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Rekordmånga läser skog
Den här hösten har rekordmånga studenter 
börjat studera skog i Alnarp. 
   Dessutom är ett par nya utbildningar på 
gång.
 – Det är klart att mycket 
kändes osäkert inför ter-
minsstarten på grund av 
riskerna med covid. Dels är 
det en utmaning att anpassa 
undervisningen till de nya 
förutsättningarna. Dels har vi 
väldigt många internationella 
studenter och frågan var i vad 
mån de kunde resa till Sverige, 
men allt har gått bra.
– Jag tror aldrig vi haft så här 
många studenter vid termins-
starten, berättar programstu-
dierektor Karin Hjelm.

TOTALT är det ett 60-tal 
studenter som antingen läser 
kurser inom Euroforester-
programmet eller det nya 
mastersprogrammet ”Skogs-
bruk med många mål”.
   Utbildningen till Eurofo-
rester är ett tvåårigt masters-
program som utvecklades i 
samverkan med IKEA kring 
år 2000. I första hand var 
inriktningen då mot de tre 
baltiska länderna. Det är 
fortfarande ett viktigt upptag-
ningområde, men kretsen av 

länder har vidgats. I höstens 
kurser möts 12 olika nationa-
liteter.
   De flesta går hela masters-
programmet, men en del 
väljer enskilda kurser. Bland 
dessa finns flera blivande 
jägmästare som går en del av 
utbildningen i Alnarp. 
– Många väljer dessutom att 
stanna kvar i Alnarp för att 
forska och doktorera. Det är 
väldigt roligt av flera anled-
ningar. Utbildning och forsk-
ning går hand i hand. Forsk-
ningen tillför ny kunskap och 
vi får många forskare som 
medverkar i undervisningen. 
Det är förstås en bra tillgång 
när vi växer vidare, säger 
Karin Hjelm.

I ÅR är det premiär för mas-
tersprogrammet ”Skogsbruk 
med många mål” i samverkan 
med Linné-universitet.  Redan 
från början var det planerat 
för undervisning på distans, 
med några fysiska träffar. 
När restriktionerna till följd 
av corona-viruset kom var 
därmed arbetet redan igång 
för distansundervisning.
   – Det fungerar väldigt bra. 
Vi har delat in studenter-
na i mindre grupper vilket 
underlättar diskussioner där 
alla känner sig delaktiga även 
på zoom-möten över nätet. Vi 
har ett 20-tal deltagare, jämt 
fördelade över hela landet, 
berättar professor Urban 
Nilsson. 

   Han håller i en av program-
mets inledande kurser om 
vetenskaplig metodik för att 
forska i skog. 
   Programmet är på två år, 
men kan även läsas på halv-
fart. Det går också att välja 
enskilda kurser.

EN DEL av övrig undervis-
ning har tillfälligt övergått till 
lektioner på distans, men
mycket av utbildningen för 
euroforesters fortsätter nästan 
som vanligt i Alnarp.
   – Eftersom vi har ovanligt 
många studenter har vi gjort 
en hel del anpassningar av 
undervisningslokalerna för 
att kunna hålla tillräckliga 
avstånd till varandra, berättar 
Karin Hjelm.
   Hon tror på ett fortsatt 
växande intresse för utbild-
ningarna.
   – Våra frågor ligger helt rätt 
i tiden. Det finns ett jättestort 
engagemang kring hållbarhet, 
klimat och miljö, där skogen 
har en avgörande roll. Då 
gäller det för oss att fånga upp 
intresset och visa att vi arbetar 
med allt det här. 
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   – Det handlar om att få upp 
ögonen på folk och få fler att 
inse hur roligt det är att arbeta 
med skog i olika former.

UTBUDET av skogliga utbild-
ningar i Alnarp fortsätter att 
växa. 
    Nästa hösttermin börjar 
ett treårigt kandidatprogram 
i gränslandet mellan stadens 
parker och det produktiva 
skogsbruket. 
   Det  heter ”Skog och land-
skap” och är ett samarbete 
med Fakulteten för landskaps-
arkitektur, trädgårds och växt- 
produktionsvetenskap. Det 
är ett möte mellan två olika 
kompetenser; skogsvetenskap 
och landskapsarkitektur. Ett 
arbetsområde är inte minst att 
forma tätortsnära skogar så 
att de både är produktiva och 
attraktiva.
   I januari börjar den nya 
kursen ”Anpassning av skogs-
bruksmetoder till varierande 
mål”. Det är en kortare distan-
skurs, med ett par exkursio-
ner, för den som vill bygga på 
grundläggande kunskap om 
skog.

Euroforester-stu-
denter från 
Alnarp ingår i ett 
växande europiskt 
nätverk med över 
650 deltagare. 
Bilden är från en 
av återförenings-
träffarna. 


