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Skog Alnarp

Ny högre skoglig utbildning
Nästa höst öppnas portarna till en högre skoglig utbildning i södra Sverige.
Det är ett gränsöverskridande samarbete
mellan SLU och Linnéuniversitetet i Växjö.
– Förväntningarna på
skogsbruket är stora inför
framtiden. För att ta vara på
alla värden och möta alla
utmaningar är kompetens och
kunskap nyckelfrågor. Det här
är vårt sätt att bidra. Vi ser
stora möjligheter inom den
skogliga sektorn för kommande studenter, säger Matts
Lindbladh.
Han och Urban Nilsson vid
Institutionen för Sydsvensk
skogsvetenskap i Alnarp har
arbetat med frågorna under
drygt ett år och nu är nästan
alla bitarna på plats.
Utbildningen heter ”Skogsbruk med många mål”.

Annika Felton håller i kursen ”Bevarande
av skogens biologiska mångfald
- möjligheter och hinder”.

Det är ett mastersprogram
på distans under två år,
alternativt fyra år om man
väljer att läsa på halvtid. Fokus
ligger på det svenska skogsbruket.
I GRUNDEN krävs tre års
högskolestudier, motsvarande
en kandidatexamen på 180
högskolepoäng.
– Målgruppen är ganska stor.
Det här är en möjlighet för
alla de med en grund inom
skog, miljö eller biologi att
toppa utbildningen med ytterligare två år.
- Vi vet att intresset finns,
både bland studenter och
blivande arbetsgivare. Med en
masterutbildning öppnas vägar in i den akademiska världen
och naturligtvis näringsliv och
förvaltning, säger universitetslektor Johan Lindeberg,
Linnéuniversitet.
– Bland våra studenter är det
en välkommen möjlighet att
gå vidare från programmet
”Skog och träteknik” och för
de som läst miljövetenskap i
Kalmar. Bland Lantbruksuniversitetets utbildningar är
det en möjlighet för skogsmästarna att bygga på med
ytterligare två år, bara för att
nämna några av många potentiella grupper.
I ALNARP finns redan det
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internationellt inriktade
mastersprogrammet ”Euroforester” och en bred skoglig
forskning.
Linneuniversitetet, med
forskning inom skog och
träteknik, har inte minst en
framgångsrik distansundervisning. Först ut var distanskursen ”Hållbart familjeskogsbruk” som i år lockade
250 nya deltagare.
– Vi kompletterar varandra
bra. Med lite olika kompetenser blir helheten ännu bättre.
– Det här är fortsättningen
på något som började för flera
år sedan.
- Vi har medverkat en del i
Linnéuniversitets undervisning och framför allt har vi
forskningsprogrammet FRAS,
om framtidens skogsskötsel,
där även Skogforsk är med.
Nu fördjupas samarbetet
ytterligare, konstaterar Matts
Lindbladh.
ÄVEN om det är distansundervisning kommer det att
ingå regelbunda träffar för

exkursioner och gemensamma föreläsningar.
Undervisningen är jämt
fördelat mellan Växjö och
Alnarp. Dessutom medverkar
SLU i Umeå med en kurs i
fjärranalys.
Övriga kurser är; skogsskötsel med flera mål, vetenskapsmetodik, skogsskador,
biologisk mångfald, skogssystemanalys och trädens
tillväxt.
– En fråga vi tar upp är förstås skogsbrukets anpassning
till ett förändrat klimat. Ny
teknik med fjärranalys och digitalisering ger verktyg för ett
precisionsskogsbruk och olika
vägval mot skademinskning,
hög produktion, biodiversitet
eller tätortsnära skogsbruk,
säger professor Johan Bergh,
Linnéuniversitetet, som leder
kursen om skogsskötsel med
flera mål.
ÄNNU återstår en del detaljer, men planen är att börja
hösten 2020 med plats för 40
personer på den nya masterutbildningen.
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