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Genom EU får studenter från hela världen 
inblickar i svenskt skogsbruk. De ingår i ett 
växande internationellt nätverk där Alnarp är 
en av kuggarna.
Babatunde Abimbola Dosumu 
har valt att fullfölja sin skogli-
ga utbildning genom ett år på 
SLU i Alnarp.
      – Kurserna verkar helt rätt 
och jag ser fram emot att lära 
mer om Sverige. Framöver 
hoppas jag kunna doktore-
ra och därefter arbeta med 
frågor kopplade till miljö och 
uthålligt brukande hemma i 
Nigeria.
   Vi träffar honom på Tön-
nersjöhedens försökspark där 
Babatunde och kurskamrater-
na får lära om granskogsbruk. 
Deltagarna kommer från 
Indien, Danmark, Kazakstan, 
Italien, Nigeria, Vietnam, 
Tyskland, Brasilien och Etio-
pien.
 
DE ÄR alla SUFONAMA-stu-
denter. Förkortningen står för 

Sustainable Forest and Nature 
Management och handlar 
alltså om uthålligt brukande 
av skog och natur.
   Den tvååriga masterskursen 
( i grunden krävs en treårig 
kandidatutbildning) är en del 
av EUs väldiga utbildnings-
program Erasmus Mandus. 
   Det riktar sig dels till 
EU-medborgare, dels till uni-
versitet utanför unionen, vars 
studenter får stipendier som 
täcker nästan alla kostnader.

ETT MOTIV från EU, utöver 
kunskapsförmedlingen, är 
att öka samverkan mellan 
unionens universitet. Därför 
är det ett samarbete mellan 
Köpenhamn, Bangor (UK), 
Göttingen (Tyskland), Padova 
(Italien) och SLU i Alnarp.
   Utbildningen är fördelad 

STUDENTERNA väljer sina 
två universitet redan innan 
utbildningen börjar, därför 
gäller det att fånga intresset i 
början av processen. 
   Även om de blir bundna till 
respektive universitet görs 
gemensamma studieresor för 
att ge inblickar i flera länders 
skogsbruk, därav resan till 
Tönnersjöheden där även Söd-
ra medverkade och berättade 
om skogsägarföreningens 
verksamhet.

DET årliga intaget på mas-
tersprogrammet är runt 30 
personer.
   - Intresset är stort utanför 
EU. Ungefär var tionde sö-
kande får plats, berättar Niels 
Strange, professor på Köpen-
hamns universitet.
   - Efter utbildningen har vi 
fortsatt kontakt genom ett 
växande nätverk där det nu 
ingår kring 250 studenter. 
   – Kontakterna betyder för-
stås mycket både för studen-
ternas karriärer och bidrar till 
att insikten i världen om EU:s 
brukande av skog och natur 
ökar.

mellan två av de fem univer-
siteten, med ett år på vardera 
platsen. Det resulterar i en så 
kallad dubbel examen (double 
degree).
   – Det känns viktigt att ta 
vara på möjligheterna som 
ges genom EU. Vi har mycket 
kunnande att delge studenter-
na och de är förstås en tillgång 
för oss, säger Per Magnus Ekö.
   Han var med och drog i 
gång programmet för tio år 
sedan, tillsammans med kol-
legor från de fyra andra andra 
universiteten i det skogliga 
Erasmus-programmet.
   - Någon av våra tidigare Su-
fonamas-studenter har stannat 
kvar i Alnarp, doktorerat och 
arbetar nu med forskning och 
utbildning på instutionen. 
Det finns flera goda exempel, 
men det borde vara möjligt att 
locka hit ännu fler.
  – Ytterligare ett argument för 
att få studenterna till Alnarp 
är att fler får kunskap om vår 
modell för att bruka skogen. 
Vi måste inse att finskt och 
svenskt skogsbruk skiljer sig 
från omvärlden, där olika 
varianter av naturnära skogs-
bruk är förhärskande.
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Alnarp i EU-utbildning om skog

Ulf Johansson, Tönnersjöhedens försökspark, ger inblickar i granskogsbruk.

Babatunde 
Abimbola 
Dosumu,
Nigeria

”Jag ser fram emot Alnarp och kanske att 
gå vidare genom att doktorera.”

Athira 
James
Indien

”Jag vill bygga på min skoglig examen 
med kunskap om miljö, skog och klimat”

Runa Bjerre 
Henriksen
Danmark

”Det här är frågor som intresserar mig 
och det är bra att se dem i nya perapektiv

Desalegn 
Yadeta 
Wedajo, 
Etiopien

”I mitt arbete med landsbygdsfrågor har 
uthålligt skogsbruk en stor betydelse”


