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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 i 

Östergötland och Småland och får lära sig att planera skogsuttag, se pågående skogsarbeten som 

utförs per hand eller med småskaliga maskiner och känna igen de viktigaste signalerna på höga 

naturvärden som ska tas hänsyn till vid avverkningar eller annan förvaltning av skogen. Deltagarna 

uppmärksammas samtidigt på de andra ekonomiska värden än virket som skogen kan ge: jakt, bär och 

svamp, ekoturism. 

Block 1 Startar med träff i Boet 31/8-1/9 2019  

Introduktion till skogsbruk. 

Block 2  September fram t.o.m. träff på Skullebo skogsgård  

Lagstiftning, avverkningsmetoder, miljöpåverkan mm.  

Block 3 November fram t.o.m. träff i Boet  

Ekonomi, internationell utblick och studiebesök. 

Block 4 Februari fram t.o.m. träff i Månsabola  

Kulturspår, växt- och djurliv och naturskydd. 

Block 5 April fram t.o.m. träff i Boet  

Från frö till skörd, din egen skog och examination. 

 

Läs mer om innehållet på vår hemsida, http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/distanskurs-

uthalligt-skogsbruk-pa-din-mark/ 

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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