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Skog Alnarp

Jägmästare kan fullfölja utbildningen i
Alnarp. Kurserna ingår i Euroforester med
utbytesstudenter från europeiska universitet.

Vi samtalade med några studenter som
valde att flytta söder ut efter de tre första
åren i Umeå.

Elin Anander tycker åren i Alnarp vidgat perspektiven:

ogräsbekämpning. Dessutom
är skogsmarken mer heterogen. Enstaka planteringar har
gått bra. Potentialen finns men
det kräver mer forskning för
att hitta rätt odlingsmetoder.
Jag gjorde arbetet åt Södra
Cell där jag sommarjobbade
under utbildningen. Det var
ett bra komplement till den
teoretiska undervisningen.
Nu hoppas jag få jobb inom
Södra, eller något annat skogsföretag. Det kunde jag aldrig
ana när jag började fundera på
utbildningar efter gymnasiet.
Jag är uppväxt på Ingarö utanför Stockholm och hade lösa
tankar på att bli landskapsarkitekt. Då jag sökte mer
information på SLUs hemsida

Både roligt och lärorikt

”

Jag var lite tveksam inför
undervisningen på engelska. Det visade sig aldrig
bli något problem. Naturligtvis är det en utmaning,
men den lönar det sig att ta.
De internationella utbytesstudenterna ger dynamik i
utbildningen och utblickarna
i världen är värdefulla att ha
med sig. Dessutom har det
varit fantastiskt roliga resor,
vilket inte ska underskattas.
Att både ha trevligt och lära
sig nya saker är en utmärkt
kombination. Man kan förstås
undra vad en resa till Nepal
gör för nytta om jag ska jobba
i svenskt skogsbruk, men det

är bra att se saker från många
olika perspektiv. Nepal är ett
fattigt land med gemensamt
ägda skogar där man på ett
imponerande sätt lärt sig
hushålla med skogen genom
att samverka.
Mitt examensarbete handlar
om hybridasp som planterades efter stormen Gudrun.
Jag har studerat ett 20-tal av
de bästa bestånden, men även
där var det en hel del problem. De har inte alls samma
fina tillväxt som hybridasp på
jordbruksmark. En anledning
kan vara att man på åkerjorden, till skillnad från skogsmarken, får använda kemisk

fastade blicken på jägmästare.
Det lät spännande, men jag
hade ingen aning om vad det
handlade om. Nu har jag lärt
mig vad det innebär och det är
jag glad för.”

En givande internationell miljö
Anna Nilsson ville längre söder ut. Utöver Alnarp
blev det tre månader i Ecuador:

”

Under de bägge åren i Alnarp har jag blivit bekväm
med engelskan, vilket är ett
mervärde utöver den skogliga
kunskapen. Alla redovisningar görs på engelska och
utbytesstudenterna som läser
Euroforester bidrar till en in-

ternationell miljö som känns
väldigt bra. Det gäller även
Alnarp i sig, med närheten
till Malmö, Lund och kontinenten. För egen del valde
jag att bosätta mig i Lund.
Jag uppskattar atmosfären i
regionen. Dessutom är sko-

gen mer varierad. Jag ville lära
mig om mer än gran och tall.
Pappa har skog i Strömsund.
Där har jag följt utvecklingen
och arbetat en hel del med
röjsågen. Med andra ord
visste jag ganska väl vad som
väntade när jag väl tog steget
för att bli jägmästare.
I Alnarp har jag läst fyra
internationella kurser som
alla involverat en eller flera
utlandsresor. Även om man
ska jobba i Sverige är det bra
att ha de utblickarna. Dessutom är förmågan att tillgodogöra sig kunskap viktigt i sig,
inte bara ämnet som sådant.
Jag ser det som en styrka att
ha gått igenom internationella
skogskurser med redovisningar på engelska. Utöver de
skogliga delarna ska jag komplettera med en kurs i retorik

vid Lunds universitet.
Under tre månader har
jag varit i Ecuador för mitt
specialarbete. Det var möjligt
genom ett stipendium från
Sida. Tillsammans med Anna
Sundqvist, som också går jägmästarprogrammet i Alnarp,
har vi studerat krontäckets
förändring. Det är tydligt
hur mycket av den primära
regnskogen som försvunnit.
En hel del beror på okunskap.
Jag tror en del kan förbättras
genom information. Ett nog
så viktigt steg vore om fler av
den fattiga lokalbefolkningen
hade tv, där de kunde få veta
mer om klimatförändringen
och andra hot. Dessutom har
avskogningen förstås många
flera orsaker än bybornas
avverkningar.”

Vi får se skogen ur flera synvinklar

De internationella utblickarna lockade Markus
Gusthalin att fullfölja utbildningen i Alnarp:

”

För mig låg det ganska
nära till hands med en
utbildning inom skogen. Jag
har växt upp på en skogsgård
utanför Jönköping, bägge
mina föräldrar är skogsmästare och jag tycker om att vistas
i naturen. Dessutom är skogen
intressant ur ett vetenskapligt perspektiv och för alla
dess möjligheter. Det ska bli
intressant att följa utvecklingen i skogsbruket. Jag är säker
på att förändringen fortsätter
genom teknisk utveckling, där
allt mer automatiseras.
Alnarp blev precis som jag
hoppades på. Resorna och
utblickarna i världen gör att
vi kan betrakta och uppleva
skogsbruket ur flera synvink-

lar. Det känns bra.
Jag har gått fyra internationella kurser och dessutom fyllt
på med en distanskurs om
kryptogamer och naturvård.
Resorna ut i världen har alla
varit värdefulla, var och en
på sitt sätt. I Tyskland var
det givande att se hur man
arbetar med naturlig föryngring i lövskogen och hur
skogsbruket är mer inriktat
på individuella träd. Resan till
Nepal, i kursen om tropiskt
skogsbruk, var mitt första
besök i ett fattigt utvecklingsland där skogen har en central
roll i det dagliga livet. Där
sköts skogen på ett helt annat
sätt än vad vi är vana vid. Den
bästa resan, både pedagogiskt
och innehållsmässigt, var nog

ändå turen till Ryssland. Där
fick vi lära oss om allt från
lövskogsbruk i Vladivostok till
tätortsnära skogsbruk utanför
Sankt Petersburg. Vi ligger
långt framme i Sverige, men
saker kan göras på olika sätt.
Det är bra att få insikter från
andra håll i världen.

En lycklig slump ledde hit
Ellen Nordström hade aldrig hört talas om jägmästare
innan hon själv bestämde sig för att välja den banan:

”

Vi har inga skogliga traditioner i släkten. Föräldrarna
kommer från Köpenhamn och
Stockholm. Vi bor på Öland.
Det är ett väldigt vackert landskap, men ön är knappast känt
för sina skogar. För min del
var det frågor om hållbarhet
och hushållning med naturresurser som ledde vidare in
i skogen. Jag är intresserad
och engagerad i frågor som
handlar om hur vi kan få ett

uthålligt samhälle utan att
föröda naturresurserna. Med
den utgångspunkten började
jag leta passande utbildningar.
Det var väldigt nära att jag
hamnade i Luleå. Tack vare
en lycklig slump hittade jag i
sista stund utbildningen till
Jägmästare. Det blev väldigt
bra!
Hösten 2011 började jag i
Umeå och efter tre år var det
dags att välja olika inriktning-
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ar. Eftersom jag kommer från
Södra Sverige och dessutom
ville lära mer om lövskog
sökte jag mig till Alnarp för de
avslutande två åren. I Umeå
handlar det mest om gran och
tall. Jag har gått fyra kurser
på 10 veckor vardera. Jag läste
om skötsel av lövskog, med
studieresor till Tyskland och
Danmark, Tropiskt skogsbruk
då vi var i Nepal, Nationell
och internationell skogspolicy
med besök i Ryssland och
ekologi i lövskog med en resa
till Polen.
De många resorna är förstås
ett extra plus. Det är både
roligt och givande, inte minst
genom de internationella
utbytesstudenterna som ger
nya kontakter och inblickar.
På resan till Ryssland, som var
väldigt bra, bidrog en kurskamrat från Ryssland med
inblickar i det ryska samhället.
Resandet kostar en del, men
det är väl använda pengar.

I Umeå gjorde jag ett kandidatarbete om vilken väldig
tillväxtökning man kan få i
tallskog på torvmark genom
att dränera och tillföra växtnäringsämnen. Det handlar
om en tredubbling av produktionen. Torvmarken har
gott om kväve men brist på
kalium och fosfor. Därför är
aska ett effektivt gödslingsmedel. I Alnarp handlar mitt
examensarbete om dubbeltoppar på gran, med Karl-Anders
Högberg på Skogforsk som
handledare. Det är ett av flera
samarbeten som Alnarp har
med omvärlden. Frågan som
länge funnits i luften är om
det finns ett samband mellan
dubbeltoppar och förädlat
material. Möjligen kan det
bero på markens bonitet, men
det är lite för tidigt att säga.”

Och det finns goda möjligheter att få stipendier. För min
del har det maximalt varit en
merkostnad på 10 000 kronor.
Nu arbetar jag med mitt
examensarbete där jag med
hjälp av flygfoton jämför naturhänsynen från 1960-talet,
1990-talet och år 2010. Totalt
handlar det om 30 000 hektar
i Västerbotten och Kronoberg. Det har uppenbarligen
hänt en hel del positivt sedan
1960-talet. Tydligast är att det
vid avverkningar lämnas allt
större orörda kantzoner vid
vattendrag.”
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