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En ny utbildning om skog och landskap har 
lockat studenter från hela världen. Ansök-
ningarna var mångdubbelt större än antalet 
platser.
En av alla de som börjat på 
den treåriga kandidatutbild-
ningen är Emma Munters:

vidgat perspektiv, däribland 
Isac Printz.
   – Det är högintressant att 
använda skogen till mer än 
bara industriprodukter, till 
motmedel mot klimatföränd-
ringar, sociala aspekter och 
rekreation. Därför valde jag 
att testa något nytt i Alnarp. 
Hittills känns det helt rätt, 
säger han. 

och naturvårdsbiologi) eller 
fördjupning i landskapsför-
valtning (landskapsdesign, 
urbana skogar, miljöpsykologi 
och landskapsanalys). 
   Slutligen författas ett 
kandidatarbete inom land-
skapsarkitektur eller skogsve-
tenskap.

var att skriva en text om var-
för de sökt sig hit. Det är rolig 
läsning och speglar en grupp 
med idealister och visionärer 
vilka ser blandningen av skog 
och landskap som framtiden, 
säger Helena Mellqvist.

UNDER en första skoglig ex-
kursion blir en mängd frågor 
belysta ur olika perspektiv.
    – Det här är väldigt roligt.
Den internationella inrikt-
ningen och det breda intresset 
ger bra diskussioner i grup-
pen, säger Michelle Cleary, 
som höll i exkursionen och 
den första kursen på program-
met.
   Undervisningen är på eng-
elska. 
    E!er en inledande kurs om 
trädens biologi, och andra 
grundläggande kunskaper, 
handlar andra året om skogs-
skötsel, ekologi och biologi. 
   Däre!er väljer studenter-
na inriktning mot skogliga 
ämnen (däribland skogs-
skötsel, planering, ekonomi 
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Högt intresse för ny utbildning

Emma Munters

Karin Hjelm i röjningsskogen vid en exkursion med Forest and Landscape.

   – Det känns bra att få in 
landskapsperspektivet och 
"era värden i skogen. Det 
känns som om hela världen, 
eller i varje fall Europa, håller 
på att byta perspektiv på sättet 
att tala om skogen. Det måste 
inte vara kalhyggen eller na-
turreservat, utan också något 
där emellan och det känns helt 
rätt att få med landskapsper-
spektivet. 
   – Min plan är att bygga på 
utbildningen med ett tvåårigt 
mastersprogram för att bli 
jägmästare, säger hon.
   
DEN möjligheten #nns e!er 
att utbildningen till jägmästare 
gjorts om.  Den består nu av 3 
+ 2 år (kandidat + master).
   Den nya kandidatutbild-
ningen kan vara en del. Och 
de som inte vill bli jägmästare 
kan exempelvis bygga på med 
ett mastersprogram i land-
skapsarkitektur, eller börja 
arbeta direkt e!er de tre åren.

EMMAS tankar är repre-
sentativa för "era i gruppen.
Många berättar om att de är 
intresserad av skogen ur ett 

PROGRAMMET, Forest and 
Landscape, är ett samarbete 
som förenar landskapsarki-
tektur och skogsvetenskap i 
Alnarp. Även Wageningen 
University i Nederländerna 
medverkar. 
   – Det känns bra att arbeta 
tillsammans med land-
skapsarkitekterna och vidga 
perspektiven, konstaterar 
Karin Hjelm, institutionen för 
sydsvensk skogsvetenskap.
   Tillsammans med Helena 
Mellqvist, LTV-fakulteten, är 
hon studierektor för Forest 
and Landscape.
   Bägge är glada över det stora 
intresset för det nya program-
met:
   – Egentligen har vi 30 plat-
ser, men har lyckats tänja på 
gränserna något. Nu är det 35 
studenter från 15 olika länder, 
varav "ertalet från Sverige. 
   – En av de första uppgi!erna 

”Det här är en bra kombination av de 
frågor jag är intresserad av . Dessutom är  
Alnarp en härlig plats.”

Henry
Nicholson

Isac Printz

Carlos Eduardo 
Gomez Ramirez 

”I första hand är jag intresserad av den 
ekologiska aspekten.”


