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Skog Alnarp

Vägen från Växjö till Alnarp
Genom att kombinera Växjö och Alnarp fick
Thomas Fransson den skogliga utbildning
han önskade sig.

Thomas arbetar med virkesanskaffning
och rådgivning. Här informerar han norska
skogsägare om gallring.

Att det skulle bli något inom
skogen låg nära till hands. Det
har alltid intresserat Thomas
och familjen driver ett skogsbruk utanför Strömstad, nära
den norska gränsen.
Han började på det treåriga
Skog- och träprogrammet
(som döpts om till Skogskandidatprogrammet) på Linnéuniversitet i Växjö.
– De är väldigt duktiga på
distansutbildning, vilket
passade mig perfekt. Jag
kunde fortsätta arbeta deltid
och samtidigt skaffa mig en
utbildning, berättar han.
Redan från början var
tanken att bygga på de tre
åren i Växjö med en högre
akademiska utbildning. Efter

att ha undesökt lite olika
möjligheter föll valet på den
tvååriga mastersutbildningen
Euroforester på SLU i Alnarp.
Han började hösten 2014.
– Jag var lite orolig för om
min baskunskap skulle räcka,
men det var aldrig något
problem. Mixen i Växjö med
praktiskt skogsbruk, biologi
och en hel del om träindustrin gav en bra bakgrund.
– Genom utbildningen i
Växjö var jag väl förberedd på
Alnarp.
– Den internationella inriktningen, med kurskamrater
från flera länder, var givande.
Det gav ett nätverk som är
både trevligt och bra, berättar
Thomas, som i år besökt kurskamrater i Lettland och Polen.
– Under kursen gjorde vi
studieresor till Nepal, Ryssland, Polen, Danmark och
flera turer inom Sverige. Det

Kristian Björkemar är tillbaks i barndomens
Landskrona efter många turer ute i världen.
– Jag utbildade mig till ingenjör och arbetade på Tetra
Pak. Arbetet gick bra, men
att enbart sitta framför en
dataskärm var inget jag ville
göra resten av livet, berättar
Kristian.
Familjen äger skog i Lettland, vilket bidrog till att tänka i de banorna. När hustrun
fick jobb i Östersund flyttade
de dit och han började på
Linneuniversitetets utbildning
i Skog och träteknik.
Det fungerade utmärkt att
studera på distans. I princip
var det ingen skillnad när
flyttlasset gick till hustruns

nya stationering i Sierra
Leone.
Efter examen 2014 beslöt
Kristian att fortsätta med en
mastersutbildning i Alnarp.
– Det kändes som jag
hittat rätt spår och ville
lära mig mer. Övergången
från Linnéuniversitetet till
Alnarp gick problemfritt. Den
internationella blandningen
av studenter kändes som ett
extra plus.
– Den mest intressanta
kursen tycker jag var skoglig
policy med studieresor och
inblickar i flera länders skogspolitik.

Kristian Björkemar.

Enda nackdelen var avståndet från Alnarp till hustrun,
som under tiden fått jobb för
IKEA i Indien. Det passade
i alla fall bra för examensarbetet som Kristian skrev i
Indien, fast det utspelade sig i
Vietnam!
– För IKEAs räkning
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gav nyttiga inblickar på flera
sätt. I mitt nuvarande arbete,
med norska skogsägare, är det
alltid en bra ingång att exempelvis berätta om skogarna i
Nepal eller Ryssland. De flesta
tycker det låter spännande
och leder samtalet vidare till
flera aspekter av skogsbruket,
berättar Thomas.
Midsommar 2016 var
Thomas klar. Han hade då en
högre akademisk utbildning
(master) som direkt ledde till
arbete hosVikens Skogsägarförening i Norge, vilket är
landets största skogsägarförening.
Han trivs utmärkt men
funderar på att återvända till
Alnarp för att doktorera, alternativt arbeta internationellt
med skog.
Genom Euroforester har
han ett nätverkt med kontakter i många länder.
fördjupade jag mig i hur små
skogsägare kan öka intäkterna
från skogen utan att avverka
i förtid. För en fattig liten
skogsägare är det inte lätt att
skjuta intäkterna framför sig.
Med en nyfödd dotter beslöt
Kristian och hustrun att flytta
hem till Sverige.
- Min första tanke var att
återvända till Alnarp för att
doktorera. Innan jag tog steget
kom chansen att börja på
BCC i Landskrona som säljer
utrustning för plantering och
produktion av skogsplantor.
Det är ett internationellt
företag med många lovande
produkter. Därför fick det
gå före, även om Alnarp är
lockande.
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