Faktablad
SKOGSRÅDGIVNING
Utbildning

Tror du att kunskap
spelar roll för ditt
skogsbruk?
Anmäl dig till någon
av våra utbildningar.

KUNSKAP FÖR
LANDETS FRAMTID

Fakta
Utbildning
Från Sveriges oberoende skogsrådgivare

Vad kan vi göra för dig?

Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation.
Utbildningar inom landsbygdens näringar är en viktig
del i vår verksamhet. Inom området skogsrådgivning
erbjuder vi såväl öppna och paketerade kurser som
företagsanpassade utbildningar.

Hushållningssällskapet är Sveriges oberoende skogsrådgivare. Vi sysslar inte med
virkesförsäljning för egen räkning. Enda
syftet med vår rådgivning är att skogen
och pengarna på ditt konto ska växa mer.
Här följer en förteckning över de tjänster
som efterfrågas oftast:

Vi planerar och genomför ofta utbildningar efter kundens förutsättningar och
behov. Kontakta oss och låt oss komma med ett förslag. Här är några exempel
på aktuella utbildningar.
• Grundkurs skog. Vänder sig till små och stora privata skogsägare som vill
lära sig mer om skogsbruk.
• Utbildning i miljöhänsyn vid avverkning. Vänder sig till entreprenörer och
tjänstemän som arbetar i virkesköpande organisationer.
• Pc-skog. Vänder sig till skogsägare som har en skogsbruksplan i pc-skog och
vill lära sig hur man använder programmet.
• Viltvårdsanpassat skogsbruk. Vänder sig till skogsägare som har intresse för
jakt och viltvård och vill anpassa sin skog med hänsyn till detta intresse, mer
än utifrån ett traditionellt skogsbrukande.
Kontakta oss för information om var och när kurserna genomförs.

Kontakta oss eller läs mer på
www.hushallningssallskapet.se/skog
HS Konsult Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppland,
Södermanland, Örebro och Stockholm.......................................................0290-336 00
Hushållningssällskapet i Jönköpings län.....................................................036-39 88 70
Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg och Blekinge..............................0480-156 70
Hushållningssällskapet Kristianstad och Malmöhus.....................................044-22 99 00
Hushållningssällskapet Norrbotten och Västerbotten................................ 0920-24 41 80
Rådgivarna Sjuhärad..............................................................................0325-61 86 00
Hushållningssällskapet Skaraborg.............................................................. 0511-248 00
Hushållningssällskapet Värmland..............................................................054-54 56 00
Hushållningssällskapet Väst.................................................................... 0521-72 55 00
Hushållningssällskapet Västernorrland och Jämtland...................................0611–251 30
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Analys och översyn
Oberoende värdering
Utbildning
Trygghetsbesiktning
Tätortsnära skog och rekreation
Stöd vid virkesförsäljning
och upphandling
Småskalig träförädling
Skogsbilvägar
Skoglig rådgivning
Rådgivningsbrev Skog
Rådgivning vid köp av fastighet
Rotpoststämpling
Oberoende förvaltning
Inventering/uppföljning
Grön skogsbruksplan
Ekonomi
Bidragsansökan

Om du har frågor som rör någon annan
del av din verksamhet är du mycket
välkommen att höra av dig. Tillsammans
är vi 650 kolleger runt om i landet som
levererar oberoende rådgivning inom
bland annat skogs- och lantbruk.
Vad kan vi göra för dig?

