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Förra veckan avgjordes Sko-
gens mästare, en tävling som 
riktar sig till alla elever i årskurs 
sju, på Ösby naturbruksgymna-
sium i Sala. Syftet med täv-
lingen är att väcka intresset för 
skogs yrket hos skolung domar. 
Under finalen tävlade fyra 
klasser i både teoretiska och 
praktiska moment.

Det var första gången som Sko
gens mästare, som funnits i tre 
år, anordnades i Västmanland. 
Tävlingen arrangeras även i Jämt
land, Dalarna/Gävleborg och Väs
terbotten.

Nu skulle vinnaren från region 
Mälardalen koras. Bakom tävling
en står Skogen i skolan, ett natio
nellt samverkansprogram mellan 
skolan och skogliga intressenter 
i Sverige, som dessutom fyller 
40 år i år.

Tävlingen startade vid höst
terminens början. När klasserna 
anmält sig till tävlingen försågs de 
med en bok om skogen. Eleverna 
har skrivit kunskapstest, lämnat 
in rapporter från sina studiebesök 
hos företag inom skogsnäringen,  
skrivit forskningsuppgifter inom 
temat skog och sammanställt en 
samling av löv och barr från så 
många trädslag som möjligt som 
finns i elevernas närmiljö.

Totalt deltog 21 klasser med 
490 elever. Av dem som fick bäst 
resultat gick fyra klasser vidare. 
Dessa var: Fredborgsskolan i 
Åkersberga, Fryxellska skolan i 
Västerås som deltog med två klas
ser och Stureskolan från Arboga.

Finalen gick av stapeln på Ösby 
naturbruksgymnasium i Sala. 
Martin Klenz, skogskonsulent på 
Skogsstyrelsen i Västmanland, 
höll i tävlingen där två killar och 
två tjejer från de olika klasserna 
deltog.

– Det var ett krav att det måste 
vara två tjejer i varje lag eftersom 
det är brist på tjejer som väljer att 
arbeta i skogen. En av klasserna 
fick dispens eftersom det bara 
fanns en tjej i hela klassen, berät
tar Martin Klenz.

Under dagen gjorde ungdomar

na teoriprov. Proven, som gjordes 
individuellt, rättades direkt på 
plats och resultaten var höga.

– De har stenkoll på skogen 
med tanke på att de går i årskurs 
sju, säger Martin Klenz.

Utomhus hade det förberetts 
för praktiska tävlingsmoment på 
fyra anhalter. Bland annat skulle 
eleverna mäta volymen på en 
stock. Patrik Karlsson, distrikts
chef på Skogsstyrelsen i Västman
land, fanns på plats vid anhalten 
och vid slutet av tävlingen kunde 
han konstatera att alla konkurre
rande klasser gissat väldigt lika 
varandra, nära det rätta svaret.

Vid en annan gren var det dags 
för en av de tävlande klasserna, 
Stureskolan från Arboga, att göra 
upp eld med hjälp av små pinnar 
och 3 000 grader varma gnistor. 
Elden skulle få en låga som skulle 
brinna ända upp till ett snöre. 
Målet var att snöret skulle gå itu 
på kortast tid, förklarade Martin 
Klenz. Läraren Jessica West fick 
diskutera med eleverna under 
uppgiftens gång men inte hjälpa 
till praktiskt.

Varför valde klassen att vara 
med i tävlingen?

– Vi pratade i klassen om att 
vara med i tävlingen och de tyckte 
det lät intressant. De gick  igång 
på att vinna 10 000 kronor, berät
tar Jessica West.

Hur har det varit att vara med i 
tävlingen?

– Det har varit kul, vi har lärt 
oss mycket om skogen, berättar 
eleverna från Stureskolan.

– Vi har lärt oss mer om alle
mansrätten, framför allt, säger 
Albin Eriksson.

Men på frågan om eleverna kan 
tänka sig att arbeta med skog i 
framtiden kom inte direkt några 
självklara svar. Någon vill bli 
hockeyproffs och en annan kan 
tänka sig att arbeta med djur. Men 
visst finns det lite intresse hos en 
av tjejerna att arbeta med skog, 
kommer det fram till slut.

Från Fryxellska skolan i Väster
ås deltog två klasser i tävlingen.

– De praktiska övningarna var 

roliga, men det var svårt att göra 
upp elden, säger sjundeklassaren 
Lisa Andersson.

De klarade inte av att göra upp 
elden och därför trodde de inte 
att de skulle vinna. Men de lyc
kades ändå placera sig på andra 
plats och vann 5 000 kronor.

Vart pengarna skulle gå var inte 
svårt att svara på: en klassresa till 
Italien.

De eftertraktade 10 000 kro

norna vann Fredsborgsskolan 
från Åkersberga och fick därmed 
titeln Skogens mästare 2013.

På andra plats kom klass 7 F från 
Fryxellska skolan som fick 3 000 
kronor.

Men ingen gick lottlös. Sture
skolan från Arboga, som hamna
de på fjärde plats, kammade hem 
2 000 kronor.

CeCilia eriksson

Tävlingen Skogens mästare 
avg jordes på Ösby i Sala

stureskolan från arboga kom på fjärde och sista plats, men 
eftersom alla som gått vidare fick pris vann de 2 000 kronor.

skogens mästare 2013 blev Fredborgsskolan i Åkersberga som 
vann 10 000 kronor och en pokal.  Foto: GuNilla HäGGström

eleverna från 
stureskolan i 
arboga lyckades 
göra upp eld 
och få den att 
bränna av snö-
ret på bocken 
ovanför. Det var 
en av de grenar 
som fanns med 
i finaltävlingen 
skogens mäs-
tare 2013.
 Foto: CeCilia 

 erikssoN
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klassen 7 F från Fryxellska skolan kammade hem en andra 
plats och vann 5 000 kronor.


