Dnr: 2014/30483.1.2

Kursplan
Fakulteten för teknik
Institutionen för skog och träteknik

2TS997 Internationellt skogsbruk och skogsägande, 7,5
högskolepoäng
International Forestry and Ownership, 7.5 credits
Huvudområde
Skogs och träteknik
Ämnesgrupp
Skogsvetenskap
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G2F
Fastställande
Fastställd 20100303
Senast reviderad 20140926 av Fakulteten för teknik. Revidering av mål och innehåll.
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2015
Förkunskaper
60 hp inom ämnet Skogs och träteknik.

Mål
Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna:
l

l

l

l

l

Redogöra för skillnader i ägarstruktur och biologiska och industriella
produktionsförutsättningar i skog och industri och översiktligt förklara hur de
påverkar skogsbruket i Sverige och andra länder med fokus på skogsägare och
skogsindustri,
Förklara skillnader i skogsbrukssätt och nyttjande plantager, seminaturella och
naturliga skogar i olika länder och med utgångspunkt i etiska och sociala
överväganden utvärdera skogsbrukssätt och nyttjande,
Redogöra för olika sätt att samla information om skogsägare och vilka vanliga
analysmetoder som används,
Söka, samla värdera och kritiskt tolka relevant information om hur skogsbruk och
skogsägande skiljer sig åt mellan olika länder. Kritiskt diskutera företeelser,
frågeställningar och situationer,
Med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur ge exempel på aktuella
forskningsfrågor.

Innehåll
Kursen innehåll följande moment:
Översiktliga produktions, ägande och industriförutsättningar inklusive
invandringsekologi och skogsbrukshistoria, förädling, marknad, ägarstruktur i Norden,
valda delar av Europa och världen. Certifiering, plantager, naturlig skog.
Länders officiella statistik och jämförbarhet i siffror.
Enkäter och datainsamling.Forskningsläget idag.
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Undervisningsformer
Kursen distribueras som distansutbildning med stöd av IKT, Internet och träffar.
Träffarna kan bestå av föreläsningar, gästföreläsningar, övningar, laborationer,
studiebesök, exkursioner och seminarier.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen U, 3, 4 eller 5.
Bedömning av de studerandes prestationer sker genom inlämningsuppgifter, redovisning
av projektarbeten och tentamina. Examination sker både skriftligt och muntligt.
För betyget godkänd ska kursens mål vara uppnådda.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som sammanställs skriftligt och
återkopplas till studenterna. Sammanställningen redovisas för aktuella organ samt
arkiveras.

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

Kurslitteratur och övriga läromedel
Drakenberg, B. Bara barr. Kompendium. Skogsbiologerna.
Drakenberg, B. Lövtunt. Kompendium. Skogsbiologerna.
Övrigt material tillhandahållet av avdelningen (film, stenciler kompendium)

