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Gränsöverskridande utbildning
Till hösten börjar en ny masterskurs i Urban 
Forestry. Det är ett samarbete mellan institu-
tionerna för landskapsarkitektur och skogsve-
tenskap.
Kursen rör sig i gränslandet 
mellan parkträd och produk-
tionsskogar.
   – Jag hoppas vi får en bra 
blandning av studenter, 
både de som är inriktade på 
skogsbruk och de som är 
mer inriktade på parkmil-
jöer. Bägge sidor kan lära av 
varandra. Det grundar för bra 
möten och diskussioner, säger 
kursledare Björn Wiström.
    Och kunskapen är efter-
traktad.
   -  Inte minst har alla landets 
290 kommuner någon som 
är skogsansvarig och arbetar 
med tätortsnära skogar. Att 
göra skogarna lockande och 
tillgänfliga är en stor fråga.
   – Här finns hela skalan 
från parkliknande skötsel till 
anpassning av konventio-
nellt skogsbruk, konstaterar 
Magnus Löf, professor vid 
institutionen för Sydsvensk 
skogsvetenskap.

KURSEN är en naturlig 
fortsättning på det samarbete 
mellan jägmästare och land-
skapsarkitekter som inleddes 
för 25 år sedan. Då anlades 

Västerskogen i Alnarp som ett 
”landskapslaboratorium”. Det 
är ett 14 hektar stort område 
där åkermarken omdanats till 
en lövskog för rekreation och 
miljöanpassad virkesproduk-
tion.
   I Västerskog möts leksko-
gar för barn, promenadstråk, 
utflyktsplatser och försiktig 
virkesproduktion. 

FYRA mil öster om Malmö, i 
Snogeholm, finns ett parallellt 
försök där skogen är något 
mer inriktad på virkespro-
duktion.
   – Bägge de här skogarna 
kommer att ha stor betydelse 
i kursen. De visar hur olika 
värden kan kombineras och 
hur man inom en och samma 
skog kan ha olika skötselni-
våer. Allt från öppna utflykts-
platser och gångstråk till en 
ganska ordinär gallring en bit 
bort. Det behöver inte inne-
bära konflikter, säger Björn 
Wiström.

 I BÄGGE landskapslaborato-
rierna används genomgående 
svenska trädslag på ett inno-

få procent. Avståndet är en 
begränsande faktor för att ta 
sig ut i skogen.    
   Forskningen visar att grän-
sen för äldre och barn går vid 
300-400 meter. Om avståndet 
är över en kilometer använder 
flertalet bilen för att ta sig dit.
   – Forskningen, inte minst 
här i Alnarp, bekräftar att 
vi människor mår bra av att 
vistas i naturen. Frågan är hur 
vi ska få fler att hitta dit. Det 
är en central fråga för Urban 
Forestry, konstaterar Björn 
Wiström.

KURSEN heter; Urban Fo-
restry – management of urban 
forests and trees.
   Den är på 15 högskolepo-
äng.
   Bland målgrupperna finns 
de som läser mastersprogra-
men Euroforester och Lands-
cap Architecture, men även 
biologer och ekologer med 
minst tre års högskolestudier. 

vativt sätt som visar att de 
kan vara ett alternativ och 
komplement till de exotiska 
trädslag som ofta används i 
parkmiljöer.

KUNSKAPEN om träd-
slagen på beståndsnivå är 
klassisk skoglig kunskap, 
medan gestaltningen för att 
det hela ska bli tilltalande 
för besökare är landskapsar-
kitekternas planhalva. 
   Tanken med kursen är att 
överbrygga kunskaperna.
   – Det finns inga vattentäta 
skott på något plan. Lan-
skapsarkitekter behöver bli 
bättre på att arbeta med sko-
gen och jägmästare behöver 
kunna planera skogsskötel 
nära städerna, säger 
Björn Wiström.

AV LANDETS totala skogs-
areal räknas 2 procent som 
riktigt tätortsnära (urban 
forest). Hälften av alla 
skogliga besök görs i dessa 
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Västerskogen i Alnarp visar hur svenska trädslag kan användas i parliknande miljöer.
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