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Brobygge till Baltikum
Skogssällskapet har beslutat att stötta utbild-
ningen till Euroforester med ytterligare en 
miljon kronor. Pengarna är en del i arbetet för 
att stärka skogsbruket i de baltiska länderna.
– Det är väldigt roligt. Våra 
studenter har betytt mycket 
för att bygga upp skogsbruket 
på andra sidan Östersjön, inte 
minst i Estland, Lettland och 
Litauen. Nu får vi extra kraft 
att fortsätta arbetet, konstate-
rar studierektor Jörg Brunet.
 
DET hela började för tjugo år 
sedan med skoglig utbildning 
i Alnarp för studenter från 
Baltikum och Polen. Kretsen 
vidgades till fler länder och 
utbildningen växte till ett 
mastersprogram med namnet 
Euroforester. 
   – Våra studenter ingår i ett 
växande internationellt nät-
verk med runt 700 personer,  
berättar Jörg Brunet.
   Ikea var med och stöttade 
utbildningen från början och 
fler sponsorer har kommit 
till, däribland Skogssällska-
pet som nu förlängt avtalet 
med tre år. Pengarna går till 
stipendier för studenter från 
Baltikum.

FÖRETAGET äger och för-
valtar över 40 000 hektar skog 

i Lettland och Litauen med  
en nära koppling till Eurofo-
rester.
    – Läget i de baltiska länder-
na påminner om då Skogs-
sällskapet grundades i början 
av förra seklet. Det handlar 
om att återbeskoga och 
lägga grunden till ett lönsamt 
skogsbruk. Då är kunskap och 
kompetens viktigt. I vår verk-
samhet har vi anställt flera 
Euroforesters och har ett nära 
samarbete med universitetet i 
Alnarp, berättar Pelle Bergen-
heim, ansvarig för verksam-
heten i Baltikum.
   – Det känns angeläget att 
bygga upp kunskapen, inte 
bara för vår egen del utan 
för länderna som helhet. 
Här finns förutsättningar att 
utveckla skogsbruket till allas 
glädje. 
   – En nyckelfaktor är intres-
serade ungdomar med utbild-
ning i modernt skogsbruk. 

NÄR Skogssällskapet började 
1912 handlade mycket om 
att beskoga skogligt ödelagda 
ljunghedar och få ordning på 
skogshushållningen. I dagens 
Lettland och Litauen handlar 
en hel del om att beskoga 
nedlagd åkermark, restaurera 
skogar och få fram råvara till 
en växande industri. 
    – Det passar bra med vår 
målsättning. I grunden är 
Skogssällskapet en stiftelse 
som ska bidra till bra skogs-

hushållning och naturvård. 
berättar  Karin Fällman, 
hållbarhetschef på Skogssäll-
skapet.
   – Överskottet från vår 
förvaltning av skogar går in 
i stiftelsen för att delas ut till 
forskningsprojekt och kun-
skapsspridning. 
    I år delar Skogssällskapet 
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EN AV dem som 
valt utbildningen 
i Alnarp är Andis 
Zvirgzdins från 
Lettland. Han 
berättar om väg-
en till Euroforester:
”Vår familj äger en del skog, 
men likt många mindre 
skogsägare i Lettland foku-
serar skötseln mycket mot 
rekreation och naturvärden. 
Jag såg också ett ekonomiskt 
perspektiv vilket ledde till 
ett intresse för nordiskt 
skogsbruk. Efter ett år på ett 
finländskt universitet kom 
möjligheten att  börja på 
Euroforester-programmet. 
Det öppnade nya perspek-
tiv. Mitt examensarbete 
handlade om tillväxten för 
gran på nedlagd åkermark i 
östra Lettland. Efter många 
mätningar kunde jag visa att 

den optimala omloppstiden är 
runt 45 år. Det kan jämföras 
med att gran på skogsmark, 
med motsvarande bonitet, av-
verkas efter 81 år. Det handlar 
alltså nästan om en halverat 
omloppstid. Jag berättade om 
resultaten vid Skogssällskapets 
exkursion i Lettland tillsam-
mans med några kurskamra-
ter. De presenterade liknande 
nytänkande i sina arbeten 
om föryngringar, röjning och 
rotröta. 
   ”Det är roligt att få prak-
tisera kunskaperna och jag 
har planterat björk som sköts 
ganska intensivt med stam-
kvistning. Björk är ett värde-
fullt träslag i Lettland genom 
landets fanerindustri med ett 
bra förädlingsvärde.”
    När tillfälle ges planerar 
Andis Zvirgzdins fördjupa 
kunskaperna genom att dok-
torera i Alnarp.

ut 15 miljoner kronor.  Bland 
årets anslag till den skogliga 
verksamheten i Alnarp, utöver 
programmet för Euroforester, 
får Emma Holmström 1,2 mil-
joner kronor för forskning om 
blandskogens möjligheter.


