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Studenter på turné
Den som blir jägmästare får göra en långresa
över landet. Lagom till att bokskogen slog ut
kom studenterna till Alnarp.

Henrik Kämpe från Umeå och Therese
Prestberg från Jämtland tycker det var
givande att få inblickar i bokskogsskötsel.

Tove Grönblad från Jämtland efterlyser
mer reklam för utbildningen. Många tror
att det handlar om jakt. Ellen Bergvall från
Värmland funderar på att läsa Euroforester
i Alnarp: ”Det är kul med något mer än
barrträd och den internationella inriktningen är lockande”.

Sverigeresan är ett klassiskt
inslag i utbildningen till jägmästare.
Resan, som görs under
andra året på utbildningen, är
numer uppdelad i en nordlig
del och en sex veckor lång
sydlig tur med uppehåll på
fyra platser, varav tre veckor
på Österlen (Degeberga).
För många av studenterna
var det första kontakten med
något annat än gran och tall
som omger SLU i Umeå.
Utöver inblickar och kunskap i sydsvensk skogsskötsel
gör man flera studiebesök på
skogsföretag och SLUs instution för Sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp mellan Malmö
och Lund. Där finns möjlighet att läsa en del av utbildningen till jägmästare för dem
som vill återvända söderut.
– Det går bra att läsa enskilda
kurser eller hela det tvååriga

Kursledare för Sverigeresan söder ut Per-Ola Hedwall med en grupp jägmästarstudenter.

mastersprogramet Euroforester, berättar Per-Ola Hedwall
som ansvarar för årets sydliga

Tobias Holdo, Sundsvall, Viktor Holfve, Leksand och Frans Byström, Vilhelmina hade
aldrig varit i bokskogen tidigare. Besöket i Sydsverige gav mersmak. Frans funderar på
att läsa programmet Euroforester på SLU i Alnarp.

Sverigeresa, tillammans med
kollegor på SLU Alnarp.

Rasmus Vikström, Lidköping och Aron Långberg, Sorsele, funderar över hur bok ska röjas.
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