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Denna hösttermin startade med varningar 
om stora uppsägningar av lärare. I ett flertal 
kommuner, exempelvis Strängnäs, Oxelö-
sund, Robertsfors och Umeå, har det varit 
tal om varsel och när kvällstidningarna slår 
upp nyheten om att Boden säger upp 110 
lärare så blir man naturligtvis orolig och 
fundersam. Kan det även hända här och blir 
då mina barns skola drabbad? Variationerna 
mellan kommunerna är självklart stora när 
det gäller inflyttning, åldersstruktur bland 
lärare och antalet friskolor. En kommun 
som inte sagt upp en enda lärare, trots stora 
neddragningar, är Nyköpings kommun. 
Här avvecklar man ett högstadium under en 
tvåårsperiod, men genom kreativa lösningar 
och en generös kommunstyrelse har man 
lyckats spara och anpassa kostymen till de 
minskade barnkullarna. Kommuner i faro-
zonen borde kanske ta sig en titt och lära av 
Nyköping.

en kommun som drabbas av nedlägg-
ning är Kristinehamn och här har Skogen 
i Skolan mött tre lärare på Gustavsbergs-
skolan. Skolan stängs vid årsskiftet, men 
lärarna vägrar se detta som en motgång. De 
arbetar tillsammans med utomhuspedago-
gik eller som de hellre benämner det ”den 
verklighetsanpassade undervisningen” och 
ser nu möjligheter att sprida arbetssättet till 
än fler barn och ungdomar. Läs mer om hur 
lärarna jobbar och få tips som underlättar 
din utomhusundervisning på sidan 12.  

Kjell Johnsson är verkligen en man som 
brinner för utomhusundervisning. Han 
har många tips och goda idéer på vad du 

som lärare kan undervisa om i skolskogen. 
Kjell är slöjdlärare och har arbetat inom vår 
verksamhet nästan lika länge som Skogen i 
Skolan funnits. Därför är det särskilt intres-
sant och roligt att höra Kjell berätta om sina 
upplevelser. Att arbeta på skolans villkor har 
varit ett mål genom alla dessa år för Skogen 
i Skolans verksamhet och enligt Kjell, en 
förutsättning för att organisationen utveck-
lats så positivt. Men vad är då för skillnad på 
dagens aktiviteter och verksamheten för 35 
år sedan? Läs mer på sidan 4.

nu planeringsarbetet i full gång inför 
den andra nationella konferensen ”Ute är 
Inne”. Programmet börjar ta form med 
många intressanta, givande och inte minst 
roliga workshops. Jag hoppas verkligen att 
du har möjlighet att komma med oss under 
två intensiva men fantastiskt roliga och 
innehållsrika dagar den 21–22 september 
2009. Vi kommer denna gång att hålla till 
i Norrköping. Vid årsskiftet kommer pro-
grammet ut och som du kanske redan vet är 
det först till kvarn som gäller... 

varje årstid har sin alldeles egna charm. 
Hösten till exempel, som inleds med spra-
kande färger och avslutas med dova nyanser 
liksom insvept i ett ulligt täcke av dis innan 
snön lägger sig. Med det flyende dagsljuset 
blir skolskogen en plats av mystik. Utnyttja 
det i undervisningen. Invänta skymningen 
och spana efter vilt. Ordna en mörkerorien-
tering eller reflexjakt med ficklampor.

ni har säkert fler tips! Dela med er av 
dem genom Skogen i Skolan.

ledare
ORDföRANDE    b irGittA WiLheLmSSon

birgitta.wilhelmsson@adm.umu.se   

Ett exempel att ta efter
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åren 1973 grundades Skogen 
i Skolan och firar i år därmed 
35-årsjubileum. Kjell Johnson 

har funnits med i organisationen under 
nästan alla dessa år, och till våren fyller 
han 65 år. Vi lät Kjell berätta om sina 
erfarenheter och därigenom teckna en bild 
av Skogen i Skolans historia.

– Den första skogsdagen jag arrangera-
de var i skogen hemma på min egen gård. 
Det var SO-läraren Göran Eriksson som 
frågade mig om en klass kunde få komma 
ut i skogen eftersom de för tillfället läste 
om ämnet i skolan, och på den vägen blev 
det, säger Kjell.

Kjells gård ligger vid Vänerns strand 
en mil från Mellerud. När vi 35 år senare 
besöker den plats där han höll i den första 
skogsdagen växer där en stamrik ungskog.

– Det har blivit dags för mig att byta 
jobb, säger Kjell. Jag har jobbat i skolan 
sedan 1969 och nu ska jag börja jobba i 
skogen.

Det är till hälften skämt och till hälften 
allvar, för Kjell har alltid skött skogen vid 
sidan av jobbet som slöjdlärare. För honom 
har det inte funnits någon tydlig gräns 
mellan arbete och fritid. Han har levt med 
Skogen i Skolan, uttrycker han det som, 
och hans familj har också gjort det. Han 
har samlat på sig dokumentation som en 
ekorre samlar kottar. På ett bord ligger 
travar av papper, pärmar och fotografier, 
ordnade efter ämne och datum.

– Från början drevs projektet Skogen 
i Skolan av fortbildningsavdelningen vid 

lärarhögskolan i Umeå. Till sin hjälp hade 
de länsskolnämnderna runt om i landet, 
börjar Kjell berätta.

– Den första rikskonferensen hölls 
1976 i Markaryd, men då var jag inte med, 
berättar han.

Kjell arbetade som slöjdlärare och höll 
i utomhusundervisning i skogen. Dess-
utom ordnade han fortbildningskurser för 
andra slöjdlärare.

– Länsskolnämnden i fick nys om vad 
jag höll på med, och de bjöd in mig till en 
rikskonferens i Umeå 1981. ”Presentation 
av konkreta exempel” hette programpunk-
ten som jag skulle delta i.

Projektet Skogen i Skolan var på jakt 
efter konkreta exempel som kunde sam-
manställas och presenteras i form av ett 
läromedel. 1983 kom det första läromedlet, 
Lära med skogen. Då hade länsskolnämn-

V

– Den främsta anledningen 
till att Skogen i Skolan har 
hängt med så länge som  
i 35 år är att verksamheten  
alltid utgått från skolans 
villkor, säger Kjell Johnsson, 
mångårig Skogen i Skolan-
medarbetare.

Alltid på skolans villkor
TEXT oLof berGvALL

35årSkogen i Skolan

Kjell Johnsson har arbetat med  
Skogen i Skolan i hela sitt yrkesliv.
– Fast när jag började visste jag  
inte att det fanns något som hette  
Skogen i Skolan.

foto: Olof Bergvall



 S K O G E N  I  S K O L A N  # 4    2 0 0 8  5

Den första skogsdagen höll Kjell hemma på sin egen gård utanför Mellerud.

derna lagts ned och fortbildningskonsu-
lenterna flyttats över till olika regionala 
lärarutbildningar. Organisationen Skogen 
i Skolan hade då vuxit en hel del i omfång 
och det fanns sedan ett par år tillbaka också 
regionala Skogen i Skolan-grupper.

– Det är viktigt att komma ihåg när det 
gäller Skogen i Skolan, att grundstenen är 
att all verksamhet ska ske på skolans villkor. 
Det är skolans behov av information och 
inspiration som ska vara rättesnöret. Hela 
organisationen Skogen i Skolan skulle inte 
kunnat nå dit vi är idag om det hade varit 
skogsnäringen som styrt över utbudet.

därför ser Kjell med viss oro på att 
lärarrepresentationen inom hela Skogen i 
Skolan-organisationen har blivit allt mindre 
under de senaste åren.

På skolans villkor är också mottot för 
Kjell när han jobbar med skolskogar och 
utbildningsdagar för skolor.

– Jag häver inte ur mig en massa 

förslag på vad en skolskog ska 
innehålla eller innehåll för en 
utbildningsdag i skogen. Jag 
frågar lärarna vad de är ute 
efter, vad de vill kunna göra 
och vad de vill veta mer om. 
Jag får alltid massor av idéer 
och förslag. Somligt går att 
genomföra på ett enkelt sätt, 
annat får bli framtidsprojekt.

Kjell vill också framhäva 
behovet av samarbete och nyt-

tan av att lära sig av andras erfarenheter.
– Att arbeta med Skogen i Skolan som 

jag gjort har till stora delar varit ensamar-
bete, i varje fall när det handlar om att pla-
nera. När det kommer till själva genomför-
andet är det oftast fler som är engagerade. 
Skogsstyrelsens och skogsnäringens personal 
har varit en oerhört värdefull hjälp.

För att hitta idéer till att utveckla 
arbetet inom Skogen i Skolan nämner Kjell 
särskilt riksmötena som inspirationskällor.

– Under de tidiga åren gick riksmötena i 
mångt och mycket ut på att träffas och lära 
av varandras erfarenheter. Det var praktik. 
Vi prövade varandras övningar och kom 
med förslag på ändringar eller klurade ut 
egna tillämpningar.

På mässor, till exempel elmia, har Kjell 
lärt sig att handskas med publik. Han har 
stått lite grann vid sidan av och iakttagit 
hur proffsen möter sina grupper.

Att se hur andra gör, och själv få prova 
på, har alltid varit en röd tråd inom Skogen 
i Skolan och för Kjell.

– Du kommer ihåg något mycket bättre, 
om du har gjort det med händerna och inte 
bara med huvudet, menar han.

– Om jag gör en övning med en grupp 
lärare ute i skogen, så ser de hur jag gör och 
de får själva prova på. Då blir det lättare för 
lärarna att göra samma sak med eleverna på 
skolan. De vet ju då, hur de ska tänka, säga 
och göra. Det är mycket svårare att lära sig 
sånt från en bok eller från en sida på nätet.

Han erkänner gärna att han var rätt 
skeptisk till att Skogen i Skolan startade en 
webbplats i slutet av 1990-talet.

– För mig är meningen med Skogen i 
Skolan att göra saker praktiskt utomhus, 
inte inomhus framför en skärm. Dessutom 
var det mycket få skolor som hade tillgång 
till datorer på samma sätt som idag.

Men lika villigt erkänner han att han 
idag använder webben som ett verktyg när 
han planerar för till exempel utbildnings-
dagar.

– Övningsdatabasen är ett jättebra 
hjälpmedel.

den tekniska utvecklingen är den störs-
ta skillnaden mellan att jobba med skog 
och skola idag jämfört med för trettiofem år 
sedan. Mobiltelefoner, digitalt kartmaterial 
och gps har underlättat oerhört mycket.

– Men grunden för en lyckad skogsdag 
är i slutändan ändå beroende av dig som 
pedagog och människa. En som är positiv, 
engagerad och lyssnar, når ut med sitt 
budskap bättre. 

Det syns på bilden att det är 1980-tal och ännu 
en klass får lära sig om skog och skogsbruk.
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n betydande del av det svenska 
utomhuspedagogiska arbetet bedrivs 
i så kallade skolskogar. Konceptet 

skolskog utarbetades på 1980-talet av Sko-
gen i Skolan och definieras som ett område 
som disponeras av en skola för utomhuspe-
dagogisk aktivitet, över vilket ett nyttjande-
rättskontrakt upprättats mellan skola och 
markägare. 

– Huvudsyftet med min studie har varit 
att undersöka vad som kännetecknar fram-
gångsrika skolskogar.

Detta har undersökts i huvudsak genom 
intervjuer med pedagoger som bedriver 
utomhusundervisning på åtta utvalda skolor 
runtom i landet. Lina har fokuserat på 
fysiska egenskaper hos skogsområdet i sig, 
men även icke-skogliga faktorer såsom stöd 
från skolans ledning och behov av en skriven 
överenskommelse med markägaren. 

– Jag har också undersökt skolskogarnas 
fysiska beskaffenhet och dokumenterat det 
genom fältinventeringar, fotografering samt 
miljöbeskrivningar som behandlar upplevel-
sevärden hos olika miljöer. 

behovet av variation framträder som ett 
av de tydligaste resultaten från intervjuerna. 

– Man vill ha tillgång till många olika 
slags miljöer som kan passa för de olika 
ämnen man ska undervisa om eller de olika 
aktiviteter man vill ägna sig åt. 

Upplevelsevärdena hos de olika fram-
gångsrika skolskogsområdena varierade 
stort. Det tolkar Lina som att det inte 
finns någon specifik miljötyp som är den 
optimala.

– Variationen av miljötyper i sig är långt 
mer viktig för en givande utomhuspedago-
gisk verksamhet. Skogar som ger en omslu-
tande känsla samt upplevs som spännande 
kan främja skolskogsverksamheten.

En varierad växtlighet bidrar till att skapa 
varierade miljöer men är också bra ur under-
visningssynpunkt. Det finns också mycket 
spännande att lära kring vattenmiljöer. 

– De pedagoger som arbetade i skolsko-
gar utan vatten saknade det mycket, så för-
sök hitta en plats där någon form av vatten 
finns. Kuperade landskap skapar spännande 
miljöer och är också mycket omtyckta. 

Alla skolskogar som undersökts i den 
studien hade också ett mer plant område där 
en glänta eller öppet område användes som 
samlingsplats och klassrum. Eleverna tyckte 
mycket om snåriga eller buskiga områden 
där de kunde ”sitta och bara vara” och 
många pedagoger tyckte om gles, luftig skog 
där de kunde ha god uppsikt över eleverna. 
De mest omtyckta platserna i skolskogarna 
hade äldre skog som gav en omslutande 
känsla. Det kan också vara mycket gynn-
samt för den pedagogiska verksamheten om 
skolskogen rymmer miljöer som känns vilda, 
spännande och originella, till exempel med 
vildvuxna träd och stenblock, så att fantasin 
eggas och utforskarlusten väcks. 

Det är också viktigt att storleken på 
området anpassas efter hur flitigt det utnytt-
jas, samt att avståndet från skolan anpassas 
efter ålder på de elever som nyttjar det. Att 
skogen ligger nära skolan och är lättillgäng-
lig ses av många pedagoger som viktigare än 
att den upplevs som rofylld och skild från 
omvärlden.

– Försök om möjligt att välja ett område 

E 

Vilka faktorer är det som gör att en skolskog används och upp-
skattas av pedagoger och elever? Jägmästaren Lina Bergquist 
har undersökt ett urval skolskogar i sitt examensarbete. TEXT oLof berGvALL

 
 fOTO LinA berGquiSt

Framgångsrika skolskogar

De allra flesta skolskogarna  
har byggt någon form  
av samlingsplats. Det  
kan vara i form av ett  
vindskydd, bänkar runt  
en eld, eller en stuga. 

En varierad växtlighet  
bidrar till omväxlande  
miljöer men är också bra  
ur undervisningssynpunkt.

Det är bra för den peda-
gogiska verksamheten 
om skolskogen rymmer 
miljöer som känns vilda, 
spännande och originella. 
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som ligger på rimligt promenadavstånd även för  
de yngsta eleverna på skolan, eller dela upp skol- 
skogarna så att de äldre eleverna har en skolskog  
lite längre bort medan de yngre har ett område 
närmare skolan. 

helst ska området inte ligga mer än någon kilo-
meter bort från skolan. Både det fysiska avståndet 
och den mentala barriär det innebär kan då bli för 
stor så att området inte nyttjas så ofta som det först 
var tänkt. Avståndet kan såklart också vara längre 
om man hittat ett riktigt bra område som man vill 
använda sig av, men då är det bra om en långsiktig 
transportlösning ordnas.

En annan viktig faktor som framkommit 
intervjuerna är att skolskogsverksamheten helst ska 
bedrivas året om för att eleverna ska få förståelse för 
samspel och växelverkan i naturen.

– Tänk också på att skolskogsområdet bör ha så 
stor tillgänglighet som möjligt, oavsett skogsvana, 
ålder eller rörelsehinder. Därför är det viktigt med 
ett lagom avstånd och bra om området ligger i 
anslutning till väg eller hårda jämna leder. Beroende 
på vilka klimatiska förutsättningar man har bör man 
också planera områdets läge så att det är tillgängligt 
under hela skolåret.

Alla undersökta skolskogar hade olika facili-
teter för att underlätta verksamheten; exempelvis 
hade alla skolor upprättat en eller flera eldstäder. 
De flesta hade sittplatser runtom och användes som 
en naturlig knutpunkt för samling, undervisning 
och matraster. I alla skolskogarna hade man också 
uppfört någon form av vindskydd. De användes 
för att komma i lä från väder och vind, och precis 
som eldstäderna för samling, undervisning och 
matraster. Ofta användes de som ett bra ställe att 
lägga ryggsäckar och annat i, eller som förråd för 
undervisningsmaterial. I flera skolskogar hade man 
även uppfört separata förråd där man kunde lämna 
utrustning för att slippa bära den fram och tillbaka 

Skolskogar  
på nätet
På www.skolskog.se finns  
inte mindre än 940 skol- 
skogar registrerade. Under  
2006 genomförde Skogen  
i Skolan en landsomfat- 
tande inventering av skol- 
skogar. Det resulterade i  
en ny databas och webb- 
plats. Här kan varje skola  
med skolskog också lägga  
in information om sin egen  
skolskog, ladda upp bilder  
och andra dokument.  
Det är inte alls svårt.

Alla registrerade skolskogar  
som har angett en e-post- 
adress kan få inloggnings- 
uppgifter. Om skolan har en allmän e-postadress kan det vara en god idé att ange  
denna, så att administrationen av skolskogssidan inte blir knuten till en personligadress.  
Skriv ut inloggningsuppgifterna och sätt upp dem bredvid personaldatorerna.

Gör så här för att logga in till din skolskog:

1.  Ange adressen http://www.skolskog.se/minskolskog/index.cfm.  
 Klicka på länken ”logga in” i högerspalten

2.  Välj din skolskog med hjälp av gardinmenyerna.

3.  Ange e-post och lösenord

4.  Klart att börja administrera. Kom ihåg att trycka på spara-knappen  
 innan du lämnar sidan, annars har det du ändrat varit förgäves!

1

2 3

4

vid skolskogsbesöken. I flera skolskogar 
fanns också dass uppförda. Detta kan 
anpassas efter den verksamhet man vill 
bedriva i skolskogen och får göras upp i 
dialog med markägaren.

Lina tycker att skolor med skolskogar 
skulle kunna använda studiens resul-
tat för att i samråd med markägaren 
förbättra skolskogsområdets fysiska ut-
formning ytterligare utan att markägaren 
behöver göra alltför stora avsteg från den 
ursprungliga skogsbruksplanen. 

– Man skulle exempelvis kunna bilda 
områden med ett buskigt eller slyigt 
skikt under det härskande trädskiktet för 
att bilda små ”grupprum” i vegetationen, 
eller testa möjligheten för skolorna att 
plantera in ytterligare trädslag eller att 
i samband med röjning eller gallring 
kunna ge synpunkter på träd eller 
strukturer som skulle vara önskvärda att 
behålla. Naturen i sig kan planeras för 
att skapa ett så framgångsrikt uterum 
som möjligt. 

Undersökningen visade att pedagoger som arbetade i 
skolskogar utan vatten saknade det mycket, så försök 
hitta en plats där någon form av vatten finns.
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å Fulufjället i Dalarna har pro-
fessor Leif Kullman vid Umeå 
universitet funnit makrofossiler  

av granstammar under en nu levande 
krypgran. Kol 14-datering av makrofos-
silerna visade att de äldsta var 9 550 
år gamla. Den gran som idag växer på 
samma ställe är samma genetiska individ. 
Den har överlevt årtusendena genom att 
föröka sig via kloning. Nya stammar har 
vuxit upp från grenar som slagit rot.

Att granen är så gammal som 9 550 
år gör den inte bara till världens äldsta 
gran. Den ställer också frågan om granens 
invandring till Sverige efter istiden på sin 
spets.

– När den här granen började gro 
härskade enligt tidigare uppfattning isen 
fortfarande över hela norra Europa. Vari-
från kom det frö som började gro här?

I läroböcker om den svenska skogen 
heter det ofta att granen är en sentida in-
vandrare till Sverige som kom till vårt land 
österifrån för cirka 3 000 år sedan.

– Det är inte särskilt troligt att fröet 
har spridits från Ryssland över de enorma 
landisarna, säger Leif Kullman, som har en 
alternativ förklaring.

– Det händer ofta att fiskare i väster- 
havet får upp trädrester i trålarna. Möj-
ligtvis finns bland dessa trädrester även 
granlämningar som vuxit i det nord- 
atlantiska området.

Under den senaste istiden var havsytan 
120 meter lägre än idag. Mycket av det 
som idag är Nordsjön var på den tiden 
skog. Enligt Kullman kan det handla om 
två invandringsströmmar.

– Alla gamla fynd av granar och fossil 
av granar har hittats i fjällkedjan, det vill 
säga i de västra delarna av landet. 

Här var förutsättningarna för gran 
goda i fuktiga, kyliga nordsluttningar. I 
övriga landet var det för varmt och torrt, 
ungefär tre grader varmare än idag, men 
när klimatet blev kallare och fuktigare efter 
bronsålderns slut blev förutsättningarna 
de rätta och en nordostlig variant av gran, 
altai-gran, började en våldsam spridning 
längs den svenska ostkusten.

– Det är fullt möjligt att göra dna-
analyser på granar för att ta reda på om det 
rör sig om olika underarter.

Skogarna i Sverige hade ett helt annat 
utseende före granens intåg. Skogarna 
dominerades av lövskogar med björk, ek, 
alm och hassel.

– Vi kan se idag att ädellövet är på väg 
tillbaka norrut och upp mot fjällkanterna. 
2004 hittade vi ek och alm som växte på 
1 000 meters höjd över havet i Jämtland 
och Härjedalen.

Fyndet av den gamla granen i Dalarna 

kan nästan sägas vara en bisak i Kullmans 
huvudsakliga forskning. Tillsammans 
med ett forskarlag håller han uppsikt över 
trädgränsernas förflyttning inom ett 8 000 
kvadratkilometer stort område.

– Det vi idag kallar för kalfjäll har vuxit 
fram successivt under de senaste 9 000 
åren. Vid istidens slut var de inga kalfjäll 
i dagens mening. Trädgränsen låg upp till 
600 meter högre än idag.

mätningarna av trädgränsen i fjällen 
började för snart 100 år sedan. Då hade en 
period av kalla vintrar lett till att träd på 
fjällen dött och trädgränsen faktiskt krupit 
neråt.

– Men idag visar alla mätningar på att 
trädgränsen har flyttats närmare 200 meter 
uppåt på hundra år.

– Det är lätt att se skogen som något 
statiskt. Vi människor har inte särskilt 
långa perspektiv i relation till skogens 
utveckling. Vi tror gärna att skogarna alltid 
har haft det utseende de har idag, men 
på ett par generationer hinner det hända 
mycket i en skog.  

P

Fyndet av världens äldsta 
levande trädindivid ställer 
frågan om granens invand-
ring till Sverige i nytt ljus.

TEXT oLof berGvALL
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Äldsta  
trädet  
i världen

Det äldsta levande trädet ser inte mycket ut för världen. Tack vare granens förmåga att klona sig 
själv har denna gran ömsom krupit, ömsom stått på Fulufjället i 9 550 år. 
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Fler gamla träd

Tall, Pinus sylvestris
Sveriges äldsta levande tallar är över 700 år gamla. Den 
yngre växer i Muddus nationalpark i Norrbottens inland 
och grodde på 1270-talet. Den äldsta är en kusttall på 
Hornslandet i Hälsingland som är ca 30 år äldre. Den 
är alltså omkring 760 år gammal. Tallarna har åldersbe-
stämts genom att borrkärnor har tagits ut och årsringarna 
räknats. Båda tallarna har påverkats av brand vid flera 
tillfällen.

Gran, Picea abies
Granen på Fulufjället är den äldsta levande granindividen 
som hittats, men den har inte särskilt många årsringar 
eftersom den förnyar sig genom kloning.

En vanlig gran blir sällan äldre än 300 år, men 1999 
upptäcktes en gran i Njakafjäll i Lappland som var kan-
ske så gammal som 620 år.

På fjället Storsnasen i Jämtland avverkades 1998 en 
gran med 608 årsringar.

En, Juniperus communis
Vid Torneträsk i norra Lappland avverkades på 1980-ta-
let en stam med nästan 1 000 årsringar i en enbuske.

Parklind, Tilia vulgaris
Parklinden är en korsning mellan skogslind (Tilia 
cordata) och bohuslind (Tilia platyphyllos). I parken på 
Svartsjö slott på Färingsö i Mälaren växer en parklind 
som kallas Kristinas lind. Den lär ha planterats av Gustav 
II Adolf på 1620-talet. Namnet lär den ha fått för att 
hylla kungens mor eller dotter.

Ek, Quercus robur
Att åldersbestämma en gammal ek är mycket svårt. När 
ekar blir riktigt gamla blir de tunnväggiga med hålrum 
ända ut i grenarna. Årsringar går därför sällan att räkna 
långt tillbaka i tiden. Den svenska ek som brukar anges 
som den äldsta, är Kvilleken i Småland. Den är ihålig 
och endast en bråkdel av årsringarna finns kvar. På 1940 
undersöktes trädet och bedömdes vara mellan 750 och 
950 år. Om det stämmer, skulle Rumskullaeken som den 
också kallas, idag vara mellan 800 och 1000 år gammal. 

Hornslandstallen. Foto: Magnus Andersson

Kvilleken, som också kallas Rumskullaeken kan vara 1 000 år 
gammal. Foto: Pierre Stjernfeldt/Myra
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Många järn  
i elden
Att Jens Meyer, samordnare för Skogen i Skolan Värmland,  
är en person med många järn i elden, är en liknelse som  
kan och bör tolkas bildligt och bokstavligt.

en bokstavliga tolkningen  
handlar om matlagning, och  
det ska vara utomhus. Han har 

ett brinnande intresse för det. Stekpannor,  
muurikkahällar och lokalproducerade 
råvaror.

För Jens är det viktigt att kunna er-
bjuda alternativ till grillad korv eller med-
havd matsäck åt eleverna. Att äta riktig mat 
utomhus smakar alltid bättre och bidrar till 
att utevistelsen blir ett positivt minne som 
länge lever kvar. Han har gett ut en bok, 

Mat i Skolskogen, där han har 
samlat recept som passar utomhus. 
Boken har varit mäkta populär och har nu 
kommit ut i en ny utgåva.

– Om jag kan bidra till att eleverna lär 
sig hur man lagar mat utomhus har jag 
gjort en viktig insats, säger Jens.

Ett mer bildligt järn är motorikbanor. 
Jens är en hejare på att med enkla medel 
konstruera hinderbanor som tränar elev-
ernas motorik och förmåga till samarbete. 
Detta intresse ska så småningom också leda 
fram till en bok.

Det är ingen överdrift att påstå att Jens 
Meyer är ett känt namn i skolans värld i 
Värmland. Han har varit med och skapat 
skolskogar i hela regionen, hållit kurser 
och fortbildningsdagar, och medverkar 
vid olika mässor och arrangemang. Hans 
goda kontakter med företag gav honom 

till exempel möjligheten att berätta om 
Skogen i Skolan för tusentals besökare när 
Ikea i Karlstad ordnade miljödagar i slutet 
av september.

– Vi ställde upp vår häxhatt, ett slags 
tält utan sidor, utanför ingången till varu-
huset, berättar Jens.

Intresset för Skogen i Skolan från 
skolorna i Värmland är mycket stort, och 
Jens försöker hinna med så gott det går på 
den tid han har att disponera för Skogen i 
Skolans räkning, men han tvingas ibland att 
säga nej, även om det bär honom emot.

– Tyvärr kan jag inte klona mig, men 
det vore bra om det gick ibland.  

TEXT oLof berGvALL
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Jens Meyer och Maria 
Käck under häxhatten 
under Ikeas miljödagar i 
Karlstad. Jens har en för-
måga  att hitta tillfällen 
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I Värmland lever en av Sveriges mest hotade fågelarter, 
den vitryggiga hackspetten, Dendrocopos leucotos. 
Denna är en symbol för lövskogar med rik biologisk 
mångfald och är mycket specialiserad och behöver 
skogar med gott om lövträd och rik förekomst av död 
och döende lövved. Arten har minskat drastiskt och  
riskerar att försvinna som svensk häckfågel. för att 
vända trenden bedrivs sedan 2005 ett åtgärdspro-
gram för att bevara och restaurera, men även nyskapa, 
lämpliga biotoper.

Både Skogsstyrelsen, länsstyrelser, skogsbolag, 
markägarföreningar och naturskyddsföreningen sam-
verkar för att tillsammans få ett bra resultat. Jeanette 
fahlstad arbetar med projektet på Skogsstyrelsen i 
Arvika. 

– Vi har sett ut vissa trakter där vitryggen fort- 
farande finns kvar och arbetat för att skydda dessa 
områden med naturvårdsavtal och biotopskydd.
Mycket av arbetet med att skapa rätt biotop för vit-

ryggen handlar om att gynna löv. Och för att gynna löv 
krävs drastiska åtgärder.

– Vi kallar det gransanering, säger Jeanette. Allt från 
små granar i underväxten till stora granar i gallrings-
skog plockas bort för att gynna lövträden. 

förhoppningen är att de områden där vitryggen 
fortfarande trivs så småningom ska bli större. Det går 
inte över en natt att skapa en lövskog med gamla, 
döende och döda träd.

Eftersom det finns så få vitryggiga hackspettar kvar 
i Sverige bedrivs ett avelsarbete på Nordens ark. Här 
föds fåglar upp och planteras ut i lämpliga lokaler.

– Våren 2008 häckade ett utplanterat par vitryggar 
här i Värmland. Det känns hoppfullt, säger Jeanette.

Vitryggig hackspett 

Det finns endast ett fåtal vitryggiga hackspettar kvar  
i Sverige. Skogsstyrelsen i Värmland arbetar med att  
skydda och skapa livsnödvändiga biotoper för arten.  
Foto: Tom Svensson/Nordens Ark.
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värmland

är startade massa- och pap-
persindustrier för över 100 år 
sedan. God tillgång på vatten 

för transporter och energi och stora skogar 
gjorde att förutsättningarna för industrin 
var mycket bra. Idag finns det 13 massa- 
och pappersbruk kvar. Det är många färre 
än i början av förra århundradet, men 
många av dem är toppmoderna anlägg-
ningar väl rustade för framtiden. Efter 
bruken kom kemiindustri, maskinleve-
rantörerna, konstruktörerna, IT-företagen 
och forsknings- och utvecklingsresurserna. 
Karlstads högskola blev universitet.  
Denna koncentration av företag inom 
skogsindustrin är i dag ett av Europas 
främsta industrikluster där kunder och 
leverantörer, produktutvecklare, designers, 
forskare och produktionstekniker tillsam-
mans utvecklar framtidens pappers- och 
massaindustri. 

– I regionen finns det 250 företag som 
är relaterade till massaindustrin, säger Mats 
Williams, vd för The Paper Province, och 
vi hoppas att fler ska komma hit. 

– Vi vill skapa en Hollywoodeffekt. 
Precis som Hollywood/LA blivit filmin-
dustrins mecka vill vi att vår region skall  
bli ett nav för den globala skogsindustrin. 

1999 startade klusterorganisationen 
The Paper Province som har till uppgift 
att samordna samverkan mellan företagen, 
universitet och offentlighet, däribland 
skolorna i regionen.

Då som nu stod industrins kompetens-
försörjning högt på dagordningen.

– Företagen inom klustret har gemen-
samma intressen, trots att vi också är kon- 
kurrenter. Kompetensförsörjning är ett 
sånt område som vi samarbetar kring. För 
oss och andra företag i samma bransch är 
det oerhört viktigt att det finns ungdomar 
med rätt kompetens och intresse som vill 
arbeta inom pappersindustrin. Sen får vi 
konkurrera med varandra om vem som 
kan erbjuda bästa arbetsplatsen, säger Kjell 

Kumlin, informationschef på Stora Enso 
Skoghalls bruk.

han berättar att företaget har ett nära 
samarbete med teknikutbildningarna på 
gymnasiet, särskilt när det gäller kemiun-
dervisningen.

– Vi har också gemensamma labora-
tioner där eleverna får undersöka vikten 
av vattenrening. De kommer till oss och 
tar prover på vattnet inom olika delar av 
processen och på det vatten som lämnar 
fabriken. Dessutom tar de prover direkt 
från älven och jämför med detta.

Bruket är också månt om att kunna er-
bjuda praktikplatser för gymnasielever och 
de som går eftergymnasiala program.

– I sommar har vi också erbjudit 
kortpraktikplatser till ungdomar, ungefär 
som många kommuner erbjuder sommar-
jobb inom kommunal verksamhet, berättar 
Kjell.

varje år kommer cirka 1 500 elever på 
studiebesök. Mikael Jonsson är ansvarig för 
dessa. 

– De allra yngsta eleverna, upp till 
årskurs fem, får bara se en liten del av 
fabriken, själva kartongmaskinen där den 
färdiga produkten kommer ut. Men vi har 

en särskild avdelning där de får jobba med 
pappersmassa och skapa sitt eget papper, 
med vanliga brödkavlar, ramar och nät, 
istället för valsar och torkviror.

Från och med årskurs sex erbjuds elev-
erna att gå på en guidad rundtur på hela 
anläggningen.

– Upplägget på de guidade turerna 
anpassas efter ålder och förkunskaper.

Mikael kan inte ta emot alla som vill 
komma på studiebesök. Är grupperna 
alltför små hänvisar han dem till Teknik-
klubben Lusten på Värmlands Museum. 
Teknikklubben Lusten är en teknik- och 
experimentverkstad som är öppen för alla. 
Här kan elever experimentera med pap-
persframställning och flottning och lära 
sig om Värmlands historia som skogs- och 
pappersregion.

mikael arbetar också med lärarsemina-
rier. Varje år får lärare i Karlstad, Ham-
marö och Forshaga kommuner ansöka 
om medel från Ljungbergsfonden. Det 
finns fyrtio platser på seminariet, som är 
uppdelat på två tillfällen.

– Den första dagen består av en pre-
sentation av Skoghalls bruk, våra produk-
ter och framtidens produkter följt av en 
guidad rundtur.

En vecka senare träffas lärarna i Sunne. 
Under två dagar får lärarna information 
om allt från skog och skogsvård till klimat- 
och energifrågor och socialt ansvartagande.

– Målsättningen är att lärarna ska få 
en rättvisande bild av hur ett företag inom 
svensk skogsnäring arbetar idag och att de 
kan använda de kunskaperna i sin under-
visning av eleverna sen, säger Mikael.  

H

I området från Dalsland i sydväst till Örebro i nordost  
finns ett industrikluster som kallas för The Paper Province  
– pappersprovinsen. 

Samverkan  
för framtiden

– Att ha tillgång till välutbildade medarbe-
tare är en viktig fråga för alla företag inom 
pappersklustret. Därför samarbetar vi, fast vi 
egentligen är konkurrenter, säger Kjell Kumlin, 
informationschef på Skoghalls bruk.

Att arrangera och leda studiebesök  
är en viktig uppgift på Skoghalls bruk. 
Mikael Jonsson ansvarar för detta.
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är jag kom till Kristinehamn 
för att undervisa undrade jag 
hur det skulle gå att nå skogen 

med elever vars skola låg mitt i en stad. Jag 
hade tidigare arbetat i byskolor i Lappland, 
Jämtland och utanför Filipstad. Där var 
vi mycket ute i den intilliggande naturen, 
säger Hans Fredriksson.

Klasserna var ofta stora och Hans var 
tveksam till idén att barnomsorgen skulle 
integreras med skolverksamheten. Men 
denna skepsis kom på skam när Christer 
Pertun, då fritidspedagog, började som 
extra resurs i klassen. Det visade sig snart 
att de båda hade ett gemensamt intresse av 
att lämna skollokalerna och låta eleverna 
hämta sina kunskaper från världen utanför 
klassrummets fyra väggar.

Senare kom också Carina Lagerberg med 
sin klass att knytas till denna verksamhet, 
och de tre fortsatte tillsammans att utveckla 
utomhuspedagogiken och hitta fungerande 
former.

– Egentligen är utomhuspedagogik fel 
ord för det vi gör. Verklighetsanknuten 
utbildning är kanske ett bättre ord, säger 
Hans. Det handlar om att upptäcka samhäl-
let och naturen, att göra saker på riktigt 
samt att pröva teorier i praktiken.

Men oftast var det just utomhus som 
den verklighetsanpassade undervisningen 
bedrevs. Lektionssalarna stod tomma varje 

onsdag förmiddag i flera års tid fram till 
höstterminen 2008.

Denna hösttermin är den sista på 
Gustavsbergsskolan. Några av klasserna har 
redan flyttats över till den närbelägna Söder-
malmsskolan, där elever från förskoleklass 
upp till årskurs nio går tillsammans.

– Att skolan läggs ner känns givetvis 
tråkigt, det hade varit roligt om politikerna 
hade sett till kvaliteten på undervisningen, 
säger Carina.

men hon och de andra deppar inte. 
Carina och Christer arbetar redan på 
Södermalmsskolan. Christer håller på att 
vidareutbilda sig till slöjdlärare och har snart 
sin examen klar. För Hans däremot, som 
har jobbat i snart fyrtio år i skolvärlden, 
väntar pensionen.

– På Södermalmsskolan möter vi fler 
elever än vad vi gjort här på Gustavsberg. 
Det innebär förhoppningsvis att ännu fler 
barn får tillfälle att prova på det arbetssätt 
som vi tar med oss härifrån.

Carina och Christer kommer att jobba 
för att den verklighetsanknutna pedagogi-
ken också får genomslag på den nya skolan. 

– Jag och mina arbetskompisar i arbets-
laget kring år 5 och år 6, har utomhuslektio-
ner i stort sett varje fredag och ser att elever 
som är ovana vid att vara i skogen snabbt lär 
sig att uppskatta den gröna lektionsmiljön, 
säger Carina.

Christer ansvarar för det frivilliga 
momentet ”elevens val – uteliv” för elever i 
årskurserna 7–9.

– Intresset för uteliv är stort, men vi kan 
inte ta emot fler elever än vi gör. Gruppen 
blir för stor annars, säger Christer.

en gång i veckan, ett pass om 80 minuter, 
får eleverna som valt tema uteliv pröva på 
olika aktiviteter.

N

Carina, Hans och Christer 
var ett sammansvetsat 
gäng som gjorde utomhus-
undervisning till vardags-
inslag på Gustavsbergs-
skolan i Kristinehamn.
Nu läggs skolan ner, men 
istället för att betrakta  
det som en motgång ser 
de nedläggningen som  
en möjlighet att sprida 
utomhuspedagogiken  
till nya skolor.

– Nu kan vi nå många fler!
När skolan läggs ner

TEXT oLof berGvALL
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Eleverna har byggt en triangel som kontrollmäts av Hans Fredriksson. 

Christer Pertun demonstrerar en motorikbana.
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– Passet är inlagt i schemat så vi kan 
förlänga det för de som vill. Igår var det 
paddling i Vänern, nästa gång blir det 
svampplockning.

Att tillverka egna fiskedrag, delta i 
rådjursdrev och använda redskap som kniv, 
såg och yxa, är exempel på andra aktiviteter 
som ingår i tema uteliv. Eleverna kan också 
se fram emot en utflykt med övernattning 
varje termin.

– I fjol övernattade vi ute på en ö. All 
hjälptes åt med matlagning och vi sov i tält, 
berättar Christer.

Han berättar att en skolskog är på gång. 
Frågan ligger just nu hos länsstyrelsen.

– En skolskog vore ett helt perfekt 
projekt att arbeta med för elever som valt 
uteliv, säger Christer och nämner i sam-
manhanget ett par av de fördelar han ser 
med att lämna klassrummet:

– Det blir en närmare relation mellan 
lärare och elever. Kontakterna mellan elev-
erna blir också annorlunda, ofta djupare, 
säger han och fortsätter:

– Det är inte ovanligt att hierarkier som 
byggts upp i skolan bryts ner när man har 
undervisning utomhus. En elev med låg 
klassrumsstatus kan få högre status utom-
hus när det visar sig att just han eller hon är 
väldigt duktig på praktiskt arbete med till 
exempel att bygga läger eller kan mycket 
om djur och natur.

christer tycker sig också 
se att elevernas kreativitet  
stimuleras av att vara utom-
hus, och det håller Carina 
med om helt och hållet:

– När eleverna sätter sig 
efter lunch för att skriva om 
vad de har upplevt under  
en förmiddag utomhus är 
väldigt intensivt och inspire-
rat. Det är helt annorlunda 
än andra skrivuppgifter, 
menar hon.

– De sporras också av att 
de vet att det de skriver kan 
hamna på våra webbsidor, 
säger Carina.

Under tiden på Gus- 
tavsbergsskolan jobbade 
Hans, Christer och Carina  
mycket med att dokumentera och presen-
tera utomhusaktiviteterna. Det resulterade  
i en omfattande webbplats med bilder, 
texter och teckningar.

det är hans som har stått för den 
mesta dokumentationen av utomhusun-
dervisningen och dessutom arbetat fram 
webbsidorna. Många gånger har han gjort 
det utanför arbetstid från sin dator hemma.

– Visst får man lägga ner många 
arbetstimmar för att få sådana här projekt 
att löpa smidigt, men det ger så mycket till-

baka i form av arbetsglädje och en positiv 
och nära relation till eleverna. För mig har 
de senaste åren i skolan varit några av mina 
bästa. Viktiga bitar, av allt det jag velat 
förverkliga under min lärargärning, har nu 
fallit på plats. Avgörande för vår möjlighet 
att lyckas utveckla utomhusverksamheten 
till något som känns riktigt bra har varit 
intresserade och stöttande rektorer,  
avslutar han.  

En stärkande fikapaus för Gustavsbergsskolans 
elever.

Tips från trion 
Hans, Christer och Carina har samlat på sig erfa-
renhenter och rutiner som de gärna vill  
sprida vidare.

  dela in klassen i grupper. Runt fem elever  
 per grupp är lagom.

  Poängtera för eleverna att det är lektion,  
 även om det är utomhus.

  det behövs personal. Tre vuxna för två klasser  
 är bra. Det kan annars bli en stressig situation  
 och då upplevs inte utevistelsen som positiv,  
 varken av elever eller pedagoger.

  fördela rollerna mellan er. Planering, för- 
 beredelse, genomförande och dokumentation.  
 Att ha rollerna fördelade gör att var och en  
 kan koncentrera sig på sitt och kan därmed  
 göra det på bästa sätt.

  ha alltid med fika. Eleverna får själva ta med,  
 men kräv att det ska vara nyttigt.

  Arbeta med förberedelse, genomförande och  
 uppföljning. Utomhusundervisning är inte ett  
 jippo. Låt eleverna förbereda sig genom att ta  
 reda på fakta inför utevistelsen och att de  
 bearbetar vad de fått lära sig efteråt.

 inventera kommunen. Hur kan skolan utnyttja  
 samhället i undervisningen. Gör studiebesök  
 inom kommunen och hos företag.

  informera föräldrarna. finns det föräldrar som  
 kan hjälpa till med exempelvis studiebesök?  

 Se till att föräldrarna förstår vad eleverna  
 behöver i form av utrustning för utomhus- 
 vistelser.

  håll snyggt efter er. Ha som tumregel att  
 en plats ska se bättre ut när ni lämnar den  
 än när ni kom dit.

  c-samling. Elever och pedagoger ställer upp  
 sig i form av ett C. – Så här får alla överblick  
 och kan se varandra.

  Kolonnkörning – från årskurs fyra tränar vi  
 eleverna på att cykla och på trafiksäkerhet.  
 Att cykla i kolonn är ett säkert sätt att trans- 
 portera  sig från A till B. I trafikförordningen  
 står det att en trafikant inte får hindra en  
 kolonn bestående av en grupp barn under  
 ledares uppsikt, så har gruppen börjat  
 passera  ett övergångsställe får bilister vänta  
 tills siste man eller kvinna passerat.

  Levande frågepromenad – Eleverna får  
 i förväg  uppdrag att stanna på utvalda  
 platser längs vägen tillbaka till skolan.  
 Där ska de fråga, på engelska, förbe- 
 stämda frågor till sina klasskamrater.
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”Barnen och ungdomarna är Sveriges största resurs”

Ljungbergsfondens förre 
VD Börje Steén har promo-
verats till hedersdoktor  
vid Karlstads Universitet. 
– Enormt hedrande och ett 
erkännande av det arbete 
som jag och mina kolleger 
gjort inom fonden och  
utomhuspedagogiken,  
säger Börje Steén.

tt intervjua Börje Steén kräver 
ett öppet sinne. Han har nämli-
gen alltid något helt annat som 

han först vill berätta om. Alltid något kul, 
alltid något man bara måste höra... Den 
här gången var det en positiv nyhet om en 
storsatsning på utomhuspedagogik som 
verkar gå igenom. ”Jätteroligt. Kan bli hur 
bra som helst...”

Personligen tror jag att det var just 
därför Börje fick sin doktorshatt. För sitt 
engagemang, för sin optimism. Hatten 
sattes på plats den 19 september i Aula 
Magna på Karlstads universitet. Ceremo-
nin förrättades av Thomas Nilsson, dekan 
vid fakulteten för teknik och naturveten-
skap. I motiveringen konstaterades att: 

”Börje Steen har med stort engagemang 
bidragit till att stimulera intresset för utbild-
ning hos barn och ungdomar. I Ljungbergs-
fondens samarbete med Karlstads Universitet 
har Börje Steén delat med sig av sin egen 
kunskap, erfarenhet och kontakter”. 

i Skogen i Skolan-världen är Börje Steén 
mest känd som en brinnande förkämpe för 
utomhuspedagogiken. Då han nu avslutat 
sina uppdrag för Ljungbergsfonden blir det 
ännu mer tid över för sådana pedagogiska 
projekt. Börje ingår i styrgruppen för det 
nationella centrum för utomhuspedago-

gik som nu byggs upp kring Linköpings 
Universitet med Anders Szczepanski som 
primus motor. Han fortsätter också sitt en-
gagemang inom ”Utenavet”, ett nationellt 
nätverk för främjande av utomhuspedago-
gik i vilket bland andra Skogen i Skolan 
ingår. Inte minst ser han fram emot den 
”Ute är Inne-konferens” som i september 
2009 arrangeras i Norrköping – en upp-
följning till succén i Linköping år 2007. 

– Ute är Inne-konferensen 2007 visade 

att det finns ett starkt växande intresse 
för utomhuspedagogik. Nu jobbar vi i 
medvind och då gäller det att flytta fram 
positionerna, säger Börje Steén.

Skogen i Skolan betraktar han som 
en viktig del i det utomhuspedagogiska 
nätverket och hans råd är att kraftsamla 
på lärarutbildningen. Visionen är att alla 
nyutexaminerade lärare ska ha med sig ett 
rejäl praktiskt och teoretiskt kunskapspa-
ket i ryggsäcken. 

TEXT AnderS thorén
 
 fOTO dAn öStLund
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”Barnen och ungdomarna är Sveriges största resurs”

en annan vision är att Sverige så små-
ningom ska få sin första professor i utom-
huspedagogik. Det skulle höja statusen 
och inspirera till fortsatt forskning inom 
ett område som definitivt har framtiden 
för sig. Det finns till exempel spännande 
forskning som visar att utomhuspedagogi-
ken leder till minskade stresshormoner hos 
lärare och elever och ökad koncentrations-
förmåga. Som bonus leder undervisning i 
skog och mark till ökad fysisk aktivitet som 
förebygger fetma, infektioner med mera. 
Angelägna områden att forska vidare på, 
alltså.

Även för fortbildningen av lärare har 
Skogen i Skolan väldigt mycket att bidra 
med, framhåller Börje Steén. Inte minst 
när de gäller frågorna om skogen, klimatet 
och energin finns det ett enormt behov 
av kurser, företagskontakter och aktuella 
läromedel. 

– För eleverna är frågorna om miljö och 
klimat högintressanta. Jag kan inte tänka 

mig en bättre plats att undervisa om sådant 
än i skogen. 

Att utomhuspedagogiken inte bara är 
en effektiv undervisningsmetod utan också 
har andra dimensioner framgick av det 
föredrag som Börje Steén höll i anslut-
ning till sin doktorspromovering. Börje 
underströk då att hans egen erfarenhet är 
att elever som arbetar ute i det fria lär sig 
att samarbeta, visa hänsyn och ta vara på 
varandra. Egenskaper som verkligen behö-
ver utvecklas. 

Hur ser Börje Steén då – efter alla år av 
arbete med utbildning och forskning – på 
framtiden. Är vi på rätt eller fel väg?

– Barnen och ungdomarna är Sveriges 
största resurs och jag är optimist. Jag hop-
pas och tror att Utenavet* kan bidra till en 
bättre skola, nya former av pedagogik, nya 
läromedel och en nytändning bland fors-
kare, lärare och elever. Det har aldrig varit 
mer angeläget, säger Börje Steén. 

* I ”Utenavet”, som är ett nationellt nätverk av  
aktörer inom utomhuspedagogiken, ingår Erik  
Johan Ljungbergs Utbildningsfond, frilufts- 
främjandet, Linköpings Universitet, SLU MOVIUM,  
Naturskoleföreningen, Skogen i Skolan och  
Nationellt centrum för främjande av god hälsa  
hos barn och ungdom, NCff.  

Ljungbergsfonden
Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs  
Utbildningsfond, i dagligt tal Ljung- 
bergsfonden, är en av Sveriges  
största privata fonder för utvecklings-
projekt inom teknik, naturvetenskap  
och entreprenörskap. Ljungbergs- 
fonden stödjer framåtsträvande  
utbildningsprojekt som lägger stor  
vikt på nätverksskapande, mellan  
skola, näringsliv och samhälle i ett  
långsiktigt perspektiv. framförallt  
är det projekt inom teknik och  
naturvetenskap, entreprenörskap  
och utomhuspedagogik som fonden 
stödjer. 
www.ljungbergsfonden.se

Ur Börje Steéns  
”doktorstal”:

O M  ö P P E N H E T:

”Inlåsta kunskaper och  
inlåsta erfarenheter är  
av föga värde.”

O M  N yA  I N FA L L S V I N K L A R :

”Det är nog bra om en  
laborant från Dalarna  
kommer in i den akademiska 
världen och betraktar den  
med nya ögon”.

O M  T E O R I  O C H  P R A K T I K :

”Kunskap, erfarenhet och  
forskning kan inte leva –  
eller överleva – i en isolerad 
värld, utan måste komma  
till praktisk användning”



16  S K O G E N  I  S K O L A N  # 4    2 0 0 8

inne
Uteär
Välkommen till

Hälsa-Lärande-Lek
21 –22 september 2009
Nationell konferens om Utomhuspedagogik i 
Louis De Geer konsert & kongress, Norrköpings 
stadslandskap, Himmelstalundsfältet och 
Vrinneviskogens stadsnära naturreservat

www.utomhuspedagogik.se

Mat i skolskogen

Beställ den på skogeniskolan.se

Ny version!

En kokbok för oss som tycker det är ”inne att laga lätt mat ute”

Skogen i Skolan på nätet:www.skogeniskolan.se
bok_omslag 2008.indd   1

2008-08-14   15:12:27

Pris:

75:-
Kokboken för dig  
som tycker det  
är inne att laga  
lätt mat ute!
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– Jag fick ett vildsvin! Men nu är de borta allihop! Vart tog 
de vägen? Han ser verkligen förbryllad ut, sexåringen som 
drog ut för att döda en älg, men hamnade mitt i grottmän-
niskornas vildsvinsjakt. Grenen i hans hand är ett gevär eller 
ett svärd. Plötsligt blir den en mobiltelefon. Den har de 
uppfunnit för att kunna ha kontakt, förklarar han.

å spännande, säger Anneli, en av de 
vuxna som är med förskolebarnen  
i skogen. Det verkar som om vi har 

en ny bok på gång, en om grottmänniskor!
Det är tisdag och alltså skogsdag, oavsett 

väder, för barnen på avdelning Ekorren, 
Tomaslundens förskola i Vetlanda. Skogs-
området de gjort till sitt ligger 10 minuters 
väg bort och den sjuder av aktivitet. Några 
killar hukar bakom en stock, smyger mellan 
träden. Plötsligt är det inte längre vildsvin 
som jagas utan tjejer. En av de jagade hejdar 
sig i språnget, snubblar på orden när hon 
med blossande kinder berättar vad som hän-
der. Det läskiga, det spännande, det roliga! 
Så rundar hon enbusken och skuttar iväg.

– vi måste ha mer kanel! säger Filippa 
som bakar under storgranens grenverk. På en 
stubbe sitter Aida och vaggar en stock som 
är en bebis. Rätt vad det är börjar flickorna 
låta: plii , plii, pliii …. Det är larmet som 
går, tjuvar håller på att bryta sig in. De motas 
bestämt bort.

Anneli Attergrim är barnskötare som 
vidareutbildat sig till förskolelärare. Hon job-
bar som teckenspråksassistent till ett av barn-
en. I den rollen har hon alltid uppmärksamt 
följt barnens lek, stött kommunikationen.  
En dag på när hon jobbade på Vilans för-
skola fick hon idén att göra en bok av leken. 
Det berodde bland annat på att hon deltar i 
berättarprojektet, som ingår i Vetlanda kom-

muns satsning på språkutveckling i förskola, 
grundskola och gymnasium.

– Grejen är att barnen ska få använda  
och utveckla sitt språk i alla sammanhang, 
säger Ingela Nyberg som är utvecklingsledare. 
De ska känna sig om författare. Skriftspråks-
utvecklingen börjar redan i förskoleåldern. 
Genom att de kan uttrycka sig på ett sätt 
som tilltalar andra, utvecklas deras självbild 
på ett positivt sätt. Det är viktigt att uppleva 
att någon lyssnar på mig, att jag kan påverka 
andra människor med mina ord! Annelis sätt 
att omsätta projektets idéer och göra en bok 
av leken är verkligen positivt! 

Anneli ville delta i projektet för att  
fungera bättre som teckenspråksassistent. 

Skogens lek  
stimulerar språket

– Jätteroligt! tyckte Aida Karimi Khoob, Filippa 
Kullengård, Måns Axelsson, Felicia Gustavsson, 
Anneli Attergrim och Lisa Holmberg Karlsson att 
det var att skapa en bok tillsammans.

TEXT OCH fOTO mArGAretA Andermo
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Men innehållet var inte alls det hon föreställt 
sig. I stället fick hon pröva något nytt, näm-
ligen dramaturgin i dess enklaste form. Med 
filmens dramaturgi som utgångspunkt har 
kursledaren Veronica Grönte arbetat fram en 
metod för att göra ”berättandets grammatik” 
tillgänglig för barn i alla åldrar. Redskap  
Anneli fick med sig var t ex Gå över gatan-
leken och Berättar-10:an. 

det var när Anneli som vanligt följde barn-
ens lek i skogen som hon en dag fick tanken 
att lägga metoderna från utbildningen som 
ett raster över vad hon såg. Hon upptäckte till 
sin förvåning att barnen lekte fram berättelser 
som i stort följde dramaturgins grundläggande 
regler.

– Jag började skriva ner vad jag såg och 
hörde. Det var häftiga berättelser barnen åstad-
kom. Allt som dramaturgiskt behövdes fanns 
där redan: början, hinder, lösning och slut. Jag 
behövde bara fånga upp det, strukturera, samla 
ihop. 

Anneli beslöt göra en bok av en berättelse 
som några barn hade lekt fram. Barnen blev 
entusiastiska och så kom ” Sagan om hundarna 
som rymde” till. Några satte orden på pränt. 
Några ritade. Andra bestämde vad som skulle 
komma var. De var delaktiga oavsett var de 
befann sig i sin språkliga utveckling.

– det var ett magiskt ögonblick när vi 
läste den för hela förskolan. Alla blev liksom 
andäktiga, minns Anneli. När jag läste om 
krokodilen som bodde i diket, utbrast Hannes: 
Det var jag som sa så!

För Veronica Grönte är det fascinerande 
att se att dramaturgin med sitt tunga regelverk 
för film och teater också fungerar i barnens 
lek, som ju är berättelser. Dramaturgin har 
sitt ursprung i den begåvade improvisatörens 
förmåga och barn är bra på att improvisera. 
När barn leker fritt i skogsmiljö stimuleras de 
att berätta, koppla ihop lek och språk. 

Nu har barnen som skrev en bok flyttat till 
en av förskoleklasserna i Tomaslundens skola. 
Med sig har de boken, Anneli och idén om 
skrivandet. Där leker en grupp barn nu fram 
en ny bok, ”Blåbärsskogen”. Tanken är att alla 
barn på avdelningen ska var med och göra 
minst en berättelse till en bok. Med den kreati-
vitet som de visade i skogen så lär det inte vara 
några större problem 

– det fantastiska med skogen är att den 
stimulerar fantasin så otroligt, säger Anneli. 
Kreativiteten flödar och de leker på ett annat 
sätt där än hemma på skolgården. Några fär-
diga leksaker finns inte och ingen frågar heller 

efter dom. På gården har varje sak en speciell 
funktion, i skogen kan allt bli vad som helst. 

Annelis kolleger håller med. I skogen 
bildas större lekgäng som är mer gränslösa och 
flexibla. Några leksaker behövs inte, hela om-
givningen är stimulerande. Ett dike blir något 
farligt, en trädstam ett tryggt hem.

– Även vi som inte deltar i berättarpro-
jektet lär oss av det, säger Mia Bombier. Vårt 
eget berättande påverkas, vår egen kreativitet 
drar igång när vi blir medvetna om att barnen 
leker berättelser som går att återge. Nu obser-
verar vi barnen mer medvetet. Vi tränar vårt 
berättande också i skogen medan leken pågår 
och kan på så vis stimulera barnen att hålla 
fast vid sin tråd och föra berättelsen vidare.

mellan två höga granstammar har några 
barn samlats. Jag stiger varsamt på den fina 
bladmattan de lagt ut. En eld flammar, på 
låtsas, och maten puttrar. Jag får en skål med 
fisksoppa. 

– Smakar utsökt! säger jag
– Det är abborre, svarar Olle
En bit bort spanar två pojkar efter 

huggormen som de tror att de såg, på riktigt. 
Grottmänniskorna meddelar via mobil att de 
är på hemväg efter en lyckad vildsvinsjakt

En ny bok håller på att skapas, ingen 
tvekan om det. 

Mer om Makete-metoden
med bl a Gå-över-gatan-leken och 
Berättar10:an – gå till: www.makete.se 
Där kan du också läsa ”Sagan om hun-
darna som rymde” i sin helhet. 
Mer om Språkutvecklingsprojektet  
i Vetlanda, kontakta:  
ingela.nyberg@vetlanda.se

Vildsvinen försvann och svärdet förvandlas  
till en mobiltelefon. Barnens lekar blir stoff till böcker.  
Kreativiteten flödar och de leker på ett annat sätt där än hemma på skolgården.
– Det fantastiska med skogen är att den stimulerar fantasin så otroligt, säger Anneli Attergrim. 
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landet runt
Skogen i Skolan

Hur luktar björnbajs?
Kan man verkligen skilja björnbajs från annan bajs  
genom lukten? Det fick sjätteklassarna i Pajala kommun 
klura på när skogsföretagen bjöd in dem till skogs- 
exkursion i Suorsa vildmarksområde utanför Tärendö.

Skogsföretagen hade genom sin sam- 
arbetsorganisation Skoglig Samverkan arrang-
erat massor av övningar inom skog och natur. 
Allt från plantering, röjning och avverkning till 
examination av olika skogsdjurs bajs. Stugorna 
vid Suorsapakka naturreservat var centrum för 
övningarna och där serverades också enorma 
mängder av hamburgare och fika.

Skogsfolket tillämpade den så kallade 
spindelpedagogiken där stugorna var cen-
trum i spindelnätet och de olika övnings-
stationerna fanns utlagda i skogen runt 
stugorna. När en grupp elever löst en uppgift 
så återvände de till nätets centrum, där de 
muntligt fick redogöra för sina resultat och 
därefter bege sig till en ny övningsstation.

En av de populäraste stationerna  
var visning av en gammal skogs- 
arbetarförläggning med kojor, stall  
och en äkta rökbastu. Där guidade  
gamle skogsmannen Carl Rautio från  
Tärendö eleverna med stor inlevelse.

och det var inte bara skogstjänstemän 
som genomförde övningar. Snickaren Kurt 
Haapala från Anttis visade möbler tillverkade 
av virke från Pajala och mineraljägaren Vesa 
Hiltunen från Junosuando lärde eleverna 
om malmer och mineraler och visade vilka 
konstverk man kan tillverka av björkvrilar 
och annat material från skogen.

– En helt fantastisk dag för våra elever. 
Skogsföretagens tjänstemän var helt suveräna 

när det gäller pedagogik och upplevelser för 
barn i naturen. Övningarna hade precis rätt 
nivå och eleverna var mycket engagerade. 
Det bildades aldrig några köer vid de olika 
stationerna och allt genomfördes utan stress, 
kommenterade Stig Töyrä, lärare och rektor 
vid Erkheikki Naturskola, skogsdagen. 

TEXT OCH fOTO LArS PeKKA

Vilket är nu björnbajs? Det var inte alla som älskade dofterna av spillning från skogens djur. 
Sven Kangas från Pajala allmänning visade hur en röjsåg fungerar. 

Att bestämma trädens ålder genom borrning  
var intressant. 
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Karolinerskolan i Dals-Rostock har 
nära till naturen vilket de också 
utnyttjar. På temadagen som ord-
nades av Skogen i Skolan i Västra 
Götaland deltog hela skolan, från 
förskoleklass till årkurs sju.

– De hade delat upp dagen 
mycket effektivt, det imponerade  
på en gammal räv som mig, säger 
Kjell Johnsson.

De yngsta eleverna, från för-
skoleklass till årskurs 2 började 
dagen med ett utomhuspass. De 
delades in i grupper och gick mellan 
fyra olika stationer. Efter utomhus-
passet fortsatte eleverna inomhus 
med temaarbetet.

– Så fortsatte det hela dagen, 
berättar Kjell. När en grupp gick  
in kom nästa grupp ut. Det hela 
löpte jättesmidigt.

Kjell undervisade om trä och 
lärde eleverna hur man hanterar 
kniven säkert och effektivt och elev-
erna fick tälja egna vandringsstavar.

TEXT oLof berGvALL
  

fOTO KJeLL JohnSSon

Eleverna på Karolinerskolan fick  
snida sina egna vandringsstavar  
i Kjell Johnssons täljarskola.

Karoliner  
med kniv

Bra start trots dåligt väder
Skogen i Skolan västernorrland har  
från och med 2008 ändrat arbetssätt till att 
i varje kommun bilda en grupp bestående 
av medlemmar från de lokala intressenterna. 
De arrangerar bland annat tillsammans med 
lokala skogsindustrier en dag för årskurs åtta  
i kommunens skolor.

Under fyra dagar arrangerade Sollefteå  
och Kramfors kommungrupper tillsammans 
med Bollsta sågverk och Mondi Dynäs AB  
en skogs- och industridag för de inbjudna 
skolorna Vallaskolan, Nipanskolan och  
Långseleskola i Sollefteå kommun och 
Gudmundråskolan, Ytterlännesskolan och 
Herrskogsskolan i Kramfors kommun. 

Varje morgon åkte en buss med cirka 50 
elever till Gålsjö bruk där skogsdelen fanns. 
En buss med lika många elever åkte till 
Bollsta sågverk eller Dynäs massafabrik. Vid 
lunchen som serverades i Gålsjö, växlade man 
så att de elever som varit på industrin under 
förmiddagen fick gå skogsslingan på eftermid-
dagen och de som redan gått slingan åkte på 
industribesök.

Skogsslingan som bestod av fem stationer 
inleddes med att Lennart Sidén och Skogen 
i Skolan hälsade välkomna och delade in 
eleverna i fem grupper som var och en leddes 
av en naturbrukselev från Skedoms natur-
bruksgymnasium. Naturbruksgymnasiet höll 
i stationen jakt och fiske och delade tillsam-
mans med SCA på stationen slutavverkning 
med skördare och skotare. SCA visade också 
exempel på naturvård i skogsbruket, medan 
Skogsstyrelsen lät eleverna prova på planter-
ing. För att göra hela skogsbrukets kretslopp 
komplett informerade Norrskog om röjning 
och gallring.

Trots att vädret inte var till sin fördel  
alla dagar gjorde allas positiva inställning 
resulterade i att dagarna blev väldigt bra.  
En bra start på skogs- och industridagarna 
som kommer att bli en årlig aktivitet som  
ska genomföras i alla länets kommuner.

Ett stort tack till alla som ställde upp och 
jobbade både ute i skogen och på industrin. 

TEXT OCH fOTO mAtS näSLund

Mera skog i Malå
Medlemsföretagen och organisationerna 
inom samverkansgruppen Mera Skog i 
Västerbotten ordnade tillsammans med 
Nilaskolan i Malå fick tidigare höst en 
skogsdag för elever i årskurs åtta.

Under dagen fick eleverna göra spin-
delövningar, gå tipsrunda om skogens 
produkter, lära sig om skogsskötsel, jakt, 
skytte och köra datorsimulerad skotare. 

Eleverna tillagde själva sin lunch 
bestående av hamburgare på muurik-
kahällar.

Daniel Andersson och Bengt-Olov Westman Skogsstyrelsen låter eleverna prova på plantering.

Skogens produkter, här i form av sågade trävaror 
förevisades av Setra.
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fråga
FRÅN       SKOGSSVERIGE

På SkogsSverige.se och skogeniskolan.se kan du ställa frågor om skog, djur och växter och mycket annat.  
Frågorna besvaras av forskare och experter. Många av frågorna är väldigt intressanta och vi kommer att  
publicera ett urval frågor här i tidningen framöver.
Vi har tagit oss friheten att bearbeta språket i såväl frågorna som svaren, utan att ändra innehållet i dem.

Är tall älgens favoritmat?
En älg lär äta 10–30 kilo per dag. Hur prioriterar  
älgen sin föda bland träd- och buskarter under de  
olika årstiderna?
/Bo

Så här svarade Roger Bergström på Skogforsk:

– Det är riktigt att en vuxen älg äter 10–30 kilo färskvikt per 
dygn, där den högre siffran är sommarkonsumtionen. Denna 
mängd inkluderar träd, buskar, örter och lite gräs.

Vad gäller träden och buskarna så är det en stor skillnad  
i smaklighet. Både inventeringar i skogen och experiment  
visar att det finns en grupp träd som älgen tycker mest om 
och till den gruppen hör rönn, asp, viden, ek och troligen en 
och ask. Till en mellangrupp hör vår vanliga tall och de två 
björkarterna. Sedan finns det några arter som älgen inte gillar, 
till exempel gran, de två alarterna och troligen contortatall. 
Detta gäller för vintern. 

För sommaren har vi mindre kunskap, men en del studier 
visar att preferensen ser ungefär lika ut om man jämför de två 
årstiderna. Ett undantag är dock att älgen äter väldigt lite tall 
på sommaren, vilket tyder på att den också är lågt prefererad 
under den årstiden. Vad älgen sedan verkligen äter beror inte 
bara på vad den tycker om utan också på hur mycket det finns 
av de olika trädslagen. Tallen är exempelvis måttligt prefererad 
under vintern, men äts ändå väldigt mycket. Och ett annat 
exempel är att rönnen, trots att den är omtyckt, äts lite,  
beroende på att det finns lite av den i skogen. 

Tel. 01046-380 00. www.sydved.se

Kunskap, både ny och gammal, är viktig för att skogen 
ska utveck las och även långsiktigt bli ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar.

Forsätter vi tillsammans att satsa på skogens möjligheter 
kommer den att vara guld värd!  

Vi bidrar med vårt kunnande 
– och du med ditt !  

Skogen är 
guld värd!
Skogen är 
guld värd!



Vill du komma  
i kontakt med  
Skogen i Skolan? 

GotLAnd 

Ingvar Hansson 0498-29 26 76

öStrA GötALAnd 

Marja Gustafsson 013-32 97 45

väStrA GötALAnd 

Daniel Thorell 0325-797 47

mäLArdALen 

Staffan Dackman 08-514 514 65

värmLAnd 

Jens Meyer 054-55 57 16

örebro 

Helena Vilhelmsson 019-44 64 19

dALArnA–GävLeborG 

Kristin Alexandre 0240-59 13 58 
Lena Åbom 0278-356 78

JämtLAnd 

Mona Thorsson 0730-66 31 33

väSternorrLAnd 

Lennart Sidén 0691-611 17

väSterbotten 

Erika Nilsson 070-372 31 22

norrbotten 

Lars Pekka 0920-25 24 90

För ytterligare kontakter,  
adresser, e-post med mera,  
se: www.skogeniskolan.se

Upplevelser och  
växande kunskap  
med Skogen i Skolan

Vad är Skogen i Skolan?
 Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram  

 mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. 

 Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

 Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla  
 samman teori och praktik för att öka lärares och elevers  
 intresse för, och kunskap om skog.

Vad vill Skogen i Skolan?
 Skogen i Skolan vill öka kunskaperna om, och intresset  

 för, skogen och alla dess värden. 

 Vår främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat  
 sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för  
 Sveriges viktigaste näring.

 Vi vill erbjuda skolan utökade möjligheter till  
 verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin.

Vad gör Skogen i Skolan?
 Skogen i Skolan samarbetar med många för att  

 ge skolan bästa möjliga stöd.

 Vi har ett omfattande kontaktnät med skogsföretag,  
 organisationer, forskare och myndigheter och kan hjälpa  
 din skola att etablera kontakt med dessa.

 Vi kan också hjälpa er att starta en skolskog. Skolskogen  
 är ett alternativ till inomhusundervisning. Skolskogen ska  
 stimulera till rörelse, upplevelser och kunskapsinhämtning  
 om skogen och alla dess resurser.

 Vi producerar och distribuerar läromedel och idématerial,  
 ger ut en gratistidning fyra gånger per år och arrangerar  
 aktiviteter för lärare och elever, lokalt, regionalt och  
 nationellt.

 På skogeniskolan.se hittar du ytterligare information  
 och kunskap för dig och dina elever.

Var finns Skogen i Skolan?
 Skogen i Skolan finns i hela landet och består av ett nätverk  

 av regionala kontaktpersoner. Skogen i Skolans program- 
 ledning finns i Umeå.



blandat
PoSttidninG b 
Vid obeställbarhet returnera till:  
Skogen i Skolan, Umeå universitet, 901 87 Umeå 

lite

visingsöekar blir köl  
på vikingaskepp
I början av 1800-talet planterades 
ek i stor skala på Visingsö i Vättern 
för att säkerställa att flottan skulle ha 
byggmaterial till framtida skepp. När 
ekarna var mogna för avverkning, i 
slutet av 1900-talet, byggdes flottans 
fartyg i andra material.

Föreningen Vittfarne har fått 
tillstånd från Statens fastighetsverk 
att avverka ett par ekar. Virket ska 
användas som köl på en replika av ett 
vikingaskepp. Ekarna är noga utvalda 
för att hålla de rätta måtten och kva-
litéerna. Kölen görs i ett stycke och 
måste vara minst 12, 5 meter lång, 
kvistfri och lagom krokig.

 Den globala avskogningen står idag för en 
femtedel av världens växthusgasutsläpp. 7,3 
miljoner hektar naturskog försvinner varje 
år. Detta motsvarar en femtedel av Sveriges 
yta. Viktiga orsaker bakom avskogningen 
är omvandling av skog till jordbruksmark 
och plantager av industrigrödor, skogsav-

verkning speciellt olaglig avverkning och 
skogsbränder. Enligt Världsnaturfonden, 
WWF, minskar skogarna snabbast ibland 
annat Brasilien och Indonesien.

EU-kommissionens strategi mot 
global avskogning är att den ska halveras i 
tropikerna till år 2020. Det är en sänkning 

av kraven jämfört med det åtagande som 
ministrar och representanter från 60 länder 
- inklusive den svenska miljöministern 
undertecknade i maj. Då sades målet vara 
att avskaffa avskogningen till 2020. WWF 
uppmanar EU och dess medlemsländer att 
bibehålla detta mål.

Svenskar gillar vild mat 
Forskning har visat att den positiva 
inställningen till jakt beror både på 
det sociala nätverket runt jakten och 
att viltkött används i många svenska 
hushåll. 70 procent av de svenska 
hushållen har använt viltkött det 
senaste året. Viltet är inte något exo-
tiskt som dyker upp på tallriken vid 
högtidliga tillfällen. Viltkött används 
regelbundet, och i topp för använd-
ningen ligger Jämtlands, Norrbottens 
och Västerbottens län. 
Av Sveriges totala befolkning på nio 
miljoner jagar tre procent, det vill 
säga var 333:e svensk.

Ökad kvävetillgång, efter exempelvis gödsling, 
gör att husmossa och blåbärsris missgynnas och 
gräset kruståtel ökar, enligt en färsk avhand-
ling från SLU. Åsa Forsum har i ett fältförsök 
visat hur ökad kvävetillgång leder till att 
husmossa förändrar sin biokemi och minskar 
i utbredning. Kruståtel klarar betydligt bättre 
än blåbärsris har svårare än gräset kruståtel att 

ta upp tillfört extra kväve. Gräset ökar därför 
i utbredning på blåbärsrisets bekostnad. Kvä-
vetillförseln leder också till ökad förekomst av 
två naturliga fiender till blåbär, nämligen larven 
Operophtera spp och parasitsvampen Valdensia 
heterodoxa. Deras utbredning har stor betydelse 
för hur mycket blåbärsris och kruståtel det finns 
på olika lokaler i skogen. 

Avskaffa avskogning

Bördig mark ökar  
risk för törskate
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kartlägger angrepp 
av törskatesvamp i Norr- och Västerbotten. Törska-
tesvampen angriper unga tallar och kan leda till stora 
ekonomiska bekymmer för skogsägarna eftersom hela 
bestånd av tall kan dödas av svampen.

Det är främst i tallplanteringar på bördig mark 
som angreppen finns. Det är också på den marktypen 
som angreppen blir värst. SLU råder markägare att 
undvika att plantera tall på de bördigaste markerna där 
skogskovall förekommer. Törskatesvampen värdväxlar 
mellan tall och skogskovall. Om det finns rikligt med 
skogskovall i ett område ökar därför risken för angrepp 
av törskate.

Blåbärsriset minskar  
efter skogsgödsling
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