TIL MEDLEMMENE I KRISTIANSAND SKOGEIERLAG

10.4.2019

I mai 2019 arrangerer vi kurs i ungskogpleie
Dato/tid:
Deltakere:
Sted:
Påmelding:

13. og 14. mai, kl. 17-22
5 –7 per kurs
Tveit/Foss
Førstemann til mølla. Minste antall deltakere er 5 stk. Bindende påmelding.
Kontakt Kristian Stray, tlf 90077957, epost kristianstray@gmail.com
Frist påmeld.: 7. mai
Kursavgift:
kr. 1430 per person*
Ta med:
Ryddesag som virker**, sele, fil til ryddesagblad, verktøy, bensin, forskriftsmessig
hjelm, arbeidsklær med vernefarge, høye/stødige arbeidsstøvler, mat og drikke.
Instruktør:
Jannicke Modell Røhmen
*) Kristiansand skogeierlag vil dekke deler av kursavgiften for medlemmer. Skogeiere med tilhørighet
i Kristiansand kommune kan søke om å få dekket deler av kursavgiften med rentemidler. Kursavgift
kan også dekkes med skogfond.
**) Mulighet for å låne ryddesag. Må avtales ved påmelding.

Kursplan
13.5 kl. 17-22
Oppmøte ved Gamle Kjeviksaga, adresse Topdalsveien 112, kl. 17.
Innledning og teori ca. 3 timer. Vi forflytter oss senere til Svein Pedersen på Foss, adresse
Fosseveien 151 for praktisk del. Ca. 10 minutter med bil.
14.5 kl. 17-22
Fortsettelse praktisk del på Foss, oppmøte Fosseveien 151.

Er det andre kurs eller aktiviteter du kunne tenke deg? Ta kontakt så kan vi kanskje arrangere det.
Vi ønsker alle våre medlemmer en fin vår!

Vennlig hilsen fra Kristiansand Skogeierlag
v/Kristian Stray – leder. Tlf 90077957

TIL MEDLEMMENE I KRISTIANSAND SKOGEIERLAG

10.4.2019

Om kurset
Ungskogpleie - 10 timer
Kurset gir en konsentrert innføring om ungskogpleie og utførelse av arbeidet. Kurset gir opplæring i
bruk av ryddesaga som verktøy til dette arbeidet.
Målgruppe: Kurset er beregnet på personer som skal utføre ungskogpleie, uavhengig om de allerede
har noe skoglig erfaring eller ikke.
Emner for kurset: Nedenfor vises emnene for kurset, samt et forslag til hvordan gjennomføringen kan
gjøres:
Del 1 (inne, ca 3 timer):
- Prioritering av bestand for ungskogpleie
- Utvikling av et skogbestand med og uten pleie
- Ungskogpleiens økonomi
- Kvalitetsorientert ungskogpleie
- Flerbrukshensyn
- Trevalg

Del 2 (ute, ca. 7 timer fordelt på begge dager)
- Vurdering av tetthet og rett tidspunkt for ungskogpleie
- Kvalitetsorientert ungskogpleie i praksis
- Filing av ryddesagblad, innstilling av sele
- Bruk av ryddesag
- Praktiske øvelser
Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av ryddesag.

For å lese mer om ulike kurs gå inn på http://www.skogkurs.no

