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Datum 
2016-02-02 

 

    

Förslag/uppslag till examensarbeten 
Förslagen utvecklas vid behov i samråd med det distrikt där examensarbetet 
kommer att utföras. 

 
Gudrunhyggen och vilt 
 
Problembeskrivning Den goda fodertillgången som blev 

följden av stormarna Gudrun och 
Per 2005 respektive 2007 är nu på 
upphällningen. 
Vad kommer att hända med 
ungskogarna och viltstammarna när 
fodertillgången minskar kraftigt? 
Hur agerar jägare, skogsägare och 
myndigheter? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Jaktelever på gymnasienivå. 
 

 
 
 
Uppföljning av ädellövhägn 
 
Problembeskrivning Efter stormen Gudrun föryngrades 

en del områden med ädla lövträd 
inom hägn. 
Hur har föryngringarna lyckats? 
Vad har varit framgångsfaktorer och 
vad har gjort att föryngringarna inte 
har tagit sig? 
Har samhällets stöd genom bidrag 
och rådgivning varit lönsamt? 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
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Nyckelbiotoper – ökad kunskap 
 
Problembeskrivning Nyckelbiotoper är en viktig del av 

kunskapen för att bevara och 
utveckla den biologiska 
mångfalden. 
Genom analys av databasen för 
nyckelbiotoper och objekt med höga 
naturvärden kan vi utveckla och 
sprida den kunskapen till fler. 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Biologistuderande. 
 

 
Varför har du inte sökt stöd? 
 
Problembeskrivning Det finns flera miljöstöd inom 

skogsbruket. Alla utnyttjar dock inte 
den möjlighet som stöden ger. 
Varför avstår en del från att söka 
stöd? Vad gör att andra söker? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Biologistuderande. 
Ekonomistuderande. 
 

 
Angrepp av granbarkborre 
 
Problembeskrivning Granbarkborren angriper inte alla 

träd. 
Vad är det som gör att vissa träd 
klarar sig från angrepp? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
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Processorienterat arbetssätt, fungerar det? 
 
Problembeskrivning Skogsstyrelsen liksom flera andra 

myndigheter inför ett 
processorienterat arbetssätt. 
Hur har det fungerat? 
Framgångsfaktorer kontra 
stötestenar? 
Hur långt har myndigheten kommit i 
införandet? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Socionomstuderande. 
 
 
 

 
 
Naturvård genom tiderna 
 
Problembeskrivning Synen på naturvård har ändrats 

genom tiderna. 
Hur har begreppet naturvård 
utvecklats? 
Genom studier av arkiven från 
reservatsförvaltningen i Kronobergs 
län fås en god bild av vad som hänt 
med begreppet under närmare 50 år. 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Biologistuderande. 
Socionomstuderande. 
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Gudrunhyggen i framtiden 
 
Problembeskrivning Under stormen Gudrun föll drygt 10 

årsavverkningar på en gång i 
Kronobergs län. Hur de skogarna 
föryngrats och sköts framöver har 
därmed stor betydelse för 
skogsbruket i länet. 
Hur blir tillväxten, produktionen på 
de ytorna? 
Vilka naturvärden finns kvar eller 
utvecklas? 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet. 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
 

 
 
Mer alskog 
 
Problembeskrivning Sågverksindustrin efterfrågar mer 

al. Alskog har betydelse för den 
biologiska mångfalden. Aktiva 
föryngringar med alskog är 
sällsynta. 
Hur utvecklas mängden al i 
landskapet? 
Hur kan vi mer aktivt åstadkomma 
mer alskog i framtiden? 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Biologistuderande. 

 
 
Vad vet skogsägare om skog? 
 
Problembeskrivning För att kunna uppfylla sektorsmål, 

miljömål, certifieringskrav med 
mera krävs kunskap. 
Vilken kunskap om skog har dagens 
skogsägare? 
Hur vill de helst få ökad kunskap 
om skog? 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Socionomstuderande. 
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Markavvattning i praktiken 
 
Problembeskrivning Markavvattning har stor betydelse 

för skogsproduktionen men även för 
den biologiska mångfalden. 
Hur fungerar dagens metoder i 
praktiken? 
Hur utförs åtgärderna? 
Fyller avvattningen den funktion de 
var avsedda för? 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet. 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
 
 

 
Gallringsundersökning 
 
Problembeskrivning Idag finns begränsad kunskap om 

hur skogen sköts vid gallring. 
Hur utförs dagens gallringar? 
Vilken hänsyn tas? 
Avstämning gentemot 
gallringsmallar? 
När under skogens omlopp utförs 
gallringarna? 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet. 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
 

 
 
Rotröta 
 
Problembeskrivning Rotröta orsakar årligen stora 

förluster i skogsproduktionen. 
Hur utspridd är behandlingen av 
rotröta i samband med gallring? 
Hur vanlig är rotröta i dagens 
skogar? 
Finns det en skillnad i kvalitet och 
tillväxt mellan tidigare behandlade 
respektive obehandlade bestånd? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet. 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
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Uppföljning plantering av ädla lövskogar 
 
Problembeskrivning Det finns en skogspolitisk önskan 

om att bibehålla och att utveckla 
arealerna med ädla lövträd. 
Hur ser dagens planteringar med 
ädla lövträd ut? 
Vilka trädslag är det, hur har 
föryngringen lyckats/misslyckats, 
framgångsfaktorer? 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet. 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
 

 
 
Kraftledningsgator - en resurs 
 
Problembeskrivning Kan kraftledningsgatorna användas 

för fler ändamål än att transportera 
elektricitet? 
Kan de stärka de biologiska 
värdena? 
Kan de användas för produktion till 
exempel av julgranar? 
Hur identifieras lämpliga delar? 
Förslag till metodik och skötsel. 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet. 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
 

 
 
Gröna korridorer 
 
Problembeskrivning Det finns ett regeringsuppdrag för 

bland andra Skogsstyrelsen att 
arbeta med Gröna korridorer. 
Litteraturstudier över vad som gjorts 
tidigare. 
Hur kan man knyta samman 
värdekärnor? 
Vilka verktyg kan användas, 
biotopskydd, naturvårdsavtal, 
frivillighet etc? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
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Partnerskap för landskapskonventionen 
 
Problembeskrivning Sverige har ratificerat den 

europeiska landskapskonventionen. 
Ett sätt att arbeta är genom 
partnerskap vilket bland annat har 
provats inom några s.k. Model 
Forest områden. 
Hur skapar man partnerskap? 
Vad engagerar? Vad driver 
människor och organisationer att 
arbeta tillsammans? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Socionomstuderande. 
 

 
Brunifiering av vatten 
 
Problembeskrivning Ökad halt av humusämnen påverkar 

vattendragens biologiska liv. 
En sammanställning över vilken 
forskning som gjorts. 
Vilka resultat har man fått fram? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Biologistuderande. 
Blivande limnologer. 
 

 
 
Återställande efter torvbrytning 
 
Problembeskrivning Sammanställning av lämpliga sätt 

att återställa miljöer efter 
torvbrytning. 
Vilka krav ställer lagen/tillstånden? 
Vilka miljöer kan skapas? 
Hitta och redovisa lyckade exempel. 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den 
som ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Biologistuderande. 
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Skötsel i tätortsnära områden 
 
Problembeskrivning Skötsel av skog i tätortsnära 

områden ställer särskilda krav på 
utförandet. 
Hur kan de sociala värdena ökas? 
Vilka miljöer trivs människor i? 
Ta fram en sammanställning och 
praktiska råd. 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Biologistuderande. 
 

 
 
Naturturism i Helge Å Model Forest 
 
Problembeskrivning Modellskogsområdet Helge Å 

används för många olika syften. En 
kartläggning av naturturismen i 
området vore värdefullt för många 
andra projekt. 
Vilken naturturism finns idag? 
Hur fungerar det ihop med 
markägare? Finns det särskilda 
entreprenörer? Vilket slitage ger det 
på naturen? 
 

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Biologistuderande. 
 

 
Dikestillståndet inom Helge Å Model Forest 
 
Problembeskrivning Modellskogsområdet Helge Å 

används för många olika syften. En 
undersökning av tidigare 
dikesföretag vore av värde för flera 
projekt. 
Vad finns? Hur ser underhållet ut? 
Kan en del dikessystem läggas igen? 
  

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Biologistuderande. 
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Sumpskogarna, tillstånd och värden 
 
Problembeskrivning Sumpskogarna har inventerats 

huvudsakligen genom 
flygbildstolkning. Genom fältbesök 
kan kvaliteten höjas. 
Vilka värden finns? Beskrivning och 
kvalitetsbedömning. 
Hur kan värdena bevaras eller 
utvecklas? 
  

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Biologistuderande. 
 

 
 
Hyggesfritt skogsbruk 
 
Problembeskrivning En kartläggning och beskrivning av 

lämpliga områden för hyggesfritt 
skogsbruk. 
Till hjälp för skogsbrukets planering 
och Skogsstyrelsens rådgivning. 
  

Förslag på lämplig 
utbildningsinriktning för de/den som 
ska genomföra arbetet 

Alla sedvanliga skogliga 
eftergymnasiala utbildningar. 
Biologistuderande. 
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