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Ge skogsstudenterna en obligatorisk och grundläggande kurs i skogshistoria
Det pågår inom SLU en planering av skogsutbildningen där ämnesområdet skogshistoria kommer att
få viss plats. De signaler som hittills kommit tyder på att skogsstudenten ska kunna välja en
fristående kurs i skogshistoria med omfattningen 7,5 poäng. Det blir alltså en valfri kurs i konkurrens
med hela det övriga kursutbudet.
Det saknas i den högre svenska skogsutbildningen en bred och grundläggande kurs i skogshistoria
som är obligatorisk. Vi finner det lite märkligt att utbildning inom ämnesområdet skogshistoria inte
prioriteras högre på SLU.
Sverige är ett stort skogsland med en lång och synnerligen innehållsrik skogshistoria. Skogen har
präglat människors leverne i alla tider och betytt oerhört mycket för uppbyggandet av Sveriges
välstånd. En kurs i skogshistoria, likartad för alla studenter, borde utgöra en väldigt bra bas för de
fortsatta skogsstudierna och kunna förklara olika mer eller mindre komplexa samband under långa
tidsepoker.
Möjligheten till internationella jobb är en viktig väg för att locka unga till skogsmästar- och
jägmästaryrket. Alla som jobbar internationellt vet att man blir en ambassadör för sitt land. Man får
frågor om hur saker och ting görs i hemlandet. Hur givande är det då inte att kunna ge utförliga svar
och förklara bakgrunden med historiska referenser.
Vi i Skogshistoriska Sällskapet är angelägna om att möjligheten att i utbildningen införa en
obligatorisk och grundläggande kurs i skogshistoria seriöst beaktas.
Skogshistoriska Sällskapet är en rikstäckande ideellt arbetande organisation som tar vara på
kunskaper om skogens historia, lyfter fram de kulturhistoriska värdena samt visar på skogens
betydelse i historien och hur man kan dra lärdom av tidigare erfarenheter. Sällskapet bildades 1990
på initiativ av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien med brett stöd av branschen och forskningen.
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