
Kurs SG0230 Silviculture, Forest Management Planning and Forest 
Health, 15 credits – Val av fastighet i momentet skogsbruksplanläggning 
 
Kursperiod: 31 augusti – 01 november 2020 
Fältvecka för skogsbruksplanläggningen  vecka 39 21 – 25/9 
 
En del av kursen består i att upprätta en skogsbruksplan för en enskilt ägd skogsfastighet. Detta görs 
som ett grupparbete med (2) - 3 studenter per fastighet. Det är inte tillåtet att arbeta ensam på en 
fastighet, bl. a. av säkerhetsskäl. 
 
Angående val av fastighet finns det 3 alternativ: 
 

1. Att ni tilldelas en fastighet i Umeåtrakten (inom 60 km, men en del även på längre avstånd) 
som vi har intresseanmälningar för, eller 

 
2. Att ni göra en plan på Östads stiftelse marker beläget utanför Alingsås (se nedan)  

 
3. Att ni själva kommer med förslag på lämplig fastighet någon annanstans i Sverige. En lämplig 

fastighet bör vara på ca 40-100 ha (större fastighet är möjlig om flera grupper jobbar 
tillsammans), ha skog i de flesta utvecklingsfaserna och att den inte har aktuell 
skogsbruksplan (den gamla planen bör ej vara nyare än 10 år). Ägaren ska kunna ställa upp 
på en intervju. Vi avgör vilka fastigheter som är lämpliga.  
 
Meddela Torgny Lind (torgny.lind@slu.se) vilket alternativ ni föredrar! 
 
OBS! Om ni väljer alternativ 3.  
Skriv i mailet: 
1. Fastighetsbeteckning och område (kommun) (exempel Hötjärn 3:10 och 3:13 i 

Skellefteå kommun) för alla ingående delar av fastigheten  
2. Ägarens kontaktuppgifter i mailet så kan vi kontrollera fastighetens areal, mm.  
3. Vilka studenter du jobbar tillsammans med (kan ordnas i början av kursen). 

 
Det underlättar om vi kan reda ut gruppindelning och fastigheter mycket tidigt på kursen. Det är 
speciellt viktigt om ni vill ordna egen fastighet.  
 
Ni får ordna resorna med egna bilar eller andra transportmedel. För Östad gäller andra regler, se 
separat information nästa sida. Den skogsägare som får planen bör betala resor och ev. logi i utbyte 
mot planen. I en del fall kan fastighetsägaren ordna logi.  
 
 
Hör av dig med ev. frågor! 
Välkommen!  
Torgny Lind Torgny.lind@slu.se   
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Information Östad fältvecka 21–25/9, 2020 

           
 
Ni planläggare som vill göra er skogsbruksplan på ”sydligare breddgrader ” har ett unikt tillfälle till 
ett intressant och naturskönt fältarbete då kursen i skogsbruksplanering erbjuder upp till 7-8 lag 
möjligheten att utföra sin datainsamling på Östads stiftelses markinnehav nära Alingsås.  Östads 
stiftelse tillkom 1774 genom en donation av Nicolas Sahlgren, direktör i Ostindiska Kompaniet. 
Familjen Alströmer har sedan 1700 talet har varit innehavare av stiftelsens ordförandepost. 
Nuvarande förvaltare och vår värd i Östad heter Thore Alströmer. Östads markinnehav utgörs av 
totalt ca 4000 ha produktiv skogsmark, varje lag gör en egen ”skogsbruksplan” på ca 50-70 ha inom 
säteriets markinnehav. Avkastningen från stiftelsens verksamheter går bl.a. till utbildning inom jord- 
och skogsbruk. Fastighetens naturvärden och läge (närheten till Göteborg) gör området till ett 
eftertraktat friluftsområde.  
 

            
 
Vi inkvarteras i anslutning till huvudbyggnaden med underbara natur- och fritidsområden inpå 
knutarna. Ni reser till Östad med tåg (Alingsås), flyg (Landvetter) eller med egna bilar.  Vid tåg eller 
flygtransport är det viktigt att boka i god tid för att få billiga resor (reseersättning betalas ut).  
 
  



Inkvartering kommer att vara i en ”skola” och i andra byggnader i anslutning till huvudbyggnaden på 
Östads säteri (2-3 bäddar i varje rum). Handledare finns tillgänglig på plats dygnet runt.  
 

   
 
I skolans matsal finns ett rikt utrustat kök för självhushåll och en matsal med 40 sittplatser. Tillgång 
till tvättmaskin och torkmöjligheter finns inom ”campus”. Bilarna parkeras nere vid stallen. Närmsta 
affär, 3 km (lanthandel), finns i Sjövik. Närmsta stad Alingsås (ca 13 km) med stormarknader mm. 
OBS! Ni ska ha med egna sängkläder. 
 
Adress: Östads Stiftelse (tfn. 0322-710 52) 
                         Östads Säteri 1     
 441 91 Alingsås 
                         www.ostadssateri.se 
 
Vänliga hälsningar/Kenneth Nyström och Torgny Lind 
Information: Kenneth.Nystrom@.slu.se   tel.  090–7868364,  Torgny.lind@slu.se   tel.  090-7868518   
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