Kursprogram Attraktiv skog.
Grenverket har fått stöd från Skogsstyrelsen och landsbygdsprogrammet för att genomföra
kompetensutveckling för medlemmar med familj under 2010 och 2011 (och kanske en bit in på 2012).
Följande plan är preliminär och kan ändras i tid, men samtliga ämnesområden nedan kommer att ingå i minst
10 träffar.
Vi alla tillfällen kommer vi att beröra kommunikation och beställarproblematik kring skötsel av attraktiv
skog. Vi tar även upp ekonomi, skogsvårdslagen och eventuella stödmöjligheter.
Programmet kommer att uppdateras på hemsidan så fort nästa aktivitet är spikad.
9 Maj 2010 i Flakulla hos Cecilia Rooth
Överföring från granblandskog till ädellöv ek/bok.
Attraktiv skog längs vägar o andra synliga platser/design
Övningar i grupper: stamval vid gallring och överföring till ädellöv.
Möjligheter till stöd från Skogsstyrelsen och landsbygdsprogrammet.
Juni 2010 preliminärt i vecka 24 i Nättrabytrakten.
Skötsel av skog och vegetation i anslutning till kulturhistoriskt viktiga spår.
Kunskap om hur värdefulla lämningar ser ut och dateras. Hur vårdar vi vårt kulturlandskap så att kommande
generationer kan ”läsa landskapet”. Restaurering av skogsbetesmark.
Augusti eller september 2010.
Biologisk mångfald (biodiversitet) i skogsbruket: Hur gör vi för att gynna sårbar/hotade växter, fåglar, lavar
mm
Oktober/november 2010.
Skötsel av ädellövblandskog och skiktade produktionsbestånd med lövinslag. Ek- och bokskötsel,
huvudstamsval, föryngring och sådd.
Blandskogens ekonomi. Lövskogsskötsel allmänt (även udda arter), klimatpåverkan, vilt och andra
kalamiteter (skador). Ökad lövandel i Kustområdet (den nemorala zonen), vad krävs för FSC-certifiering?
Våren 2011.
Skötsel av barrblandskog och möjligheter till successiv beståndsavveckling samt självföryngring i
produktionsbestånd av barr och löv. Föreläsningar, diskussioner och självstudier kring den egna fastighetens
möjligheter. Föreläsning/seminariedag: Naturnära skogsskötsel och andra kalhyggesfria metoder samt
skötsel av NS-områden. Vad säger skogsvårdslagen? Vilka möjligheter finns på gården?
Föreläsningar, diskussioner och självstudier kring den egna fastighetens möjligheter.
Praktisk skötsel av skyddszoner vid vattendrag, samt miljövänlig dikesrensning med slamfällor. Vart rinner
vattnet på din fastighet?
Hösten 2011
Skogens sociala värden, hur ser den icke skogsägande omgivningen på hur vi använder skogen? Skogens
läkande förmåga. Vad är attraktiv skog för andra människor? Hur ska vi anpassa skogsbruket till andra
intressen. Designad skog för olika behov, tex friluftsskog, skolskog, rehabiliteringsskog för att studera
anpassning till friluftslivets behov. Skötsel av lundar.
Studieresa planeras hösten 2011.
Vinter 2011/2012
Anpassning av skogsbruksplanen med kompletterande beståndsuppgifter (bl a digital ajourhållning). Gör ditt
eget traktdirektiv. Hur får jag tjänster utförda på det sätt som jag tänkt mig. Vad är genomförbart och
realistiskt./
2010-05-06
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