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Uthålligt skogsbruk på din mark  

Sommenbygdens Folkhögskola 
Om distanskursen Uthålligt skogsbruk på din mark 

Uthålligt och småskaligt skogsbruk innebär att hänsyn tas till alla skogens egenskaper, dvs. inte bara 

virkestillgångar för industrin, utan också växt- och djurliv, vattenkvalitet, klimatpåverkan och andra 

värden som skogen har för människor. Denna distanskurs riktar sig till dig som äger en mindre skog och 

vill lära dig dess ekosystem och bästa vis att bruka den uthålligt. 

Helgträffar 

Under fem helgträffar fördelade över vår och höst besöker deltagarna småskaligt brukade skogar. 

Block 1 Startar med träff i Boet 31/8-1/9  

Introduktion till begreppen naturliga vegetationstyper och succession. Besök i naturskog. Skogens olika 

värden - ekonomiska, ekologiska och sociala. Besök i fält i olika typer av skog och i skog som brukats på 

olika vis. Träff med en skogsägare som brukar sin skog småskaligt och uthålligt. Identifiering av kulturspår 

i skog. Skogsbete och skogshistoria.  Deltagarna berättar om sina skogsinnehav för varandra. vad är en 

äkta urskog? Störningsregimer, skogsbrand. Människans miljöpåverkan på skog (klimatförändring, 

utdikning, övergödning, försurning, gifter, brist på störning). 

Block 2 28-29/9 Skullebo 

Lagstiftning och annan reglering kring hänsyn i skogsbruket. Olika avverkningsmetoder. För- och 

nackdelar med hyggesfritt skogsbruk jämfört med andra metoder. Hyggesfritt enligt skogsstyrelsen 

Block 3 fram t.o.m. träff i Boet 25-26/1 2020 

Skogsbrukets historia, förädling, produkter, användningsområden. Ägande genom allmänning eller 

enskilt. Besök i Lysings Häradsallmänning. Hur utförs och fungerar dagens skogsbruk? Plantering, röjning, 

gallring slutavverkning– övriga moment 

Block 4 fram t.o.m. träff i Boet 4-5/4 

Djupdykning i naturnära skogsbruk. Ekonomi i skogsbruket. Skogsägarens mål med sitt innehav brukande 

i fokus. Hur kan skog i olika ålder hanteras.   

Block 5 fram t.o.m. träff i Boet 16-17/5 

Vattenvård. Skogsbrukets påverkan på vattenmiljöer – kvalitet. Rödlistade arter, signalarter, 

habitatarter. Fågel- och djurliv. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån naturvärde. Natura 2000 och 

andra former av naturskydd.  

 

Sista ansökningsdatum: 1 augusti 2019, gör din ansökan direkt via kurssidan på skolans hemsida; 
http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/distanskurs-uthalligt-skogsbruk-pa-din-mark/ 

Kursstart: 31 augusti 2019 

Antagningsvillkor: Du ska vara minst 18 år. Kursen utgår från att du har egen skog eller tillgång till en 

skog att planera och resonera omkring. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till 

dator med webkamera.  

Kostnad: 10 900 kr, kan delbetalas, kursen finansieras inte av statsbidrag. Du står själv för litteratur, resor, 

mat och boende. Du förväntas också ha lämplig klädsel för uteverksamhet. 
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