
 

 

Tips på skogskurser och vandringar i Jämtland och Norrbotten i 
sommar och höst 2022 

 
VANDRINGAR FÖR LÄRANDE OM SKOG INOM PROJEKTET VANDRA FJÄLLNÄRA, 
Jämtland, sommar 2022. Mer info på https://www.vandrafjallnara.se/ 
 
”Skogens gamlingar” 
Guide: Bjarne Tutturen 
Lördag 16 juli 
Delsträcka 34: Skärkdalen - Öjön 
Tema: Guidning bland gamla träd och dess invånare. 
Anmälan senast 13/7 till bjarne.tutturen@gmail.com 
 
”Skogsliv i Snasahögarnas skugga” 
Färdledare: Johan Råghall 
Måndag 1/8 + Tisdag 2/8 
Delsträcka 55: Enafors - Handöl + Delsträcka 56: Enafors - Stalltjärnsstugan 
Vi rör oss längs delsträckor 55 - Enafors - Handöl på lördag o 56 - Enafors - 
Stalltjärnsstugan på söndag, med start och mål på Enaforsholm, båda dagar. 
Anmälan senast 25/7 till johan.raghall@gmail.com 
 
”Bete på fjällskogen” 
Färdledare: Peo Eriksson 
Lördag 20 augusti 
Delsträcka 43: Prästbodarna - Östra Arådalen 
Tema: Gamla tiders bete på fjällskogen 
Anmälan senast 18/8 till peoeson@hotmail.com 
 
 

KURSER FÖR LÄRANDE OM SKOG I NORRBOTTEN, sommar/höst 2022 
 

Skogskurser i Norrbotten 2022: Inventera mera gammelskog 

Välkommen att delta på en av våra skogskurser i Norrbotten i år. Vi erbjuder helgkurser 
ute i skogen på fem olika orter i Norrbotten: 

Pajala 2-3 juli – kursledare: Helena Björnström 

Kiruna 27-28 augusti – kursledare: Per-Erik Mukka 

Arjeplog 3-4 september – kursledare: Sebastian Kirppu 

Boden 3-4 september – kursledare: Amanda Tas 

Jokkmokk 10-11 september – kursledare: Amanda Tas 

Våra kursledare är kunniga inom skogsekologi och har många års erfarenhet av 
naturvärdesinventeringar. Under kurserna får du lära dig känna igen en gammelskog och 
veta mer om vilka växter, svampar och djur som lever där. Du lär dig mer om skogens 
ekologi och varför våra skogar är så viktiga för biologisk mångfald och klimat. 

https://www.vandrafjallnara.se/
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https://norrbotten.naturskyddsforeningen.se/2022/05/11/inventera-mera-gammelskog-i-pajala/
https://norrbotten.naturskyddsforeningen.se/2022/05/11/inventera-mera-gammelskog-i-kiruna/
https://norrbotten.naturskyddsforeningen.se/2022/05/11/inventera-mera-gammelskog-i-arjeplog/
https://norrbotten.naturskyddsforeningen.se/2022/05/11/inventera-mera-gammelskog-i-boden/
https://norrbotten.naturskyddsforeningen.se/2022/05/11/inventera-mera-gammelskog-i-jokkmokk/


 

 

Kurserna genomförs med hjälp av finansiering från Naturskyddsföreningen och Skydda 
Skogen i samarbete med Fältbiologerna Norrbotten och Studiefrämjandet. Du behöver inte 
ha några förkunskaper eller vara medlem i Naturskyddsföreningen eller Skydda Skogen. 
Att delta i kurserna är kostnadsfritt. Föranmälan krävs och antalet platser är begränsat. 

Välkommen att upptäcka och inventera mera gammelskog i Norrbotten! 

Anmäl dig här:  

https://docs.google.com/forms/d/1S6_Xdjt9mnNAv3ZjCfDvFrn8CWagcQlw7znTZsD6njA/
edit?usp=sharing 

-- 
Inventera mera gammelskog i Piteå, Kalix, Luleå och Haparanda 

På kursen med erfarna kursledaren och naturvärdesinventeraren Marie Karlsson kommer 
vi få lära oss grunderna i hur man går till väga när man letar efter naturvärden i ett område. 
Vad ska man titta på? Vilka arter ska man söka efter? Hur lägger man in sina fynd på 
Artportalen?  

Vem ska man kontakta för att stoppa en avverkning eller få ett område skyddat?  

Vi kommer träffas digitalt vid 3 tillfällen för den teoretiska delen och på två exkursioner i 
fina naturområden för att  få exempel på olika naturtyper och kunna se på en del av de 
arter vi lärt oss i verkligheten. 

15/8 Träff 1  Teori digitalt kl. 18.00-20.15 
– 
16/8 Exkursion Piteå kl. 17.30-20.30 
18/8 Exkursion Luleå kl. 17.30-20.30 
23/8 Exkursion Kalix kl. 17.30-20.30 
30/8 Exkursion Haparanda kl. 17.30-20.30 
– 
1/9 Träff 2 Teori digitalt kl. 18.00-20.15 
– 
6/9 Exkursion Piteå kl. 17.30-20.30 
8/9 Exkursion Kalix kl. 17.30-20.30 
13/9 Exkursion Luleå kl. 17.30-20.30 
15/9 Exkursion Haparanda kl. 17.30-20.30 
– 
20/9 Träff 3  Teori digitalt 18.00-20.15 
– 
Kurserna genomförs med hjälp av finansiering från Naturskyddsföreningen och i 
samarbete med Studiefrämjandet. 
 
Anmäl dig här för att delta: 
https://docs.google.com/forms/d/1tL2LxmySXAdp4HSj-s2ylm925Cd6GTzW-
Svsc3a2uME/edit?usp=sharing 
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För unga: Upptäck Gammelskogen 2022 
 
Projektet omfattar skogskurser i 8 olika kommuner i Norrbottens län, i år riktat till personer 
under 26 år. Fokus ligger på kunskapsspridning och inspiration – vi vill inspirera till att lära 
sig mer och till att spendera mer tid ute i skogen. Du får lära dig känna igen en 
gammelskog och veta mer om vilka växter, djur och svampar som lever där. Du lär dig 
också mer om varför våra skogar är så viktiga för vårt välbefinnande, vår biologiska 
mångfald och för klimatet. Varje kurs är en heldag ute i fält, tillsammans med en kunnig 
och kompetent kursledare. Det är helt gratis och ingen förkunskap krävs. Vi bjuder på 
lunch och fika. 

Anmäl dig nu! Du hittar anmälan HÄR. 

När, var och kursledare: 
Pajala 9 juli – Helena Björnström 
Boden 6 augusti – Marie Karlsson 
Haparanda 7 augusti – Marie Karlsson 
Kalix 13 augusti – Marie Karlsson 
Jokkmokk 21 augusti – Sebastian Kirppu 
Arjeplog 27 augusti – Sebastian Kirppu 
Kiruna 3 september – Per-Erik Mukka 
Gällivare 10 september – Aron Dynesius 

Projektet drivs i samarbete med Naturskyddsföreningen Norrbotten, Fältbiologerna 
Norrbotten och Studiefrämjandet 
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