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Miljöväg till skogsutbildning
Huvudspåret till en högre skoglig utbildning
är att bygga vidare på skogliga grundkunskaper. Men det finns fler vägar.
Biologen Louice Wemmer och miljövetaren
Erika Alm valde att ta klivet ut i skogen.
Louice och Erika läser nu
mastersutbildningen Euroforester på Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Här är deras
berättelser:

Louice Wemmer:

”

Jag är uppväxt på en
skogsgård utanför
Kalmar. Till de bästa
stunderna på fritiden
hör att ge sig ut i naturen med
mina bägge hundar, upptäcka
naturen och kanske studera
någon enskild lav eller växt.
Naturintresset ledde vidare
till biologiprogrammet på
Linneuniversitetet i Kalmar.
Universitetet drar nytta av
närheten till Östersjön och
är speciellt duktiga på vatten,
med en hel del laboratoriearbete. Under de tre åren gav
det en bred utbildning inom
biologi. För att fördjupa kun-

skaperna började jag spana
efter en mastersutbildning.
Lite av en slump hittade jag
Euroforester. Att fördjupa
mig i grön biologi lät helt rätt
och programmet har levt upp
till mina förhoppningar. Min
kandidatexamen som biolog
är en bra bakgrund. Det har
inte varit några problem att
komma in i undervisningen.
Vad jag ska göra efter de här
två åren återstår att se.
Det blir lätt konflikter mellan naturvård och produktion.
Man kan säga jag har ett ben i
varje läger, det borde underlätta för att hitta lösningar. Jag
har lärt mig den biologiska
sidan och uppväxten på en
skogsgård bidrar till att jag är
väl medveten om vad skogen
betyder ekonomiskt för landet
som helhet, landsbygden och
för enskilda skogsägare. Det

Erika Alm uppskattar närheten mellan
forskare, lärare
och elever. Alla blir
sedda och det är lätt
att få kontakt.a

Louice Wemmer
tycker det känns
bra att fördjupa
sig i de skogliga
frågorna efter den
ganska breda biologiutbildningen.

känns angeläget att överbrygga konflikterna. För att
komma fram måste man vara
öppen och förstå varandra.
Det är något jag gärna skulle
vilja arbeta med. ”

Erika Alm:

”

Det är miljöengagemanget som driver mig.
Jag skulle gärna vilja
arbeta med de frågorna
internationellt. Vad man än
tycker om globaliseringen så
måste det till gränsöverskridande överenskommelser. Då
är det nära till klimatfrågan
och skogens möjligheter för
att binda kol och ersätta fossila produkter, men debatten är
lite förenklad. Ett av de största
problemen är överkonsumtionen. Att bara byta ut produkter räcker inte.
Intresset för miljöfrågorna
gjorde att jag läste en kandidatexeamen i miljövetenskap
vid Lunds universitet. Det är
ett brett, tvärvetenskapligt
program. Efter grundkurser
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på sex olika institutioner
ville jag smala av och fördjupa mig genom en mastersutbildning. Jag sökte efter
olika alternativ i Lund med
omnejd och hittade Euroforester i Alnarp.
För mig var det ganska
nytt. Jag växte upp i Linköping och har alltid gillat
naturen. Pappa jagade och
familjen gjorde ofta skogsutflykter. Mer än så var det
inte. Jag visste inget om
avverkningar och praktiskt
skogsbruk, men det har
inte varit några problem att
komma in i ämnet.
Den internationella blandningen och undervisning på
engelska är ett extra plus. Till
hösten, då vi har en termin
med valbara kurser, planerar
jag för att läsa skog i Quebec.
Då får jag dessutom chansen
att använda och bättra på
franskan som jag lärde mig
under ett år i Paris.”
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