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Över 500 studenter
på internationell kurs
I skånska Alnarp finns Europas mest internationella skogsutbildning. 
Genom höstens intag av studenter, från 19 olika nationer,  kommer 
över 500 personer att ha gått kursen om internationell skogspolitik.
 – Det finns förstås flera 
universitet som har kurser på 
engelska och som välkomnar 
utländska studenter, men vi 
är unika genom att från första 
början ha byggt upp utbild-
ningen för en internationell 
målgrupp. 
   Det berättar Vilis Brukas, 
som själv på många sätt perso-
nifierar öppningen mot Euro-
pa. Hans pappa arbetade med 
skogsförvaltning i Litauen. För 
den unge Vilis var det själv-
klart att följa i samma fotspår 
och utbilda sig till jägmästare. 
Så kom murens fall och Östeu-
ropa öppnades upp.
   Som en hjälpinsats för det 
nyss självständiga Litauen 
erbjöd Danmark doktorand-
tjänster med anknytning till 
miljö.
   DET PASSADE  Vilis bra. 

Han doktorerade vid sekel-
skiftet med en avhandling 
om att integrera miljövärden 
i den litauiska skogen. Fast 
egentligen var problemen inte 
miljövärden, vilket det fanns 
gott om, utan lönsamheten i 
skogbruket. Det ekonomiska 
tänkandet hade hamnat i 
bakvatten i Litauen och andra 
tidigare socialistiska länder.
   – Jag gjorde kalkyler och 
visade på möjligheter, men in-
såg att man kan komma med 
hur bra förslag som helst utan 
att det får någon betydelse om 
inte det politiska systemet är 
mottagligt för förändringar. 
Det väckte mitt intresse för 
skogspolitiken, berättar Vilis.
  
UNGEFÄR i samma veva 
hade studierektorn i Alnarp 
fått upp ögonen för dok-

ar är det regelmässigt en av 
fakultetens populäraste kurser 
och för ett par år sedan fick 
Vilis SLUs pedagogiska pris 
för arbetet med kursen som 
nu passerar 500 deltagare.
   
   STUDENTERNA kommer 
oftast från ett 10-tal olika län-
der. Genom årets rekordartade 
intag finns knappa 50 studen-
ter fördelade på 19 nationer. 
   – Ett givande inslag är när 
de analyserar och presen-
terar skogspolitiken från 
hemlandet, samt opponerar 
deras grannländer under ett 
seminarium. Det blir alltid bra 
diskussioner. 
   – Från början känner sig 
många övertygade att hemlan-
dets skogpolitik är bäst i alla 
lägen. Diskussionen blir en 
ögonöppnare som vidgar per-
spektiven och visar att vi kan 
lära av varandra, konstaterar 
Vilis Brukas.

toranden i Danmark. Det 
passade som hand i handske. 
I samarbete med IKEA hade 
Sydsvensk skogsvetenskap 
startat en utbildning om 
skogsbruk runt Östersjön och 
Vilis brann för sprida insikten 
om skogspolitikens betydelse. 
Han engagerade sig hängivet i 
undervisningen och att bygga 
upp internationella nätverk 
för skogsutbildningen runt 
Östersjön.
   
  EFTER HAND har utbild-
ningen byggts på och år 2006 
blev den ett tvåårigt mas-
tersprogram, med namnet 
Euroforester.
   Vilis har hela tiden arbetat 
med kursen om Internatio-
nellt Skogsbruk (National and 
International Forest Policy) 
som varit sig ganska lik ge-
nom alla åren. 
    Gästprofessorer från flera 
olika länder medverkar i 
utbildningen som inte minst 
belyser skillnader och likheter 
i olika länders skogspolitik.
   I studenternas utvärdering-
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Lärdom i skogen. Exkursion med nya och tidigare studenter, forskare och lärare.

Fakta
√ Euroforester är ett tvåårigt Mastersprogram.
√ Undervisningen är på engelska och studenterna kommer från ett 
många olika länder. I utbildningen ingår ett flertal utlandsresor.
√ Blivande jägmästare kan läsa enskilda kurser eller alla två åren 
som en del i utbildningen till jägmästare.
√ Studenter från andra skogsanknutna utbildningar kan bygga på 
sin kandidatexamen (3 år) med mastersutbildningen på Sydsvensk 
Skogsvetenskap, SLU Alnarp.


