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2021
Freya Saidin och Filip Barzngi är två av de
många studenterna på Forest & landscape.
Här mäter de in ett bestånd björkar.

Under året började det nya programmet Forest & Landscape, vilket
är ett möte mellan skogsvetenskap och landskapsarkitektur. Den nya
kandidatutbildningen fick en flygande start, med långt fler ansökningar än antalet platser.
Antalet vetenskapliga publiceringar nådde en ny toppnotering.

Under året blev det också klart med ett kompetenscentrum för
snabbväxande lövträd. Det öppnar vägen för storskalig plantering av
lövskog.
Och i juni blev professor Magnus Löf ny prefekt (chef) på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
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Vi ligger rätt i tiden

S

edan jag tog över ansvaret som prefekt i juni
2021 har det blivit ännu
mer uppenbart för mig hur
många duktiga medarbetare
vi har. Det är väldigt inspirerande att jobba i en miljö
där alla tar stort eget ansvar,
är drivande och kommer
med nya idéer.
Dessutom känns det som
om vi ligger rätt i tiden
och växer med projekt och
aktiviteter som tar upp de
frågeställningar som lyfts
i den skogliga debatten.
Därför ser framtiden ljus ut
för oss.
Emellertid har även det
här året präglats av pandemin. Jag vet att många håller
med mig om att det skall
bli väldigt skönt när vi får
träffas ordentligt på institutionen igen. Vi behöver
komma tillbaka till gemensamma fika-pauser, afterwork och institutionsdagar.
År 2021 har varit ett händelserikt år. Vi har startat
upp ett nytt kandidatprogram ”Forest & Landscape”
med många internationella
studenter.
Det är positivt för vår
institution och för skogssek-

Prefekt Magnus Löf
Stf prefekt Giulia Attocchi

torn i Sverige och utomlands.
Samtidigt medför det nya
utmaningar.
Institutionen kommer på
kort tid att öka sina utbildningsåtaganden väldigt
mycket. Vi går från en situation som präglats av forskning och samverkan mot ett
läge som också präglas av
mycket undervisning.
Vi har många nyblivna
lärare och dessutom delas ansvaret för programmet med
Alnarpsfakulteten och två
olika akademiska kulturer ska
fungera tillsammans. Ibland
har det varit lite rörigt, men
våra medarbetare är mycket
duktiga så det kommer att gå
utmärkt.
En annan framgångsfaktor
för vår väl fungerande institution är vår administrativa
personal som dragit ett tungt
lass under covidperioden.
Att våra medarbetare är
duktiga märks även på andra
sätt. Det är till exempel
flera som har fått nya tunga
framtidsinriktade uppdrag
på SLU. Det är bra för dem
och gynnar givetvis också vår
institution.
Två glädjande nyheter kom
precis innan jul. En stor

ansökan till Energimyndigheten gick igenom och
institutionen kommer att
ansvara för ett helt lövskogscentrum i fem år – ”Trees
For Me”. Det handlar om
snabbväxande lövträd som
björk, hybridasp och poppel. En annan stor ansökan
gick igenom i Stiftelsen för
Strategisk Forskning – den
handlar också om snabbväxande lövträd!
Vi är dessutom på gång
att utveckla fler forskningsprogram. Skaran med
doktorander och forskare
kommer att utökas, institutionens externa finansiering
blir större, och vår samverkan med skogssektorn i
bred bemärkelse kommer
att bli ännu bättre!

Prefekt Magnus Löf.

Under 2021 fick flera
medarbetare nya uppdrag

U
Läs och prenumerera på våra
nyhetsbrev genom länken

nder förra året arbetade
runt 55 personer på
institutionen, varav en del på
deltid.
Det är en ökning med
ungefär 20 procent på tre år.
Omräknat till heltidsanställda
är det drygt 40 personer.

https://bit.ly/32vh7kt
Tabellen visar graden av extern finansiering på institutionen och antalet doktorsexamina under senaste femårsperioden. Två personer tog ut
sin examen 2021 efter att ha dispuerat året innan.
Extern finansiering
Doktorsexamina

2017
52%
2

Eric Agestam
Jorge Aldea
Henrik Böhlenius
Per-Magnus Ekö
Martin Goude
Karin Hjelm
Emma Holmström
Sune Linder
Magnus Löf
Urban Nilsson
Friday Nwabueze Ogana
Jens Peter Skovsgaard
Narayanan Subramanian

Patologi

Ekologi/naturvård

Växande styrka

Nyhetsbreven

Forskning

Skötsel

Michelle Cleary
Iva Franic
Diana Marciulyniene
Iryna Matsiakh
Donnie Peterson
Carmen Romeralo
Jonas Rönnberg
Patrick Sherwood

På nya uppdrag
Giulia Attocchi, Programstudierektor Euroforester
Vilis Brukas, Ledamot i
fakultetsnämnden
Emma Holmström, Programchef Future forests
Magnus Löf, Prefekt
Jonas Rönnberg, Föreståndare Skogsskadecentrum
Gudmund Vollbrecht,
Koordinator hyggesfritt
skogsbruk

Utbildning

Studierektorer
Jaime Uria Diez: Institutionen
Karin Hjelm: Skogsbruk med
många mål, Forest & landscape
Giulia Attocchi: Euroforester
Annika Felton:
Forskarutbildning
Euroforester koordinator
Andis Zvirgzdins
Bitr prefekt, forskning
Michelle Cleary
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Purabi Bose
Vilis Brukas
Ola Eriksson
Luis Andrés Guillén Alm
Carl Salk
Renats Trubins
Gudmund Vollbrecht

Tropisk skog/fröforskning
Per-Christer Odén
Mulualem Tigabu

Administration

Ekonomi Zhanna Möller
Adm Violeta Kokos
IT Klas Pernebratt
Magnus Mossberg
Teknik Kent Hansson

Media/samverkan

Samverkanslektor
Henrik Böhlenius
Media Pär Fornling
Katarina Ekegren

Utbildning

Stort intresse för skog och landskap
När det nya programmet Skog
och landskap började var det en
lång kö till platserna.
Utbildningen blivit en allt
större del av verksamheten
i Alnarp. Utöver fristående
kurser och undervisning vid
jägmästarnas Sverigeresa finns
nu tre program:
√ Euroforester. Ett tvåårigt
mastersprogram.
√ Skogsbruk med många
mål. Ett nytt tvåårigt mastersprogram i samarbete med
Linnéuniversitetet.
√ Forest and landscape (Skog
& landskap) ett nytt treårigt
kandidatprogram i samarbete
med LTV-fakulteten.
– Det kräver förstås mer resurser till utbildning, men det
går bra. Vi har många duktiga
forskare som är intresserade
av att undervisa, säger Karin
Hjelm, programstudierektor
för de bägge nya programmen.
Våren 2022 är de första
studenterna på Skogsbruk
med många mål i full färd
med att skriva sina avslutande
examensarbeten.
– Nu arbetar vi för att fler
studenter ska upptäcka programmet.
- Inte minst är det en fin
möjlighet för Skogsmästare
och alla som läst Hållbart

Grundkurs om skog
Intresset är stort för den
nya grundkursen i skogsskötsel och ekologi; ”Anpassning av skogsbruksmetoder för varierande mål.”
Det är en distanskurs
på kvartsfart med ett par
träffar i skogen.
– Vi har 30 platser och en
ganska lång kö av personer
som anmält intresse.
– Bland deltagarna finns
många skogsägare som vill
lära sig mer, berättar kursledare Eric Agestam.

J

ägmästarstudenter lär sig om
sydsvensk skogsbruk på Sverigeresan. På grund av corona ställdes den
in 2021, därför planeras för dubbla
antalet resenärer 2022.

Äntligen !
Mårten
Carlsson, rektor
SLU 1982 - 1984

M

Terminsstart på det nya programmet Forest and Landscape.

familjeskogsbruk på Linéuniversitetet att bygga på med ett
mastersprogram.
– Eftersom utbildningen
är på distans och dessutom
kan läsas på halvfart är det en
bra möjlighet att kombinera
studierna med det vanliga
arbetet.
– För att bygga på med den
kunskap som efterfrågas av
arbetsmarknaden har vi ett
programråd med deltagare
från IKEA, Södra och Sveaskog, vilket är ett väldigt bra
forum, säger Karin Hjelm.
Då Forest and landscape
började hösten 2021 räckte
inte platserna till, även om
man vidgade gränserna något
och tog in 35 studenter från
15 olika länder.
Det är ett möte mellan
landskapsarkitektur (LTV-fa-

kulteten) och skogsbruksvetenskap.
– Vi har en hel del att lära av
varandra och det är ett väldigt
givande samarbete på många
plan, säger Karin Hjelm.
De svenska studenterna är
den största enskilda gruppen,
men undervisningen är på
engelska. Även Wageningen
University i Nederländerna
medverkar, där det är möjligt
att läsa läsa en del kurser.
Under de tre åren kan
studenterna välja att fördjupa
sig i landskapsarkitektur eller
skogsbruksvetenskap, vilket
framför allt gäller när det är
dags att författa ett avslutande
kandiatarbete.
Den som därefter vill bygga på med ytterligare skoglig
kunskap kan välja ett lämpligt
mastersprogram.

Det internationella nätverket med
Euroforesters fortsätter att växa.

Euroforester är ett tvåårigt
mastersprogram som är väl
etablerat.
– I framtiden blir Euroforester
en bra fortsättning för studenterna som vill fördjupa sig i skog
efter Forest and landscape. Det
blir en utmärkt kombination.
Det hela började genom ett
samarbete med IKEA som finansierade stipendier till studenter
från Östeuropa. Därefter har
upptagningsområdet vidgats och
fler finansiärer kommit till, Stora
Enso, Skogssällskapet och SCA.
– Många tidigare studenter
återfinns nu på nyckelposter
inom den skogliga sektorn runt
om i Europa.
Alla ingår i ett växande och
levande nätverk med långt över

årten Carlsson, tidigare
rektor för SLU, är glad
över det nya programmet. Det
är en pusselbit som äntligen
kommit på plats.
Då den skogliga fakulteten
flyttade till Umeå ledde det
till krav från det sydsvenska
skogsbruket om att också lokalisera forskning i Götaland.
Det blev en dragkamp mellan några olika orter.
– Jag drev linjen att etablera
den nya skogsforskningen i
Alnarp. Ett tungt argument
för min del var att det borde
kunna bli ett fruktbart samarbete med landskapskarkitekterna.
Ett första steg blev Alnarps
landskapslaboratorium.
– Resultatet blev väldigt
lyckat. Därefter följde fler
projekt, men det gick ganska
trögt. Det är väldigt roligt
att man nu tagit ett jättekliv
framåt i samarbetet, precis
som vi hoppades för drygt
30 år sedan då skogen kom
till Alnarp. Jag tror det här
blir riktigt bra, säger Mårten
Carlsson.

...Euroforester en bra fortsättning
I höstens kurser deltog drygt
30 studenter från tolv olika
nationer.
– Vi hade lite färre studenter
från länderna kring Östersjön,
vilket traditionellt är den stora
basen för rekrytering, å andra
sidan fick vi fler långväga studenter, berättar programstudierektor Giulia Attocchi.
– Tyvärr bromsade coronan en
del från att komma hit. Den var
också en utmaning för undervisningen som bygger mycket på
exkursioner och studieresor. Vi
klarade det bra, men ser verkligen fram emot att återgå till det
normala.

700 studenter.
Vart tredje år träffas man för en
alumni-konferens och i år hålls
den för första gången i Sverige i
juni månad. I år blir det en jubileumskonferens av programmet
som började 2001.
– Det är väldigt roligt. Vi
räknar med att runt 200 alumni
återvänder till Alnarp, berättar
Giulia Attocchi

Giulia
Attocchi
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Nära 100 publiceringar
D

en positiva trenden för antalet
publiceringar fortsätter med
en ny toppnotering.
Under 2021 bidrog institutionens
forskare med 94 expertgranskade
vetenskapliga artiklar i internationellt erkända tidskrifter.
Här är en lista på publiceringarna
i bokstavsordning efter huvudförfattare. Forskarna vid lantbruksuniversitetets skogliga institution i
Alnarp är markerade med halvfet
stil. Om artikeln har mer än sex
författare listas endast förste och
siste författaren samt författare från
institutionen.
Efter genomgången finns också
en förteckning på artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter.
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