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Park och skog i dynamiskt möte
En ny utbildning som befolkar gränslandet 
mellan stadens parker och det produktiva 
skogsbruket är på gång. 
   Det öppnar för anpassat skogsbruk in mot 
tätorterna...och att göra de omgivande pro-
duktionsskogarna mer tilltalande.
 I grunden handlar det om ett 
”giftermål” mellan två olika 
kompetenser. Skogsvetenskap 
och landskapsarkitektur.
   – Vi har mycket att lära av 
varandra. Den omgivande 
naturen blir allt mer betydel-
sefull för folks välbefinnande 
när städerna växer. Samtidigt 
blir det produktiva skogsbru-
ket allt viktigare både för att 
mota klimateffekten och få 
fram miljövänliga produkter. 
   – Det behövs folk som 
behärskar bägge världarna, 
säger Vilis Brukas, prefekt 
och initiativtagare till den nya 
utbildningen.

ARBETSNAMNET  är ”Forest 
& Landscape Mangement”. 
Projektet leds av Jaime Uria 
Diez på institutionen för Syd-
svensk skogsvetenskap.
   Precis som namnet antyder 
är det en blandning av ren 
skogskunskap och landskaps-
planering. Mellan lönsamt 
skogsbruk och ett trivsamt 
landskap för rekreation och 
estetiska värden.
   Det är tänkt att bli en treårig 
kandidatutbildning på 180 
poäng. Efter examen finns 
möjlighet att börja arbeta 
direkt eller bygga på med 
ett tvåårigt mastersprogram 
med inriktning mot skog eller 
landskap.

DET HELA är en fortsättning 
på ett långvarigt samarbe-
te mellan Institutionen för 
sydsvensk skogsvetenskap 
och Institutionen för land-
skapsarkitektur, planering och 
förvaltning (LAPF) i Alnarp.
   Med gemensamma krafter 
har man anlagt två landskaps-
laboratorier som visar hur 
vanliga skogsträd kan använ-
das i parklika miljöer och hur 
produktion och rekreation 
kan kombineras. 
   Förra året startade dessutom 
masterskursen Urban Forestry 
på ett liknande tema.

I DEN nya utbildningen är 
även det nederländska univer-
sitetet Wageningen involverat 
och det finns möjligheter att 
gå kurser i Nederländerna 
med inriktning mot skogs-
bruk med sociala värden.
   – Vi räknar också med att få 
en del studenter från Holland. 
Det blir en internationellt 
inriktad utbildning med un-
dervisning på engelska.
 - Efter två gemensamma år 
väljer deltagarna inriktning 
mot skog eller landskapspla-
nering i Alnarp, alternativt 
kurser på universitetet i 
Holland, berättar Jaime Uria 
Diez.

HELENA Mellqvist, land-
skapsarkitetk och universi-

tetsadjunkt, konstaterar att 
det handlar om att överbrygga 
flera olika intressen och nå 
många mål.
   – Vi vill ge verktyg för att 
kombinera avkastning i sko-
gen med ansvar för klimatför-
ändring och rekreationsvär-
den.
   – En viktig del i utbildning-
en är det vi kallar governance, 
om hur förvaltningen ska gå 
till med flera olika ägare av 
skogen, om hur man mo-
tiverar och involverar alla 
berörda. 

THOMAS Randrup, professor 
i ”urban landscape manage-
ment’”, tror att utbildningen 
kan leda vidare till ett fördju-
pat samarbete med gemen-
samma forskningsprojekt om 
skog och landskap.
– Det är ett angeläget område. 
Vi landskapsarkitekter har rört 
oss inåt städerna och stads-
kärnorna. I den här kursen 
vänds fokus ut mot landskapet 
och vidare in i skogen. Då är 
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Landskapslaboratoriet i Alnarp där vanliga trädslag används till parklika miljör. Ett annat 
laboratorium i Snogeholm är närmre den tötortsnära produktionsskogen
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det viktigt att också lära om 
ekonomi och produktion av 
skog, vilket inte finns med i 
vår traditionella utbildning.
– Vi får väl se vilken yrkestitel 
de tre åren leder till, kanske 
kan de kallas ”landscape 
forester”, det speglar ett behov 
inför framtiden.


