SIGNALARTSKÄNNEDOM & NYCKELBIOTOPSKLASSNING
För att på ett säkert sätt kunna bedöma olika biotopers naturvärde krävs grundläggande
kunskaper om missgynnade och hotade arters biotopkrav både på landskapsnivå och lokal nivå.
Man måste också ha kunskap om skogsekosystemens dynamik och den historiska utvecklingen av
skogslandskapet för att förstå hur man kan minska hotbilden mot den biologiska mångfalden. Det
handlar i slutändan om att säkerställa att biotoper som har populationer med rödlistade arter
undantas från traditionellt skogsbruk och att biotoper med potential för rödlistade arter sparas
eller sköts på rätt sätt. För att på ett säkert sätt kunna göra dessa bedömningar måste man ha
artkunskaper om rödlistade arter och signalarter.
KURSAVGIFT: 9 100 kr exkl. moms
KOST & LOGI: 2 300 kr exkl. moms (Helpension)
KURSLÄNGD: 3 dagar ink. 2 kvällar
KONTAKT: bjorn.nystrom@gammelkroppa.se
TELEFON: 0590 -910 10
KURSLEDARE: Peter Stejmar
Medverkande: Sebastian Kirppu, Jan Bengtsson,
Martin Schmalholz, Martine Farup.
VAD INGÅR I AVGIFTEN:
I kursavgiften praktisk och teoretisk handledning
samt lärarledd undervisning.
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KOMPLETTERANDE KURSER
Skyddsdikning/dikesrensning – För personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt
entreprenörer och maskinförare som skall arbeta med dikning i skogsmark. Ett dikningsingrepp kan påverka
markens produktionsförmåga men även miljön i positiv som negativ mening. Detta samt lagar och regler är
delar av innehållet i kursen. Läs mer och boka kurstillfälle på hemsidan: www.gammelkroppa.se
Skogsbruksplanläggning – För att kunna arbeta som skogsbruksplanläggare, krävs att du har vissa
förkunskaper och en god förståelse för skogliga frågeställningar såsom bördighet, sortiment, natur- och
kulturvärden men även terrängtyp. Att arbeta med GIS får du överblick och kan planera åtgärder samt
estimera intressanta värden. Läs mer och boka kurstillfälle på hemsidan: www.gammelkroppa.se
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