
Stärk din skogliga kunskap

Lär dig mer om hållbart skogsbruk, 
hur du sköter din skogsekonomi  
eller hur du får till ett bättre röj. 

På vår kunskapsportal hittar du allt från kostnadsfria filmer till prisvärda fördjupande kurser.  
En del är helt webbaserade, andra har inslag av fysiska träffar och praktiska moment. Med våra  
digitala studiematerial har du möjlighet att fördjupa din kunskap om skogen när du vill och var du vill.  

Våra kurser är öppna för alla, oavsett förkunskaper, om du är medlem eller inte. 
Som medlem i Norra Skog läser du alla kurser till förmånligt medlemspris.  
Vi erbjuder även familjerabatt till medlemmars anhöriga via vårt familjemedlemskap. 
Har du tecknat ett Skogsägaravtal får hela familjen kostnadsfri tillgång till samtliga grundkurser. 

Praktiska kurser
Vi erbjuder Säker skogs praktiska kurser i röj- och motorsåg samt fyrhjuling. Dessa syftar till att ge  
de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjsåg,  
motorsåg och fyrhjuling vid vanligt förekommande arbeten i skogen. 
 

Kostnadsfria kurser
Flertalet av våra kurser är kostnadsfria och digitala, vilka du kan starta när du vill direkt i din dator,  
surfplatta eller mobiltelefon. Här ges du snabbt kunskap om allt ifrån skogens klimatnytta och  
skogens roll för välfärden i Sverige till vad det egentligen innebär att röja sin skog. 

Frågor? Kontakta någon av våra skogsinspektorer så berättar vi mer. 



Grundkurs skog 
För dig som vill lära dig mer om skog och skogsbruk. 
 
Digitala självstudier
Vid anmälan till denna kurs får du direkt tillgång till ett omfattande digitalt kursmaterial som  
du kan nyttja när det passar dig. Materialet är föberedande inför kursens praktiska träffar. 

Utedag med fältstudier 
I kursen ingår praktiska moment ute i fält, som hålls av en utbildare. Fältträffarna fokuserar på skogsskötsel  
och att lära känna skogen. Det ingår även en digital föreläsning med fokus på skoglig planering och ekonomi.  
De praktiska träffarna erbjuds ett antal gånger per år spritt över Norra Skogs verksamhetsområde samt i vissa 
storstadsregioner. Du anmäler dig till det tillfälle som passar dig. 

Fler av våra populära kurser  Skogens klimatnytta (Kostnadsfri bas)
      Hållbart skogsbruk  (Kostnadsfri bas)
      Lär dig mer om röjning  (Kostnadsfri bas)
      PEFC     (Kostnadsfri bas)
      Din skogsekonomi  (Grund)
      Gallra din skog   (Grund)
      Skogen & viltet   (Grund) 
      Motorsågskörkort A+B   (Fördjupning)
      Fyrhjulingskort    (Fördjupning)

Läs mer om våra kurser och anmäl dig på norraskog.se/kunskap 

Våra kurser


