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Mål Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
1. redogöra för grundläggande kunskaper om växter och djur i boreal skog
2. redogöra för hur klimat, historia och geologi har format boreala ekosystem
3. redogöra för hur människan kan påverkar boreala ekosystem 
4. föreslå åtgärder för stimulera ökad biodiversitet och tålighet mot förändringar i relation till
tidigare skogsbruk
5. utvärdera möjliga effekter av klimat- förändringar på ekologiska interaktioner i boreala
ekosystem

Kursens innehåll - boreal skogsekologi
- biologisk mångfald i nordiskt klimat
- organismers anpassningar till nordiskt klimat
- djurspårning för att studera djurs ekologi i boreala ekosystem
- fältobservationsteknik
- skogsbruk, nutida och historisk
- effekter av klimatförändringar
- boreala skogars ekonomiska betydelse
- effekter av olika mänskliga aktiviteter, inklusive skogsbruk, på biodiversitet och ekologiska
interaktioner i skogen
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- populationsreglering av växter och djur i naturliga skogar, deras ekologska roll vid
klimatförändringar

Undervisning Föreläsningar (ute och inne), seminarier (ute och inne), övningar (ute och inne) exkursioner
och projektarbete (ute, inne)
 

Förkunskaper Filosofie kandidatexamen i biologi eller agrikultur eller skogsbruk eller trägårdsvetenskap
eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig, muntlig och praktisk vid övningar, seminarier exkursioner, studiebesök. Muntlig och
skriftlig presentation av projektarbete.
 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.
Betygsättning sker efter en sammanvägning av kursens alla ingående delar. Seminarier,
övningar, exkursioner och projektarbeten är examinerande delar av kursen.
Undervisningsspråk engelska

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Exkursioner och studiebesök (lärandemål 1-5) 1,5 hp Betyg: UV

0020   Seminarier och övningar (lärandemål 1-5) 4,5 hp Betyg: UV

0030   Projektarbeten (lärandemål 1-5) 1,5 hp Betyg: UV


