
1. Hästturism som berikas med starka 
naturupplevelser 
En ridtur i sig är en stark upplevelse. Men 
här får du inspiration och kunskap om 
hur man kan skapa mervärden i en ridtur 
så att gästen får starkare upplevelser av 
skogen och naturens närhet. 

2. Innovativa klimatlösningar som förbätt-
rar gästupplevelsen  
Lär dig om hur ett naturturismförtag med 
eget boende jobbar med småskaliga och 
innovativa lösningar som biokol, växthus 
och fiskodling på land. Innovationer är 
gjorda för att minska gästens klimatav-
tryck och samtidigt ger reseanledning 
och ökad kundnöjdhet.  

3. Tun- och gärdesgårdsbyggande som 
turistaktivitet  
Hur skapar man mervärden kring ett gär-
desgårdbyggande. Här blandar vi praktiska 
moment med historia och goda berättelser 
om hur man kan använda skogens material 
för att förstärka en upplevelse. 

4. Digitaliserade naturupplevelser  
Få tips och hjälp om hur du kan använda 
dagens teknik för att underlätta upple-
velser i skogen. Det kan handla om att 
få den oerfarna friluftsutövaren att våga 
ta sig ut i skogen men också att ge dina 
gäster ett mervärde och lärande under 
sitt besök i skogen.   

5. Historierna kring skogens mat och dryck  
Varje plats har en unik historia och i den 

finns ett kulturarv som går att berätta 
både med mat och dryck, oftast kopplad 
till skogen.  

6. Fysiska aktiviteter i skogen  
Genom att erbjuda skogscykling, vand-
ringar och naturfys kan man locka nya 
målgrupper till boendet. I denna kurs dis-
kuteras hur man kan skapa ett intressant 
besöksmål med olika aktiviteter som kan 
anpassas för alla.  

7. Fossilfritt skogsbruk 
Demonstration och praktisk användning 
av eldrivna verktyg och fordon i skogs- och 
ängsmark och på vägkant. Solceller, ener-
gilagring och laddstruktur presenteras.  

8. Turism i kulturhistoriska skogslandskap  
Kursen handlar om att ta vara på kultur-
historiska miljöer, restaurera och binda 
ihop skogens landskap med gårdens 
inägor. Att skapa riktigt genuina miljöer 
som gäster vill betala extra för att få 
uppleva. Vi samtalar om hur man kan 
samarbeta med exempelvis kommun, 
Länsstyrelsen och Länsmuseet.  

9. Naturnära boenden med inbakade  
naturupplevelser 
Här får vi möta en entreprenör som job-
bar med stora variationer i sina naturnära 
boenden. Få inspiration om hur man kan 
leverera en bredd av naturnära genuina 
boendeupplevelser som möter både den 
bekväma liksom äventyrliga gästens 
drömmar. 

10. Modernt jord- och skogsproduktion 
som familjevänligt besöksmål 
Byt erfarenheter och få inspiration 
kring möjligheter att göra gården till ett 
familjevänligt besöksmål parallellt att 
bibehålla med en storskalig produktion 
inom jord-skogsbruk. Utmaningar och 
möjligheter?  

11. Hyvling, sågning och kvistrena produkter 
I den här kursen kan du få lära dig hur 
man kan arbeta med kundspecifika 
lösningar och udda dimensioner med allt 
annat än standard som målbild.  

12. Du och din gårdsmiljö som skyltfönster 
Det här handlar om att använda dig själv 
och din gårdsmiljö som skyltfönster för det 
du vill sälja och göra inom skogen. Om hur 
man tänka, planera, samverka och fånga 
in trender för att för att skapa en intressant 
miljö som bas för sitt produkterbjudande. 

13. Hållbar utomhusmatlagning med  
skogen som bas  
Praktiska moment varvat med samtal 
kring hur man kan utveckla och kommu-
nicera mervärden på olika sätt för olika 
målgrupper och tillfällen.  

14. Trendspaning för att skapa platsunika 
produkter  
Följ med bakom kulisserna i en anlägg-
ning i herrgårdsmiljö som jobbar med 
omvärldsanalys. Med fingertoppskänlsa 
skapar de produkter med genuin storytel-
ling kopplat till nya trender.  

Här nedan finns fullständiga kursrubriker med förklarande text. 
Vilka skulle du vara intresserad av att gå? Svar lämnas genom 
att kryssa för de kurser du är intresserad av i Googleformuläret. 
Sprid gärna informationen och hjälp oss att få så många som 
möjligt att svara. Tack på förhand!

TILL FORMULÄRET

VAD ÄR DU 
INTRESSERAD AV?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkiSv-LUG6VqvIqi7kPI4_tThNNCGqkB-0wHLZrARS4HTigg/viewform


15. Nyttja platsen på olika sätt för olika 
målgrupper  
Kurs med entreprenör som framgångsrikt 
skapat ett besöksmål genom målgrupp-
sanpassade upplevelser som har sin 
förankring i skogen, naturen och historien. 

16. Skapa en vandringsled i egen skog 
Hur kan man planera och genomföra 
upprättandet av en besöksvänlig vand-
ringsled som lyfter fram och skapar 
intresse för natur- och kulturmiljöer. 
Som också får besökarna att vilja stan-
na kvar och vilja spendera pengar på 
besöksmålet.  

17. Skogsbruk med hänsyn ger  
turisminkomst 
Med syfte att få inkomst från både stån-
dortsanpasssat skogsbruk och turism 
diskuteras och visas praktiska exempel 
på sätt att ta hänsyn till kulturella, sociala 
och ekologiska värden.  

18. Naturfoto med mobilen 
Bli bättre på att utnyttja mobilkameran 
för att ta inspirerande, säljande skogs-
bilder. Under ledning av en naturfotograf 
diskuteras och provas vinklar, ljusförhål-
landen och avstånd till motiv och miljöer.  

19. Kulturguidning. Skogsfolklore – mellan 
myt, historia och kulturarv 
Lär dig om olika kulturlämningar i sko-
gen, lyssna till sägner och samtala om 
hur de är kopplade till platsernas historia. 
Tillsammans med andra mångbrukare 
diskuterar vi hur kulturarvet kan bidra till 
att skapa spännande besöksmål.  

20. Att driva verksamhet på annans  
skogsmark 
Det finns både möjligheter och utmaning-
ar är när man vill driva guidad verksamhet 
på annans mark. Här går vi igenom rättig-
heter och skyldigheter enligt allemansrät-
ten, hur man skriver avtal m.m. 

21. Star-gazing – stjärnskådning i skogen 
Upplev en vår- eller höstkväll i skogen 
och lära dig mer om stjärnhimlen 
tillsammans med kunnig guide. I kursen 
kommer vi också att prata om utveck-
lingen av astroturismen. 

22. Skogen som konsthall 
Denna kurs vänder sig till dig som vill ha in-
spiration för hur skogens rum kan användas 
för att skapa nya konstupplevelser. Tillsam-
mans samtalar vi även om samverkansfor-
mer, marknadsföring, hur ta betalt m.m. 

23. Skogsguidning. Om att se träden – inte 
bara skogen 
Skogen består av många individuella 
träd – och det är just de enskilda träden, 

deras miljö och berättelser som kunnig 
skogsguide fokuserar på när vi vandrar i 
skog och längs strand.  

24. Välj rätt virke till rätt sak redan i skogen  
Vilket virke passar till vad? Hur kan vi ta 
vara på trädens unika egenskaper? Lär 
dig att läsa av skogen, diskutera olika 
metoder för skogsskötsel och avverkning 
för aktuellt ändamål. 

25. Framgångsfaktorer för att bli en bra 
naturguide 
För att bli naturguide behöver du inte 
vara naturexpert. Men du behöver kunna 
förmedla känslor, intressanta historier, 
skapa nyfikenhet och öppna ögonen för 
naturen hos dina gäster. 

26. Småskalig sågning – grundläggande 
praktiska moment 
I den här kursen får du lära dig hur ett 
mindre klingsågverk är uppbyggt och 
fungerar. Vi går i teori och praktik igenom 
moment som sågning, skärhastighet, 
hantering av växtfel i timret m.m. 

27. Småskalig sågning – skötsel av  
sågklingan 
En vass och välskött klinga är A och O 
i det småskaliga sågverket. I den här 
kursen fördjupar vi oss i klingvård. Vi går 
vi igenom montering av klinga, injuste-
ring m.m.  

28. Säkerhet i det småskaliga sågverket 
När gamla småsågverk sätts igång 
igen behöver arbetssätt och utrustning 
anpassas till dagens säkerhetstänk. I 
den här kursen gör vi en genomgång av 
skyddsutrustning, hantering av material, 
timmer, virke, ved m.m.  

29. Bygg kundrelationer kring bondsågen 
Diskussion och reflektion kring hur vi 
kan bygga långsiktiga kundrelationer och 
skapa betalningsvilja. Vad är viktigt mer 
än priset? Från storytelling till avtal om 
virkeslagringstid m.m. 

30. Småskalig sågning med bandsåg  
I den här kursen får du lära dig hur ett 
mindre bandsågverk är uppbyggd och 
hur det praktiskt sköts. I teori och praktik 
går vi igenom grundläggande praktiska 
moment, underhåll och säkerhetsfrågor. 

31. Innovativ småskalig träförädling – om 
att ta vara på allt 
Entreprenörskap och idérikedom är kän-
netecknande för framgångsrika mångbru-
kare. Den här kursen ger inspiration, men 
framför allt en möjlighet att diskutera och 
dela erfarenheter kring hur man kan öka 
värdet i en småskalig träförädling genom 
att – bokstavligen - ta vara på allt.

32. Låt hjärnan vila i skogen 
Att skog och hälsa hänger samman finns 
det numera forskning kring. Du får i denna 
kurs pröva på och reflektera kring walking 
yoga, meditation, mindfulness och andra 
hälso- och friskvårdskoncept för att uppnå 
välbefinnande i skogens rum.  

33. Skogens skafferi 
Lär dig utnyttja skogens årstidsvarieran-
de skafferi i ditt mångbrukande. Utifrån 
säsong botaniserar vi bland blad, örter, 
svamp mm och tittar på förädlings- och 
konserveringsmetoder.  

34. Hur kan man skapa hållbara affärer 
som ”granne” till ett naturreservat? 
Naturreservat skapas för att skydda 
höga naturvärden och ökar ofta tillgäng-
lighet och intresse för platsen. Finns det 
hållbara sätt att utveckla affärsverksam-
het kring ett befintligt naturreservat? 
Denna kurs är tänkt att genomföras som 
en workshop där vi lär av varandra. 

35. Hantverksinriktad kursverksamhet som 
motor i skogens mångbruk 
Ta del av erfarenheter från en gård där 
uppskattade utbildningar inom bl a trä-
hantverk skapat möjligheter att utveckla 
lokaler, boenden, gårdsbutik, marknader 
mm. Få tips och reflektera kring hur får 
man nöjda kursdeltagare och möter olika 
målgruppers behov. 

36. Naturvårdande skogsskötsel i praktiken 
För dig som är intresserad av t.ex. skötsel 
av gamla skogsbeten, ängen och plock-
huggning av specialsortiment. Du har viss 
erfarenhet av motorsåg och röjsåg, men 
jobbar inte dagligen i skogen. Skogssköt-
sel i teori och praktik, säkerhetsfrågor inkl 
skötsel av motorsågen ingår.  

37. Körhästen som resurs i skogens  
mångbruk 
Med hjälp av hästen kan skogsröjning 
och naturvårdande skötsel göras med 
minimala körskador. Det här är ingen 
kurs i hästkörning, utan en möjlighet att 
tillsammans utveckla och arbeta fram 
affärsidéer och samarbeten kring hur 
hästen kan användas i skogens mång-
brukande på ett hållbart sätt. Demonstra-
tioner ingår. 

38. Finsnickeri med alm och annat udda löv 
Vissa av våra inhemska udda lövträd 
är svåra att hitta ”på hyllan” eftersom 
de inte passar i våra vanliga industri-
ella flöden. Hur kan man utveckla och 
samarbeta kring en lokal värdekedja för 
exempelvis alm för att möta kundernas 
beställningar på unika produkter? Vi re-
flekterar kring att samverka för att säkra 
tillgången på råvara från skogen.


