
   

NATURVÄRDESANPASSAD SKÖTSEL 

– online-utbildning för mindre företag 
 

Det övergripande syftet med projektet är att 

utveckla nya tjänster tillsammans med 

företag och hjälpa dem att erbjuda bättre 

tjänster för skogsägare. Syftet med denna 

pilot är att förbättra kompetensen hos 

skogsserviceföretagare och andra aktörer 

som planerar och tillhandahåller 

skogsservice. När operatörernas kompetens 

ökar kan skogsserviceföretagen bättre svara 

mot de förändrade behoven och kraven från 

skogsägarna och därmed förbättra sin egen 

konkurrenskraft. Naturskötselmetoder för 

kommersiellt skötta skogar blir mer och mer 

attraktiva för skogsägare, men det är 

fortfarande få skogsföretag som inkluderar 

eller marknadsför dessa aspekter i sina 

tjänster.  

Syfte 

Syftet med denna pilot var att designa och 

implementera ett tredelat onlineutbildnings-

paket för naturvård. Den riktade sig till 

skogsentreprenörer och företagare som 

planerar och genomför skogliga tjänster. 

Lärplattformsutbildningen skulle kunna 

förbättra kompetensen hos små och 

medelstora företag (SMF) för att attrahera fler 

och fler kvalificerade beställningar av skogliga 

tjänster. Finska Skogscentralen genomförde 

pilotprojektet i samarbete med ett skogligt 

tjänsteföretag i området. Innehållet i 

utbildningen planerades och testade 

tillsammans med företagets representanter. 

Skogscentralens experter och projektledare 

sammanställde innehållet i online-

utbildningen. Befintligt utbildingsmaterial 

utgjorde stommnen. Utbildningens tre teman 

var skydd av skog och biologisk mångfald, 

vattenskydd och kontinuitetsskogsbruk. 

Utifrån feedbacken ansågs utbildningen vara 

användbar. I många avseenden var 

personerna som testade utbildningen bekanta 

med innehållet men sammanfattningen 

ansågs vara bra. De lärde sig också något nytt 

och just delen kring kontinutetsskogsbruk 

tycktes intressant och användbar. 

Utvecklingsförslagen var i vissa avseenden 

relaterade till den avancerade informationen. 

Dessutom väcktes idén om att utnyttja 

videomaterial och omvandla utbildiningen 

toöö ljudboksformat. Onlineutbildningen 

kommer att publiceras på Skogscentralens 

webbplats, där den är öppen för alla 

intresserade. 

Slutsatser 

Online-utbildningen ökar kompetensen hos 

entreprenörer och tjänsteföretag inom 

naturvård. Den bidra med en förståelse kring 

vad som bör ingå i de tjänster som ges till 

skogsägare. Den visar på hur naturvården kan 

integreras i befintliga tjänster, såsom gallring, 

slutavverkning eller röjning. I detta fall kan 

tjänsterna marknadsföras som åtgärder med 

hänsyn till exempel biologisk mångfald. Den 

inhämtade informationen gör det också 

möjligt att sammanställa nya tjänstekoncept, 

till exempel med fokus på kontinuitets-

skogsbruk. Entreprenörer och tjänsteföretag 

bör oftare lyfta fram sin naturvårdskompetens 

i marknadsföring och kommunikation kring 

tjänster för att synliggöra värden som är 

intressanta för skogsägare som är villiga att 

investera i naturvård. På så sätt kan även 

företagens konkurrenskraft förbättras.
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