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Første undervisningsbog om skovdyrkning i mange år
En ny bog målrettet studiet til skov- og landskabsingeniør tager
udgangspunkt i praktisk skovdyrkning. Den samler og opdaterer det
materiale, de studerende har hentet mange steder fra, bl.a. videnblade og i en
bog fra 1988.
Den får en flyvende start, den nye bog om skovdyrkning. Allerede i denne uge
bliver den taget i brug af de studerende på studiet til skov- og landskabsingeniør,
som holder til på Skovskolen.
”Det siger noget om det behov, der længe har været for at opdatere og samle den
brede viden, de studerende skal klædes på med,” siger studieleder Susanne
Ogstrup. Tirsdag gav hun ved en reception bogen disse ord med på vejen:
”Vi har nu for første gang fået en undervisningsbog om skovdyrkning, der er
målrettet vores studerende på professionsbachelorniveauet. Bogen kommer rundt
om alle aspekter af faget; fra frø til afdrift og med seneste viden om maskiner,
økonomi, træartsvalg og den robuste skov.”
Susanne Ogstrup takkede samtidig Ellab-Fonden, hvis donation har gjort det muligt
at producere bogen. Som begrundelse for at gå ind i projektet sagde Hans Jørgen
Leo Nielsen fra Ellab-Fonden:
”Ellab-Fondens stifter havde meget stor interesse i skov- og landbrugsfaglig
udvikling, herunder uddannelse og planteforædling samt nye dyrkningsmetoder.
Derfor fandt vi det naturligt at støtte en ny undervisningsbog om skovdyrkning, da
det samtidig falder ind under fondens formål. ”
Bogen er skrevet af Andreas Bergstedt, lektor og mangeårig underviser på
Skovskolen. Forfatteren sætter med bogen et flot punktum på en lang karriere som
skovbrugsunderviser, idét han netop er gået på pension. Med bogen vil hans faglige
kompetencer komme en ny generation af skovdyrkere til glæde og gavn.
Donationen fra Ellab-Fonden har gjort det muligt at sælge bogen til studerende til
en meget fordelagtig pris – 150 kr. Alle andre må betale 300 kr. for bogen.
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Fakta: ”Skovdyrkning i praksis” af Andreas Bergstedt, Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2017. Bogen kan bestilles ved at
skrive til: sl-nodebo@ign.ku.dk
Yderligere information hos studieleder Susanne Ogstrup, mobil 30 50 51 83.

