
Skogsdagen 2017
- tema hållbart

 Lördagen den 18 november bjuder institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet in till 
en förmiddag på temat hållbarhet. Då kan du delta i öppna föreläsningar tillsammans med årets 
studenter på Hållbart familjeskogsbruk. En möjlighet att inspireras, uppdatera befintliga kunskaper 
och nätverka. Välkommen!

Program 
9.00 Välkommen! Varför Hållbart?

• Rikard Jakobsson, kursansvarig Hållbart familjeskogsbruk 1+2, Linnéuniversitetet
• Cecilia Malmqvist , kursansvarig Hållbart familjeskogsbruk 1, Linnéuniversitetet
• Matti Flinkman, kursansvarig Hållbart familjeskogsbruk 2, Linnéuniversitetet

9.10 Hållbart för Södra

• Eva Gustafsson, Södra

9.45 Förvärva, äga och överlåta - ekonomiskt hållbart

• Ulf Brogren, Areal

• Katarina Brunnström
• Lena Olausson
• Anneli Johansson
• Eivor Carlsson

12.00 Avslut 

18 november, klockan 9-12, IKEA-salen i hus N, Linnéuniversitetet, Växjö

För anmälan: Lnu.se/skogsdagen2017

Sedan starten 2001 har drygt 3500 studenter läst Hållbart 
familjeskogsbruk. Några har knappt satt sin fot i skogen 
tidigare, andra har levt med skogen sedan barnsben. Flera 
har just köpt eller ärvt en fastighet medan andra mest är 
nyfikna på att lära sig mer om skogen. Hållbart 
familjeskogsbruk består av ett antal kurser om cirka 90 
högskolepoäng, som är framtagna med utgångspunkt i vad 
som krävs för att förvalta en skogsfastighet.

En viktig del av kurserna i Hållbart familjeskogsbruk 
består i att skapa mötesplatser för utbyte av tankar och 
idéer, erfarenheter och visioner. Därför har vi i år valt 

att återuppliva vår skogsdag. En dag då samtliga 
studenter på de första kurserna i Hållbart 

familjeskogsbruk samlas till gemensamma 
föreläsningar och då också du som är tidigarer student 

eller helt enkelt bara intresserad av ämnet är 
välkommen.  

18 november, 2017

10.15 Paus

10.35 fortsättning förvärva, äga och överlåta - ekonomiskt hållbart

11.35 Spillkråkan och hållbart skogsbruk

Vi tycker också att universitetet  har i uppgift att skapa 
mötesplatser för utbyte av tankar och idéer, erfarenheter och 
visioner. Därför har vi valt att återuppliva vår skogsdag. En 
dag då samtliga studenter på de första kurserna i Hållbart 
familjeskogsbruk samlas till gemensamma föreläsningar och 
då vi också hoppas att du som är tidigare student eller 
allmänt intresserad av ämnet vill komma. 
Välkommen! 




