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Skog Alnarp

Europa-skogar formas i Alnarp

Ett nätverk med centrum i Alnarp har stor
betydelse för skogsnäringens utveckling i Östeuropa. Det visar en ny utvärdering av Euroforester.
I början av juni återförenades
ett drygt hundratal studenter
under några dagars skogskonferens i Estland. Bland
deltagarna fanns påtagligt
många nyckelpersoner från
flera europeiska länder.
Gemensamt för alla var att
de gått utbildningen till Euroforester i Alnarp.
– Det är nu ett stort nätverk som fortsätter att växa
i storlek och betydelse. De
första studenterna har arbetat
i många år och hunnit göra
karriär inom flera områden.
Det är väldigt roligt att följa
deras utveckling, säger Desiree
Mattsson som koordinerar
utbildningen.
DET HELA började kring
sekelskiftet i samarbete med
Ikea, som finansierar stipendier till studenter i Östeuropa.
Inriktningen var skogsbruket kring Östersjön.
Nu har Euroforester växt till
ett mastersprogram med möjlighet för studenter att välja
enskilda kurser eller fullfölja
de två åren.
Genom samarbeten med
flera universitet och sponsorer
kommer nu studenter från
flera världselar, men tyngdpunkten finns kvar i Europa.
NÄR utbildningen började
fylldes det vakuum som uppstod när den gamla Sovjet-

unionen löstes upp och flera
länder blev självständiga.
Mest betydelse har det för
Estland, Lettland och Litauen.
Länderna är relativt små
och efter frigörelsen fanns det
ett sug efter skogskunnigt folk
för att bygga upp näringen.
Några tiotals nyckelpersoner
inom näringsliv, universitet
och statlig förvaltning gör
stort avtryck i ett litet land.
TOTALT har över 650 personer gått minst två Euroforester-kurser. De har kartlagts
genom en enkätundersökning
som presenterades vid konferensen i Estland.

Tatiana Khakimulina tänkte först bli
landskapsarkitekt. Ett informationsmöte
med Greenpeace öppnade engagemanget
och intresset för skogen. Det ledde vidare
till Euroforester i Alnarp och dagens arbete
för Greenpeace i Moskva.
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Tarmo Vahter visar upp Södras skogar på en exkursion. Han blev färdig Euroforester
2004 och arbetar nu för Södra i Estland. Där är han är skogsansvarig för 3500 hektar
av föreningens totalt 20 000 hektar. På kursen i Alnarp träffade Tarmo sin hustru Aiki
Aavik. Han är en av flera som träffat sin livskamrat på utbildningen till Euroforester.

LISTAN över antalet deltagare toppas av Sverige med
över 100 personer, många av
dessa är jägmästar-studenter
som väljer att lämna Umeå för
att gå en del av utbildningen i
Alnarp:
1) Sverige
109
2) Polen		
87
3) Ryssland
60
4) Lettland
58
5) Litauen
46
6) Estland
39
7) Ukraina
36
8) Tyskland
25
9) Kina		
19
10) Uruguay
16
ÖVER tre fjärdedelar av alla
studenter arbetar med skogsbruk, träindustri, miljö, naturvård eller andra närliggande
områden. Av de tillfrågade har
nästan 15 procent doktorerat.
Ungefär hälften arbetar inom
den statliga förvaltningen.

Hela 85 procent har kontinuerlig kontakt med sina
kurskamrater. Oftast är det av
vänskapligt sociala skäl, men
40 procent av kontakterna
är relaterade till jobbet. Med
andra ord är nätverket en
framgångsfaktor i arbetet.

Euroforester Pavlo Polupan från Ukraina
arbetar nu på Ikea i Älmhult.
Möbeljätten stöttar utbildningen med
stipendier. På så sätt ökar kompetensen i
Östeuropa som är en betydelsefull region
för Ikea.
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