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Mål
Efter genomgången kurs skall studenten:

översiktligt kunna beskriva den lagstiftning som rör skydd och vård av fauna, flora och●

biotoper
kunna beskriva hur kommunal fysisk planering genomförs, vilka instanser som●

genomför den samt vilka planer kommunen har till sitt förfogande
kunna ställa upp mål för skötsel av olika naturtyper samt skriva en skötselplan för att●

uppnå dessa mål
förstå hur kulturlandskapet har uppstått och vilken tidsskala som råder samt identifiera●

de olika markanvändningsslag som förekommit före 1800-tales slut
beskriva politiska målsättningar och styrmedel samt skötselmetoder för dagens jord- och●

skogsbruk och de ekonomiska villkoren för näringarna samt den påverkan näringarna
har på flora och fauna
förstå processer för spridning och bevarande av organismer på landskapsnivå●

beskriva jord- och skogsbrukets inverkan på marktillståndet i Sverige●

kunna planera arbetet med att framställa en skötselplan, skriftligt sammanställa denna●

skötselplan och muntligt redovisa och motivera åtgärderna i en skötselplan.

Innehåll
Svensk fysisk planering på kommunal nivå. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets
arbetsområden. EUs miljöpolitik och olika stödformer. Sveriges miljömål och Agenda 21.
Kommunens olika planer för markanvändning och kommunekologens arbetsuppgifter
och ställning på en kommun. Kulturlandskapets utveckling och jordbrukets utveckling
under 1900-talet samt jämförelse mellan konventionellt jordbruk och ekologiskt
jordbruk. Skogsbrukets utveckling under 1900-talet och aktuell skogsvårdslagstiftning.
Modernt skogsbruk och miljöcertifiering. Faunan och miljön, jakt, jaktlagstiftningen och
viltvård. Hotade naturtyper och i Sverige hotade arter. Naturvårdsärendenas gång och
behandling i olika instanser. Fallstudier av naturvårdsåtgärder, restaurering och bevarande
med ett internationellt perspektiv.
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