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Dags att kora Skogens mästare i Dalarna-Gävleborg 

Tisdagen den 12 maj avgörs finalen för tävlingen Skogens Mästare i Dalarna-
Gävleborg vid Älvdalens utbildningscentrum. Av fyra finalistklasser från de 
båda länen kommer en att gå segrande hem – en pokal och 10 000 kr rikare. 

Skogens mästare är en tävling som riktar sig till sjundeklassare i flera län i Sverige, bland 
annat i Dalarna och Gävleborg. Vinnare blir det lag som har förvärvat mest kunskaper om 
skog, såväl teoretiskt som praktiskt. Vid finalen deltar klass 7A och 7B från Åkerö skola, 
Leksand samt klass 7A och 7B från Perslundaskolan, Ockelbo. 
  
Tävlingen startade vid höstterminens början. För att kvalificera sig har klasserna skrivit 
kunskapstest, genomfört och lämnat in rapporter från studiebesök hos företag inom 
skogsnäringen eller arbetat i projekt med skogen som förnyelsebar resurs. De har bland annat 
arbetat utifrån Skogen i Skolans läromedel Boken om skogen. 
 
– Det är viktigt att så många unga som möjligt får lära sig mer om våra skogar och deras stora 
ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Vi vill även visa att temaarbeten inom ämnet skog 
kan vara ett hjälpmedel för lärarna att nå läroplanens mål. Förhoppningsvis kan det få fler 
lärare och elever att se möjligheterna med att vistas i skogen, både inom ramen för skolans 
undervisning och på fritiden, säger Kristin Persdotter, ansvarig för Skogen i Skolan i Dalarna.  
 
Att väcka intresset för skog hos unga är också ett led i att på sikt få fler att söka till skogliga 
utbildningar.  
 
– Du kan arbeta med så otroligt många områden inom skog, alltifrån naturvårdare till  
produktutvecklare och maskinförare eller med laserskanning av landskapet, säger Kristin 
Persdotter. 
 
Finalen innehåller både teori och praktik. Förutom pokal får vinnande laget 10 000 kronor till 
klasskassan. Andra till fjärde pris är 5 000, 3 000 respektive 2 000 kronor till klassen. 
 
Ansvarig för arrangemanget är Skogen i Skolan, ett nationellt samverkansprogram mellan 
skolan och skogliga intressenter i Sverige som startade 1973. 
 
Tid och plats: tisdag den 12 maj på Älvdalens utbildningscentrum kl. 10.00–15.00. 
Teoridelen startar kl.10.30 och den praktiska delen kl.12.10. Prisutdelning kl.15.00. 
 

Mer information: 
Kristin Persdotter, regionsamordnare för Skogen i Skolan Dalarna, 0240-59 13 58 
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30 
 

www.skogsstyrelsen.se 

Skogsstyrelsen, Vallgatan 8, 551 83 Jönköping, tfn 036-35 93 00, fax 036-16 61 70,  
e-post skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se   
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