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700 studenter på Skog och trä
Många är privata skogsägare. Andra kompetensväxlar mitt i livet eller läser en utbildning för första gången.



Läsa på distans – en möjlighet
Ca 700 studenter i Sverige och utomlands läser på Skog och trä. Många befinner sig mitt i livet.



Tematisk utbildning, forskningsanknuten



Forskning i trälabbet i Växjö

Ingenjör i Skog och träteknik
Goda utsikter på arbetsmarknaden. Ingenjörerna som arbetar med ett känslomässigt material.



Skogskandidatprogrammet
På Skog och trä utbildar vi dig som vill arbeta med ett uthålligt skogsbruk.



Hållbart familjeskogsbruk
Sedan starten 2001 har ca 3500 privata skogsägare läst på Skog och trä. Ungefär 50% är kvinnor.



Magister i Skog och träteknik
Från avverkning till färdiginrett hus. Plocka ihop kurser till ett magisterår och ta ut en magisterexamen.



Befintlig kurs, grundnivå:
1TS251 Skogsbränslekunskap I, 7,5 hp
Obligatorisk kurs inom våra program, även sökbar som fristående

Kursen behandlar översiktligt frågor 
inom skogsenergisektorn i ett 
gränsöverskridande perspektiv från 
skogsägare till energiomvandlande 
industri. 

Innehåll:
• skogsbränslets historiska och aktuella betydelse 

för bioenergianvändningen i Sverige,
• lagar och rekommendationer samt natur och 

miljöhänsyn i samband med skogsbränsleuttag,
• skogsmarkens näringsbalans samt askåterföring,
• skogsbränslets logistik, från avverkning till 

slutanvändare,
• lagringsegenskaper och substansförluster hos 

skogsbränsle,
• förbränning av skogsbränsle,
• laboration kring skogsbränslets kvalitetsfaktorer 

och dess energiinnehåll,
• grupparbete och muntlig redovisning under temat: 

”Skogsbrukets attityder till 
skogsbränsleforskning”,

• studiebesök på energiomvandlande industri.



Befintlig kurs, avancerad nivå:
4TS253 Skogsbränslekunskap II, 7,5 hp
Kurs inom magister/master, kursen har aldrig gått p.g.a. lågt sökantal

Kursens syfte är att ge studenten 
förståelse för hur bränslets egenskaper 
påverkas genom olika 
hanteringssystem, samt hur 
bränsleegenskaperna påverkar 
förbränningsprocessen och dess 
utsläpp till omgivningen. 

Innehåll:
• hanterings- och lagringssystem för 

skogsbränsle
• lagar och rekommendationer samt natur- och 

miljöhänsyn i samband med 
skogsbränsleuttag,

• mätning och värdering av skogsbränsle
• EU-standarder för bränslehandel och för olika 

trädbränslesortiment
• förbränningsteknik
• fördjupningsarbete genom en empirisk studie



Framtida utveckling och behov

Inom program, grundnivå:
- Studenterna har/får en skoglig bas
- Ökat inslag av ”Skogen som 

klimatnytta” i programmen
- Skogsbränsle ska för studenterna 

vara ett lika naturligt sortiment som 
timmer och massaved.

Inom program, avancerad nivå:

Fördjupning av Skogsbränslekunskap I
- Förbränning, aska, luftföroreningar
- Påverkan på skog, mark och vatten
- Logistik

Utbytesstudenter
- Behöver grunderna mer än fördjupning
- Hur ta tillvara bioenergi från skogen?
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