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Skog Alnarp

Många vill lära skog på distans
En ny kurs om skogsbruk lockade många
sökande.
– Vi nådde en helt ny grupp av studenter.
Det var väldigt roligt och något att bygga
vidare på.

Det säger Eric Agestam som
ledde kursen ”Anpassning av
skogsbruksmetoder för varierande mål”.
- Eftersom det inte krävdes
några förkunskaper kan man
säga det var en grundkurs i
skogsbruk med olika perspektiv. Det handlade om allt från

grundläggande produktion
till rekreation, hälsa, biologisk
mångfald och klimat. Inte
minst var naturvårdsdelen betydelsefull, med forskare Aino
Hämäläinen som föreläsare.
- Allt går förstås inte att få
med på en begränsad tid, men
målet var att lära ut grun-

Några röster från deltagarna

Adam Gradén

”Utbildning på distans passade
utmärkt, annars hade det inte
fungerat för mig. Jag arbetar
som virkesköpare och har bra
nytta av de nya kunskaperna,
dessutom har vi skog i familjen”

Maria Noring

”En jättebra kurs. I framtiden har jag ambitionen att
äga skog, dessutom är det bra
kunskaper i mitt arbete som
nationalekonom/konsult i ett
konsultbolag där skogen är ett
hett ämne”

Stella Cederbom

Adrian Laven

”Det var bra. Kanske fortsätter
jag inom skogen yrkesmässigt, i
vilket fall är det ett intresse och
i framtiden hoppas jag kunne
bruka en egen skog.”

”Distansutbildningen fungerade fint med inspelade lektioner
och möjlighet att ställa frågor.
Dessutom var det förstås bra
med ett par möten i skogen.”
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derna och göra studenterna
medvetna och kunniga i den
skogliga debatten.
– Det finns uppenbarligen ett
stort och brett intresse att lära
mer om skog, konstaterar
Eric.
KURSEN gick på kvartsfart
med distansundervisning och
ett par träffar i skogen. Över
100 personer sökte de 30
platserna.
Medelåldern bland deltagarna var 37 år och två tredjedelar äger skog i familjen.
Flertalet hade inte gått någon
skoglig kurs tidigare.
– De flesta har alltså en
koppling till skogen och vill
bygga på kunskapen. Intresset förstärks av att skogen nu
debatteras flitigt.
EN NYCKEL till det höga
intresset var undervisningen
på distans. Därmed gick det
att kominera utbildningen
med familjeliv och det vanliga
arbetet.
– Vi hade två träffar i fält.
Med tanke på pandemin
delade vi upp deltagarna i

mindre grupper, vilket fungerade bra .
EN ANNAN nyckel är förstås
att engagera bra föreläsare.
– Inom SLU finns ledande
forskare inom många områden, men det gäller också att
förmedla kunskapen.Det var
roligt att se det positiva gensvaret från kollegor i Alnarp,
Uppsala och Umeå.
– Även här har distansundervisningen en fördel. Tekniken fungerar väldigt bra och
det är lite enklare att få till en
föreläsning över nätet jämfört
med att resa över halva landet.
– Och tack vare inspelade
föreläsningar så kunde de som
arbetar dagtid ta del av kursen
på kvällar eller helger.
FLERA av deltagarna efterfrågade fortsättningskurser för
att bygga på kunskapen. Hur
det går återstår att se.
– Jag tycker det här visar att
skogen ligger i tiden och att
det finns ett brett önskemål
om mer kunskap för att föra
frågorna framåt och förverkliga egna skogsdrömmar, säger
Eric Agestam.
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