Svampar i naturvården
Datum: 25, 26, 27 maj 2018
Plats: Furudals bruk, Rättviks kommun
Tider: fredag kväll – söndag eftermiddag
Nivå: Grundkurs
Kursledare: Helena Björnström & Sebastian Kirppu
Pris: 1450 kr/person
Max antal kursdeltagare: 15 personer

Välkommen på naturvårdskurs i Dalarna sista helgen i maj!
Vad är egentligen en signalart och hur går en inventering till? Om du vill lära dig mer om
naturvårdsintressanta svampar i den boreala skogen är det här en kurs för dig. Under en helg med bas i
vackra Dalarna varvar vi teori med fältbesök. Teoridelen ska ge dig en bättre inblick i mark- och vedlevande
svampars ekologi, deras roll i naturvården och fältbesöksdelen koncentreras till att titta på vedlevande
arter och ge bättre kännedom om olika miljöer och substrat. Du får en bra bas för hur du kan använda din
svampkunskap vid naturvärdesbedömningar i skog. Vi kommer besöka fina naturskogsområden i Ore
skogsrike. Inga förkunskaper krävs, ett intresse för svamp, naturskog och naturvård är en bra grund.

Detta ingår i kursavgiften
- Teoretiska föreläsningar (inomhus & i fält)
- Exkursion till fina naturskogar
- Utbildningsmaterial
- Gemensam middag på lördagskvällen (veg)
- Trevligt umgänge med andra skogsvänner!

Detta står du själv för
- Boende, två nätter (självhushållning)
- Mat (frukost x2, lunch i fält x2, fika)
- Resa till och från Furudals bruk

Preliminärt schema
Fredag
18.30 – 21.00

Ankomstdag och introduktion

Lördag
09.00 – 14.00
15.00 – 17.00
18.30 – kväll

Exkursion (lunch i fält)
Teori
Gemensam middag

Söndag
09.00 – 10.00
10.15-15.00
16.00

Gästföreläsare: Andreas Öster,
skogskonsulent.
Exkursion (lunch i fält)
Kursen avslutas

Helena Björnström är utbildad svampkonsulent och jobbar som folkbildare,
föreläsare, inventerare och naturguide. Hon är aktiv i svampföreningar och
inom ideell naturvård, administratör i Facebooks största svampforum
Svamp-klapp, blev årets svampkonsulent 2015 och har jobbat med
folkbildning i många år. Artkunskap, pedagogik, naturvård och skogsekologi
är exempel på områden hon är fördjupad i.

Sebastian Kirppu är skogsbiolog och har jobbat med naturvård i skogen så
som naturvärdesbedömning, nyckelbiotopsinventering, kursverksamhet i
dryga 20 års tid. Signal- och rödlistade arter är hans specialitet. 2011 blev
han utnämnd till Årets Miljöhjälte av WWF, 2014 framröstad som Lyssnarnas
sommarvärd i Sommar i P1 och han har vid flera tillfällen varit med i både
Naturmorgon och Mitt i Naturen och förmedlat kunskap om naturskogens
biologiska mångfald.

Boende under kursen
Vi bor i naturnära och kulturhistoriska Furudals bruk, strax norr om Furudal, under kursen. Trevliga fullt
utrustade lägenheter med fyra sängplatser i varje. Ca. 250 kr/person och natt.

Här ligger Furudals bruk

Anmälan
Vill du delta i kursen? Skicka ett mejl till Helena, anmälan är bindande. Begränsat antal platser.
E-post: helena_bns@hotmail.com
Telefon: 0704-284365
OBS! Din anmälan ska innehålla namn, adress, mobilnummer, info om eventuella allergier samt om du kan
hjälpa till med samåkning. Respons på anmälningar och frågor kommer under v. 13 (semester innan). ☺
Betalning sker innan kursen, efter att din anmälan bekräftats. Välkommen!

