Praktisk kunnskap
Disse kursene er i første rekke beregnet på funksjonærer som trenger litt oppfrisking av sin
skogbrukskompetanse. De fleste kursene er forvaltningskurs, ikke praktiske kurs med ryddesag,
motorsag, o.l.
1. Foryngelse av barskog (3 timer eller 1 dag)
En vellykket etablering av ny skog er avgjørende for framtidig produksjon og økonomi. Kurset tar
opp følgende tema: kjenne de økonomiske fordelene ved målrettet foryngelse, sammenhengen
mellom hogstform og foryngelse, markberedning som viktig hjelpemiddel. Kurset er for
funksjonærer og andre interesserte. Les mer her.
2. Ungskogpleie, når skal det gjøres? (7,5 timer)
Lær å vurdere tilstanden i ungskogen, behovet for ungskogpleie og arbeidets lønnsomhet.
Opplæringen skjer som en kombinasjon av instruktørens teoretiske kunnskapsformidling,
praktiske eksempler i skogen og diskusjon i deltakergruppen. Les mer her.
3. Tynningspotensialet i skogen (4 timer)
Enkel metode for å registrere tynningspotensial i skogbestand. Den yngre skogen øker betydelig i
omfang, og på mange eiendommer utgjør disse skogbestandene større og større arealer. Les
mer her.
4. Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog (7,5 timer)
På kurset lærer deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset
kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre
kvalitetskontroll. Les mer her.
5. Markberedning – det viktig hjelpetiltak i foryngelsesfasen (7,5 timer)
Deltakerne vil under kurset få innføring i biologiske forhold, teknikk og utstyr, samt planlegging
og organisering ved markberedning. Et viktig læremål er å kunne vurdere hvor og når
markberedning er et fornuftig hjelpetiltak i foryngelsen, og å kunne velge riktig metode. Les mer
her.
6. Ungskogpleie (15 timer)
Kurset gir kunnskap om planlegging, prioritering av bestand og resultatkontroll samt riktig bruk
av ryddesag. Les mer her.
7. Tynning med motorsag – planlegging og hogst (15 timer)
Kurset gir en gjennomgang i planlegging og gjennomføring av tynningshogst. Instruktørens
forelesning og felles øvinger kombineres med diskusjon og erfaringsutveksling. Les mer her.

