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Skog Alnarp

Många vill läsa skog i Alnarp
Intresset inför höstens skogliga kurser i Alnarp är rekordstort. Nu förstärks resurserna
för att kunna ta emot så många studenter som
möjligt.

– Vi har aldrig haft så många
ansökningar som inför den
här hösten. De bägge populäraste kurserna har vardera ett
60-tal intresseanmälningar.
Det är egentligen mer än vad
vi klarar av. Vi gör vad vi kan
för att bereda plats åt så många
som möjligt, säger studierektor Jörg Brunet.
En del faller regelmässigt
ifrån när det drar ihop sig
och några väljer i slutändan
alternativa kurser. Planeringen
är därför inte helt enkel.
– I grund och botten är det
ett angenämt problem. Det
är roligt att så många fått upp
ögonen för våra utbildningar,
säger Jörg Brunet
– Inte minst bidrar studenterna genom att vara ambassadörer för Alnarp.
Det finns ett allt större
europiskt nätverk med tidigare
studenter.

Jörg Brunet, professor och studierektor.

DEN INTERNATIONELLT
inriktade skogsutbildningen
började kring sekelskiftet år
2000. Möjligheterna öppnades
upp efter Sovjetunionens fall
då Europa blev mer öppet.
Första steget var när Svenska
institutet gav stipendium
till en grupp studenter från
Litauen för en kurs i Alnarp.
Året efter beslöt IKEA att ge
stipendium för 20 studenter
från Baltikum och Polen.
Möbeljättens stöd, som fortsatt genom åren, har betytt
mycket för utbildningen som
växt i flera steg.
Idag erbjuds ett tvåårigt
mastersprogram (MSc) som
heter Euroforester. I programmet finns kurser som också
kan läsas separat.
HÖSTENS kurser är:
• Uthålligt skogsbruk i Södra
Sverige (Sustainable Forestry
in Southern Sweden).
• Skoglig planering (Planning
in Sustainable Forest Management).
• Skogsskötsel i tempererade
skogar (Silviculture of temperate forests).
• Tropiskt skogsbruk (Tropical
and subtropical silviculture).
STUDENTERNA kommer
både från Sverige och övriga
världen. Flera av de som börjat utbildningen till jägmästare i Umeå väljer att läsa en del

Till hösten invigs ett nyrenoverat hus för
studentboende i direkt anslutning till skogens
hus, med Alnarpsparken utanför fönstret.

Det nya boendet
ligger inbäddat
i grönska i direkt
anslutning till den
stora Alnarpsparken

kurser i Alnarp.
Dels lockar det internationella perspektivet, dels
kunskapen om det sydsvenska
skogsbruket där lövskogsskötsel är en del.
Några blivande jägmästare
går enskilda kurser, andra går
hela Euroforester och gör sitt
examensarbete i Alnarp.
BLAND DE internationella
studenterna har gruppen från
IKEA fått sällskap av stipendiater från Skogssällskapet och
Erasmus-stipendiater.
Erasmus finansieras av
EU för att ge möjligheter till
studier utomlands. För att
öppna upp möjligheterna
ingår SLU/Alnarp i ett nätverk
av Europeiska universitet. Det
gör att många får möjligheter
och insikter och chansen att
studera skog i Sverige.
Under vårens kurser har
studenterna kommit från
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Sverige, Australien, Estland,
Frankrike, Kanada, Kina,
Lettland.,Litauen, Polen,
Rumänien, Ryssland, Taiwan
och Tjeckien.
LAGOM TILL höstens
terminsstart invigs ett nytt
studentboende i direkt anslutning till de skogliga husen på
universitetsområdet.
– Renoveringen av huset är
i full gång. Totalt blir det 24
studentrum fördelat på tre
våningar. Det blir en väldigt
central och fin boendemiljö,
säger Christina Johansson
som är bostadsansvarig på
Campus Alnarp.
– Totalt har vi 220 studentrum inom området och flera
boendemöjligheter i närområdet. Det är med andra ord
väl försörjt med bostäder,
likväl är det klokt att vara ute
i god tid och göra en intresseanmälan.
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