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Kursplan
Fakulteten för teknik

Institutionen för skog och träteknik

1TS155 Hållbart familjeskogsbruk III – Kultur, Miljö, Vilt, 7,5 
högskolepoäng
1TS155 Sustainable small-scale forestry III – Culture, Environment, 
Wildlife, 7.5 credits

Huvudområde
Skogs- och träteknik

Ämnesgrupp
Skogsvetenskap

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1F

Fastställande
Fastställd 2020-04-14 
Senast reviderad 2022-02-28 av Fakulteten för teknik. Revidering av provmoment och 
litteratur. 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2022

Förkunskaper
Grundläggande behörighet. 7,5 hp i Skogs och träteknik eller motsvarande.

Mål
Efter kursen förväntas studenten kunna:

Redogöra för internationella och nationella lagar, regler och direktiv som berör 
svenskt skogsbruk och hur de kommer till.

•

Förklara hur förvaltningslagen, principerna för myndighetsutövning liksom 
grunderna i allmän förvaltningsrätt och kommunalrätt tillämpas.

•

Förklara hur lagar och regler kring frågor som rör skogs- och markägares ägande 
och nyttjanderätt tillämpas.

•

Beskriva och reflektera över jaktens organisation och förvaltning med fokus på 
de svenska hjortdjuren.

•

Redogöra över hur skogsviltets födointag, ekologi, beteende och reproduktion 
påverkar förutsättningarna för det svenska skogsbruket samt ge förslag på 
åtgärder för att gynna vilt och minska viltskador på skog.

•



Översiktligt kunna inventera vilka jaktliga värden som finns på en fastighet och 
ställa samman i en viltvårdsplan.

•

Genomföra inventering av vissa kultur-, och miljövärden på en skogsfastighet 
och ställa samman dem i en kultur och miljövärdes plan.

•

Utifrån ägarmål, enskilda skogsbruks och förvaltningssituationer, samhälleliga 
och etiska aspekter rörande miljö, kultur och viltfrågor göra 
åtgärdsbedömningar/ rekommendationer. Utifrån givna premisser och lagtext, 
förklara vilka lagar och förordningar som är tillämpliga och särskilt hur 
miljöbalken, allemansrätten, fastighetsrätten, skogsvårdslagen och 
kulturmiljölagen tillämpas.

•

Inom området för kursen identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och en ta 
fram en plan för att åtgärda detsamma.

•

Innehåll
Kursen innehåller följande moment: 
Direktiv och lagstiftning på internationell och nationell nivå som Vatten-, Klimat-, 
Bevarandedirektiv, Miljöbalken, Kulturminneslagen, Nationella miljömål (Levande 
skogar), Skogsvårdslagen, Allemansrätten, Formellt skydd av skog Fastighetsrätt 
(fastighetsbildning, ägande och nyttjanderätt, renbete, servitut, samfälligheter), 
Offentlighet och sekretess, Allmän förvaltningsrätt och kommunalrätt Viltförvaltning, 
jaktens administration och viltekologi för det skogslevande viltet med fokus på de 
svenska hjortdjuren. Översiktliga metoder för inventering och sammanställning av 
kultur och miljövärden. Praktisk inventering av kultur och miljövärden och 
åtgärdsbedömningar.

Undervisningsformer
Kursen distribueras som distansutbildning med stöd av IKT, Internet och träffar. 
Träffarna kan bestå av föreläsningar, gästföreläsningar, övningar, laborationer, 
studiebesök, exkursioner och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen U, 3, 4 eller 5. 
 
Bedömning av de studerandes prestationer sker både löpande under kursens gång och 
genom sammanfattande slutexamination. Den formativa examinationen består av 
inlämningsuppgifter och tentamina. 
 
Kursen är uppdelad i de tre provmomenten ”Vilt”, ”Miljö och Kultur” om 3 hp vardera 
och tentamen 1,5 hp . 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning



Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 1TS992 Fastighetsteknik med 5 hp.

Övrigt
Vissa delmoment i kursen kan komma att medföra kostnader som bekostas av 
kursdeltagaren.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Lindroth, Ulf. Jägarskolan, Svenska jägarförbundet, ca 528 sid, senaste upplagan. 
 
Skogsvårdslagen. 2022. På webben www.skogsstyrelsen.se 
 
Lagstiftning: www.notisum.se, www.lagrummet.se 
Material tillhandahållet av avdelningen. 
 
Referenslitteratur (ej obligatorisk): 
 
Bengtsson, Bertil. Speciell Fastighetsrätt Miljöbalken, ca 264 sidor, Iustus Förlag. 
 
Victorin, Anders & Hager, Richard, Allmän Fastighetsrätt, ca 287 sidor, Iustus Förlag, 
senaste upplagan. 
 


