
Invitasjon til skogeierlagstur 15. – 16. oktober 2021 

          
 
Årets tur blir en koronatilpasset 2-dagers tur i nær-områder: Follo, Røyken, Hurum og Asker. 
Vi legger opp til å bruke privatbiler (håper på samkjøring pga av parkeringsplasser). 
Vi håper på minimum 20 stk. 
 
 
Fredag 15. oktober 
09.00 Frammøte på Ås 

Adr: Herumveien 6, v/ Eika Sportssenter.  Vi benytter denne gjesteparkeringen fram 
til avreise etter lunsj. 

 Utdeling av baguetter og litt drikke til eget påfyll en gang før lunsj 
 
09.30 Massivtrehus – verdens største studentby på Ås, v/ Bjørn Bakke Lier, Trebruk AS 
 https://www.arkitektnytt.no/nyheter/massiv-satsing-pa-massivtre 
 
10.30 Rusletur til skogen 

Klimasmart skogbruk – hva skogeiere kan bidra med v/ Erik Trømborg, NMBU 
 https://www.nmbu.no/prosjekter/node/39745 
 
13.30 Lunsj i Vitenparken på Ås 
 https://vitenparken.no/mat-og-drikke/ 
 
14.30 Avreise til Drøbak 
 
15.00 Guidet byvandring i Drøbak: Byhistorie, utskipningssted for trelast 1650-1850, byutvikling 

og byggeskikk, materialbruk før 1750 og etter m/ Per-Willy Færgestad. 
 To timers gratis parkering på Bankløkka ved Drøbak kirke. Innkjøring tvers av Kirkegaten 8. 
 
16.45 Follo Museum, Belsjøveien 17 

Verksted: materiallager, tradisjonelle skurmønstre, tørking, materialbruk (“ bruk hele dyret”), 
verktøybruk fra gjennomskårne bord til ferdig kledning v/ Færgestad 

 
18.00 Innsjekking Reenskaug Hotell, Storgata 32, Drøbak.  

https://festningshotellene.no/reenskaug/ 
 
19.00 3 retters middag på hotellet 
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Lørdag 16. oktober 
07.00 Morgentur med Øivind 
 
08.00 Frokost på hotellet 
 
09.30 Avreise 
 
10.15 Utleiehytter på åremål hos Jens Erik Wittussen, Filtvetveien 12. Eiendommen er på 55 

da jord og 3000 da skog. Wittussen selger skogsmaskiner og er tidligere leder av 
Hurum Skogeierlag. 

 

          
 
12.30 Lunsj hos Cafe Lasse, Østre Strandvei 4A på Tofte,  

https://www.facebook.com/Cafe-Lasse-329182397114536/ 
 
13.30 Avreise til Dikemark. 

Foryngelseshogst på Dikemark. Utfordringer når allmenheten er uenig i hvordan 
hogst skal se ut og hvordan den skal foregå. 
Adr: Dikemark utfarts´parkering, Dyringveien 1 

 
 
 
 

PÅMELDING: 
Innen 7. juli til Astrid Lindstad,  post@hauger-gard.no   
Vi håper på minimum 20 tur-deltagere. 

Pris: som innkluderer all mat og drikke (Kaffe/te og vann), overnatting i dobbeltrom samt 

utgifter til foredragsholdere/guider er kr 1.700 pr person. Overnatting i enkeltrom blir kr 
2.100 per person. 
 
Ved påmelding: oppgi navn, telefonnummer, evnt matallergier og rom-ønske. Og evnt hvem 
du ønsker å dele rom med. 
 
 
Hilsen turkomiteen 
Øivind, Kari Margrethe, Anne Helene og Astrid 
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