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     AF VIBE JENSEN, SKOVDYRKERNE 

Skovdyrker

I Skovdyrkernes internationale afdeling - 
Danish Forestry Extension (DFE) - arbejdes 
der med udviklingsprojekter inden for tre te-
matiske områder: Naturressource-forvalt-
ning, foreningsdannelse og miljøundervis-
ning. DFE sender hvert år kompetente, inte-
resserede medarbejdere fra Skovdyrkerne ud 
for at bidrage med faglige såvel som personli-
ge kompetencer i de forskellige udviklingsak-
tiviteter. 

En af de medarbejdere, der har været 
ude, er Bo Simonsen fra Skovdyrkerne Vest-

Hvordan anvendes SLing-kompetencerne i en 
international sammenhæng?

jylland. Bo er uddannet SLing’er fra 2005 og 
var under uddannelsen i praktik hos Jæger-
forbundet, hvor han arbejdede med natur- og 
vildtforvaltning i Tanzania. Til daglig arbejder 
Bo som skovfoged, og han har erfaring med 
bl.a. juletræsproduktion, jagt og naturforvalt-
ning.

- Første gang jeg var ude med DFE var i 
2012, fortæller Bo. 

- Her var jeg i Mozambique for at træne 
den lokale partner NGO i landuse planning.  Vi 
lavede b.la. en SWOT-analyse af muligheder 
og tilgange til at opnå jordrettigheder for de 
lokale bønder. Opgaven gik primært ud på at 
planlægge dataindsamlingsprocessen - fx i 
forhold til metodevalg, når man arbejder med 
en brugergruppe, der har begrænsede skrive- 
og læsefærdigheder. Vi arbejdede også med 
at tilpasse og koordinere møder og interview, 
så det passede med den lokale dyrkningssæ-
son.

Det er planen, at Bo til december skal en 
tur til Nepal og assistere den lokale partner-
organisation med at udvikle forretningspla-
ner, så der kan skabes indtægtsgivende 
aktiviteter for de lokale bønder.

- For mig er det en af de muligheder, jeg 
sætter stor pris på hos Skovdyrkerne - at 
kunne komme ud en gang hvert tredje til fjer-
de år og have en ny og anderledes udfordren-
de opgave. At være ude ca. en uge ad gangen 

på opgaver i den store verden

Skovfoged Bo 
Simonsen rejser 
gerne ud på opgaver 
for Danish Forestry 
Extension.
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er kort tid, men man kan alligevel bidrage 
med erfaring fra Danmark, særligt i forhold til 
effektivitet og strukturering i arbejdsplan-
lægningen og udførelsen. Udvikling af værk-
tøjer og planer til at effektivisere arbejdet er 
generelt en udfordring i mange udviklings-
projekter. 

- Når man kommer fra en skovdyrkerfor-
ening, kan man bidrage rigtig meget til at 
styrke de internationale partneres system-
tankegang og rationaliseringsevne, så der 
kan opnås en højere effektivitet. Der er selv-
følgelig også den personlige oplevelse ved at 
tage ud internationalt samt muligheden for 
at dele viden. Hvis man er åben og nysgerrig, 
er der måske også ny læring at tage med sig 
tilbage til Danmark, forklarer Bo.

Arbejdsopgaverne 
For Bo Simonsen er det oftest ikke de direkte 
skovtekniske kompetencer, der kommer i spil, 
når han arbejder udenlands for DFE. 

- Man skal jo ikke ned og fortælle partne-
ren, hvordan de skal dyrke skov, da vækstmu-
ligheder og træarter er helt anderledes end i 
Danmark. Det er ikke en klassisk rådgivnings-
opgave, man bliver sendt ud til, men snarere 
for at sikre, at der er styr på den praktiske 
planlægningsdel. Man sørger for at spørge 
ind til, hvordan planteskolen skal anlægges, 
og hvordan planterne skal distribueres. 

- Den systematiske tankegang, som vi til 
daglig arbejder med hos Skovdyrkerne, kan 
anvendes internationalt, hvorimod de lokale 
selv har viden om de dyrkningsmæssige de-
taljer. Der er jo ingen juletræer i troperne, 
men måden og de overordnede principper 
bag dyrkningen og planlægningen kan godt 
overføres internationalt. 

- Desuden ligger der rigtig meget formid-
ling i sådan en opgave. Man skal ikke komme 
og presse noget ned over de lokale, men vi 
skal gerne få dem til selv at efterspørge lo-
gikken i de værktøjer, vi præsenterer. Vi skal 
formå at skabe interesse og ejerskab for de 
metoder, man lærer fra sig. 

Personlige og faglige udfordringer
Bo Simonsen medgiver, at det måske kan vir-

ke skræmmende at skulle stille sig op og »un-
dervise« på engelsk, men i virkeligheden 
handler det jo først og fremmest om at få 
etableret en god dialog.

- Og det er faktisk befriende, at det engel-
ske ofte heller ikke er så godt hos partnerne, 
siger han med et smil og fortsætter:

- Dog er det at turde springe ud i en ny ud-
fordring helt afgørende for at være kvalifice-
ret til at tage afsted internationalt. Som råd-
giver i Danmark er man på hjemmebane og 
skarp i sit stof, hvorimod man på de interna-
tionale opgaver har kort tid til at sætte sig 
ind i de vigtigste fagtermer, kontekst og lov-
givning. Men det er nu også en god faglig og 
personlig udfordring at tage ud. 

- Selv om det rent fagligt er meget ander-
ledes arbejdsopgaver, end dem jeg normalt 
sidder med hos Skovdyrkerne, så giver det 
også anledning til refleksion efter sådan en 
tur.  Man bliver ekstra glad for de små ting, 
der fungerer hjemme såsom internet, tele-
fon og systematisk kommunikation, hvor 
man er villig til at strække sig lidt længere for 
at udnytte de interne kompetencer imellem 
afdelingerne.

- Rent personligt har det gjort stort ind-
tryk at se de lokalansattes taknemmelighed 
over at have et arbejde og opleve, hvor me-
get de er villige til at ofre fx på hjemmefron-
ten. Lange arbejdsdage og en uforudsigelig 
kalender er mere reglen end undtagelsen. Til 
trods for at der også er problemer med ar-
bejdsmoralen, så er det imponerende at se 

Det handler om at få 
etableret en god dialog 
og sat en refleksion i 
gang, når man er ude, 
mener Bo Simonsen.
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den lokale dedikation og evne til at overkom-
me svære situationer som fx dødsfald og 
sygdom. Det giver anledning til at tænke over 
vores egne privilegier på arbejdspladsen og i 
Danmark generelt - set i det lys er vi jo noget 
forkælede.    

Hvorfor SLing’ere bør rejse ud 
Ser man på det faglige link mellem internatio-
nal og national skov- og naturforvaltning, så 
er skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 
en rigtig god indgangsvinkel qua de kompe-
tencer, man tilegner sig, mener Bo Simonsen. 

- Det er ikke nødvendigvis ideologisk dre-
vet at udføre internationale opgaver for DFE, 
men snarere en måde at anvende flere af si-
ne professionelle og skovdyrkningsrelatere-
de SLing-kompetencer på. Her tænker jeg 
særligt på evnen til at tænke langsigtet - det 
at tænke en omdrift frem er en helt naturlig 
tankegang for en SLing’er. 

- Det er unikt for dansk skovbrug, at vi ikke 
taber fokus, og at »snart« godt kan være om 
1-2 år. Man lærer at se de små trin, som fører 
til det store billede og konsekvent bruge den 
evne i sin planlægning, så man undgår pro-
blemer længere ude i fremtiden. Det kan væ-
re svært at have en 25-årig tidshorisont, når 
man sidder i Mozambique, og der kan vi som 
SLing’ere være en vigtig ressource. Desuden 

er vi jo vant til at være de praktiske øjne og 
huske på, at der skal tænkes effektivitet ind i 
arbejdet for tjene sin løn ind. Lønsomheden i 
det danske skovbrug gør, at der ikke er særlig 
meget plads til at træde ved siden af, og vi 
skal derfor tænke praktisk og langsigtet. 

- Som SLing’er har du desuden viden og 
holdninger til forvaltningsregler såsom sprøj-
temidler og metoder, som også udgør nød-
vendige foranstaltninger uden for Danmark. 
Desuden spiller skovdyrkning og forvaltning 
en vigtig rolle i hele snakken om klimaforan-
dringer, understreger Bo og slutter af med en 
opfordring:

- Jeg vil klart anbefale både nyuddannede 
og erfarne SLing’ere at tage ud til internatio-
nale opgaver. Det er altid godt at se, hvordan 
andre arbejder med naturressourcerne, og 
hvilke udfordringer der er i deres hverdag. 
Nogle er de samme, som vi kender det fra 
Danmark, andre er helt anderledes. Men uan-
set hvad, så giver internationalt arbejde altid 
inspiration og oplevelser, som kan bruges, 
når jeg er hjemme igen. Men det skal i høj 
grad være lysten, der driver værket, når man 
tager ud på en faglig international opgave.

Vil du høre mere om Skovdyrkernes inter-
nationale arbejde så besøg:
www.skovdyrkerne.dk/DFE n
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Landskab i Mozambique, 
hvor Bo Simonsen var 
første gang, han rejste 
ud med DFE.


