
Kurs om (ällnära skogar 
- naturupplevelser, skogshistorik, skogens naturvårdsarter och vad deras förekomst 
berä=ar, samt mötet med olika personer och deras rela>oner >ll skogen 
 

 

KURSMÅL 
Deltagare på kursen ska öka sina kunskaper om olika skogstyper i Jämtlands 7ällnära skogar, deras 
typiska naturvårdsarter och vad de berä=ar om skogens historik och naturvärde. Vidare ska deltagare 
få inblick i olika roller och yrken man kan syssla med när man skaffat goda kunskaper om skogarnas 
naturvärden och ekologi. Kursen syCar Dll a= på e= inspirerande sä= lära sig mer om skogsekologi, 
skogens arter och hur man tyder skogen under former där fina naturupplevelser, goda möten och 
samtal varvas med Dd Dll reflekDon och a= undersöka e= urval arter på djupet. Kursen ger Dps på 
metodik och teknik som underlä=ar sökande eCer naturvårdsarter. Vår förhoppning är a= kursen 
kommer väcka ökat intresse för urskogar och ge mersmak och lust a= uHorska mer. 

Lärare/ föreläsare/ skogsguider: 
Andreas Öster - naturvärdesspecialist Skogsstyrelsen 

Bege Jonsson - forskare och professor i biologi vid Mi=universitetet (ersä=er Ola Engelmark) 

David Tverling - driver Naturguide Tiveden, skogsskyddare 

Lena Högberg - naturvärdesinventerare, f d Skogsstyrelsen 

Maria Danvind - verksamhetsutvecklare Naturskyddsföreningen kansli Mi=, skogsbiolog 

Bjarne Tu=uren - ekolog Berg och Härjedalens kommun, naturvärdesinventerare  
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När: Vecka 24, 13/6 - 17/6 (söndag kväll – lördag förmiddag) 2022 

För vem: Ni som påbörjat e= lärande om mossor, lavar, svampar, kärlväxter, fåglar och andra 
organismer i skogslandskapet och som vill lära sig mer om naturskogen, dess innevånare och fördjupa 
sin kunskap och relaDon Dll skogen. (Kursen ger inga studiepoäng.) 

Var: Ljungdalen Storsjö, Jämtlands län 

Deltagarantal: Max 16  

Kostnad: 400:- (Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen står för resten av kurskostnaden) 

Ingår: Kurs, lekDoner, boende vandrarhem, frukost o middag, resor under kursveckan, hämtning och 
lämning vid buss / tåg. 

Boende: Flerbäddsrum STF Ljungdalen (eller eget tält) 

Mat: Frukost & färdiglagad vegetarisk middag. Lunchmatsäck ansvarar deltagarna för själva. 

Anmälan: senast den 1 maj via formulär: h=ps://forms.gle/JACJyNPJDLGyBDPF8 

A@ ordna / ta med själv: Resa från hemorten Dll Ljungdalen (hämtning / lämning går a= ordna 
Funäsdalen alt Åsarna), sängkläder/ lakan, fältutrustning och kläder för dagturer, si=underlag, lupp, 
va=enflaska, termos, besDck och lunchmat, myggha=, (hör av dig om du har frågor) 

Antal kursdagar: 5 dagar Måndag-Fredag 

Ankomst dag:  söndag (eCermiddag/ kväll)  

Avfärd: fredag em direkt eCer kursavslutning eller lördag morgon 

           Fo
to

: B
ja

rn
e 

Tu
tt

ur
en

https://forms.gle/JACJyNPJDLGyBDPF8


Kursupplägg 

Dag 0 ankomst (söndag) – komma Dllrä=a på boendet, ev kvällstur i närområdet  

Dag 1 (måndag) Uppstart och skogsexkursion i 7ällnära skog (Bjarne & Maria) 

Dag 2 (Dsdag) Naturvårdsarter i tallskog och a= jobba som naturvärdesspecialist, exkursion (Andreas, 
Bjarne, Maria) 

Dag 3 (onsdag) Naturvårdsarter i granskog och vad deras förekomst berä=ar, exkursion (Lena, Bjarne, 
Maria)  

Dag 4 (torsdag) Överblick - Hur ser vår 7ällnära skog ut? InternaDonellt perspekDv och forskning, 
exkursion (Bege, Bjarne, Maria) 

Dag 5 (fredag) A= jobba i skogen som guide och a= värna skyddsvärda skogar, exkursion och 
kursavslutning (David, Bjarne, Maria)  

Dagarna ägnar vi åt exkursioner Dll fina skogar. Kvällarna åt samtal, samvaro vid elden och studier av 
arter vi samlat in under dagen. Vi har stereoluppar och li=eratur a= låna ut. 

Kontaktperson Maria Danvind: maria.danvind@naturskyddsforeningen.se; 073-275 17 36 

 

Kursen arrangeras av Naturskyddsföreningen i Jämtland - Härjedalen 

VÄLKOMMEN!
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