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Mer forskning om skogspolitik
Inom kort tillträder Vilis Brukas en ny pro-
fessur i skoglig planering. Inte minst kommer 
han att förstärka och bygga upp forskningen 
om skogspolitiken och det privata skogsbru-
ket.
Skoglig planering är ett väl-
digt brett ämne. SLU i Umeå 
är världsledande på de teknis-
ka dimensionerna, planering 
med hjälp av skoglig inven-
tering (riksskogstaxering-
en), beslutsstödsystem  och 
fjärranalys från luften.
   – Vi vill inte bygga upp en 
konkurrerande verksamhet i 
Alnarp, det vore dumt.
   – En annan dimension, 
vilken vi kommer att arbeta 
med, handlar om skoglig 
planering som en del av den 
skogliga förvaltningen och 
ett viktigt politiskt styrmedel. 
Därmed handlar det  om hur 
omvärldens krav och önske-
mål på skogsbruket förverkli-
gas i praktiken. 
   – Vill man ha en enklare 
förklaring kan man kalla det 
en professur i skogspolitik, 
klargör Vilis Brukas.

DET är ett område som 
engagerat honom genom 
hela karriären. Pappa var vice 
skogsminister i Litauen och 
det föll sig naturligt för Vilis 
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att utbilda sig till jägmästare. 
Han doktorerade på hur mil-
jövärden kan integreras i den 
litauiska skogen.
    Det handlade inte bara om 
miljön. Den centrala frågan 
var hur skogsbruket skulle 
anpassas efter Litauens kliv 
från socialism till marknads-
ekonomi.  Utmaningen var att 
få gehör för nytänkandet i det 
gamla systemet. 
   Det grundlade intresset för 
skogspolitik, vilket ledde vi-
dare till Alnarp. Där var Vilis 
Brukas var med och byggde 
upp utbildningen till Eurofo-
rester. 

UNDER 15 år har han lett 
kursen om skogspolitik 
(National and International 
Forest policy). Deltagarna 
brukar komma från ett 10-tal 
olika länder och ett uppskattat 
inslag på kursen är att jämföra 
skogspolitiken mellan delta-
garnas hemländer.
   – Frågan är hur man ska 
implementera skogspolitiken 
på bästa sätt. Litauen och 
flera andra länder har en 
ganska skarp tillämpning av 
lagen. Här i Sverige har vi en 
tradition att i stället arbeta 
mycket med rådgivning. Man 
kan fundera över vad som då 
händer när systemet urholkas 
genom att skogsstyrelsen och 
andra aktörer drar ner på den 
traditionella rådgivningen och 
skogsplanläggarna använder 

allt mindre tid för direkt kon-
takt med ägaren.

VILIS Brukas är nu chef på 
institutionen på Alnarp, men 
under våren lämnar han 
tjänsten som prefekt för att 
med full kraft ägna sig åt att 
förstärka och bygga upp forsk-
ningen om skoglig planering 
och skogspolitik.
   Han kommer även fortsatt 
att undervisa på Eurofores-
ter-programmet.
   – Det är väldigt givande och 
även en tillgång i vår forsk-
ning, exempelvis för jämförel-
ser mellan olika länder.  Nu 
är det långt över 800 personer 
som fullföljt utbildningen och 
många finns på nyckelpositio-
ner runt om i Europa. Det är 
ett betydelsefullt nätverk.
   Och frågorna har ett vidare 

perspektiv än Sverige och Eu-
ropa. Inte minst handlar det 
om skogens globala roll för att 
mota klimatförändringen. En 
central fråga är hur man löser 
konflikter om markanvänd-
ning i olika delar av världen.

MED andra ord omfattar 
forskningen allt från hur en 
mindre skogsägare i Småland 
reagerar på omvärldens krav 
och önskemål till de globala 
perspektiven om förvaltning 
av naturresurser.
– Viktigast är att resultaten 
från forskningen är menings-
fulla och kommer till nytta. 
Jag är inte intresserad av att 
bara skapa teorier för intellek-
tuella spel. Ytterst handlar det 
om att ge bättre beslutsunder-
lag för skogsbruk och markan-
vändning, säger Vilis Brukas.
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Rådgivning är ett viktigt medel i skogspolitiken


