
Inventeringskurs
Signalarter och naturskydd

26-28 maj 2017
Sixtorp Örebro län

LÄR DIG SKYDDA  SKOG !
Vår inventeringskurs riktar sig till både nybörjare och erfar-
na naturskyddare som vill lära sig mer om signalarter och 
om hur man skyddar en skog.
Med Sixtorps friluftsgård i västra Örebro län som bas kom-
mer vi att besöka flera olika miljöer för att  där leta och lära 
oss olika signalarter och strukturer .
Vi kommer dokumentera alla fynd, lära ut hur man skriver 
en inventeringsrapport och lägger in fynd i Artportalen
Detta är den första i en rad av kurser som kommer att ske 
2017-2019.

Våra kursledare:
Helena Björnström är en 
aktiv ideell naturvårdare  som 
jobbar med svampar, mossor 
och lavar som naturvårdsarter, 
med naturvärdesinventering-
ar, som föreläsare och lärare. 
Hon är även administratör för 
Facebooks bästa svampforum 
Svamp-Klapp. 

David Tverling är samordnare 
för Örebro läns Skogsgrupp 
och kunnig om signalarter, var 
och hur man hittar dem samt 
hur man kan skydda skogar.

Pris:750 kr, 550 kr (för medlemmar 
i Naturskyddsföreningen, Skydda 
Skogen eller  Fältbiologerna).

Ingår i kurspriset:
Boende på Sixtorps friluftsgård i 
sovsal (en för kvinnor och en an-
nan för män) Vegetarisk och ekolo-
gisk mat för hela helgen

Anmäl dig här:
http://www.studieframjandet.se/
Kurs/%C3%B6rebro/Invente-
ringskurs-Signalarter-och-natur-
skydd/633374/
Info: 0705784120

Vägbeskrivning/kommunikationer 
till Sixtorp fås efter anmälan



PROGRAM

Fredag:
18:00 Kursen startar med välkomstmid-
dag i Sixtorp
19:00 Introduktion till kursen och pre-
sentation av
kursledare och deltagare.
19:45 - 21:00 Föreläsning om signa-
larter, identifiering av lämpliga invente-
ringsområden mm

Lördag:
08:00 Frukost.
09:00 Genomgång om inventeringsme-
todik och
utrustning.
09:45 Kort presentation av de skogs-
biotoper vi ska
inventera och utdelning av kartor.
10:00 Skogsexkursion.
13:00 Lunch i fält.
13:30 - 17:30 Exkursionen fortsätter.
18:00 Middag i Sixtorp
19:00 - 21:00 Utställning av artfynd och 
artbestämning
och genomgång hur man rapporterar in
fynd till Artportalen, samt litteraturtips.

Söndag:
08:00 Frukost.
09:00 Skogsexkursion.
13:00 Lunch i skogen.
14:00 Vi åker tillbaka till Sixtorp för att 
gå igenom
fynden.
16:00 Vi avslutar kursen.

Bra att ha med sig:
• Sovsäck och lakan, kudde.
• Kläder efter väder (STÖVLAR 
eller täta kängor!)
• Penna och papper.
• Kniv
• Svampkorg och låda / lådor med 
många fack till småsvampar.
• Lupp (om du har tillgång till en).
• Kamera (om du har tillgång till 
en).
• GPS (om du har tillgång till en).
• Litteratur om signalarter (om du 
har tillgång till det).
Surfplatta eller bärbar dator

För information som rör boende, 
mat och hitresa, maila
David Tverling: davidtverling@
hotmail.com eller ring på 070 57 
84 120

Hjärtligt välkomna!

Arrangörer: Skogsgruppen i Öre-
bro län,
Hopajola, Naturskyddsföreningen 
I Örebro län,
och Studiefrämjandet.

Kursen är en del i Naturskyddsför-
eningen i Örebro läns LONA-pro-
jekt ”Livet i Skogen”


