dere som gir oss mulighet til å
gjøre en god jobb.

Gunnar A. Gundersen
næringspolitisk sjef

Skogeierlagets tillitsvalgte/styre:
Petter Simonsen, Leder
Rolf Christian Spilhaug, Nestleder
Marit Stenslet Aaserud, Styremedlem
Jørn Heggedal, Styremedlem
Herbjørn Bøen, Styremedlem
Årmøterepresentanter fra Havass/skogeierområdets tillitsvalgte:
Petter Simonsen, leder | 920 11 094 | petter@pavestad.no
Gudbrand Kvaal | 909 27 649 | gudbrand.kvaal@online.no
Odd Arild Gjerlaug | 977 43 833 | oagjer@gmail.com
Carl Henrik Lillestrand | 911 00 906 | carlil@fredrikstad.kommune.no
Jakob Natvig Skolleborg | 995 93 144 | jacob@natvig.org
Johan Skammelsrud | 906 54 395 | skammels@online.no
Gjermund Øistad | 907 77 165 | ka.landbruk@halden.net
Jens Holene | 950 00 184 | jt.holene@gmail.com

