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Lyft för skogsforskning i Alnarp
Under förra året bidrog skogsforskarna i Al- 
narp med rekordmånga vetenskapliga artik- 
lar. I takt med uppgången ökar forsknings- 
anslagen och studenterna blir fler. 
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 – Vi har haft medvind i flera 
år, konstaterar prefekt Matts 
Lindbladh, som leder verk-
samheten.
   Institutionen grundades för 
30 år sedan för att bidra till 
bättre skogsskötsel i södra 
Sverige. Det har växt till flera 
forskningsområden.
   – Numera har vi bra kom-
petens även inom naturvård, 
skogshistoria, skadegörare 
i skogen, skoglig planering 
samt skogspolitik. Även om 
verksamheten breddats håller 
vi fast vid rötterna.

UNDER FÖRRA året inleddes 
ett forskningsprogram om 
framtidens skogsskötsel i söd-
ra Sverige (Fras). Det handlar 
om klassisk produktionsforsk-
ning, anpassad efter nya förut-
sättningar och möjligheter.
   Fras är ett banbrytande sam-
arbete med Linnéuniversitetet 
i Växjö och Skogforsk. Det in-
volverar sex nya anställda som 
genomgår forskarutbildning 
och kommer att doktorera.

HITTILLS har 61 forskare 
disputerat på institutionen i 
Alnarp.
   De sista tio åren är det mer 
än tre per år.
   Av dessa har många fort-
satt med andra jobb inom 
skogssektorn i södra Sverige, 
14 arbetar på skogsföretag i 
regionen och fem på Skogs-
styrelsen eller länsstyrelser.
   – Det är ett viktigt bidrag 
till skogssektorn vilket ger 
både dem och oss unika 
möjligheter för tvåvägskom- 
munikation. På så sätt har 
vi bra kanaler för att nå ut 
med forskningsresultaten 
och fånga upp de frågor som 
är angelägna att arbeta med, 
konstaterar Matts Lindbladh.
   – Förutom vår tunga 
förankring i regionen har vi 
även många internationella 
samarbeten.
  – Ett stort steg är uppdraget 
att vara med och koordine-
ra ALTERFOR. Det är ett 
EU-finansierat projekt som 
inleddes 2016. Tillsammans 
med forskare och skogstjäns-
temän från åtta olika Europe-
iska länder ska vi undersöka 
alternativa skogbruksmodel-
ler i våra respektive länder. 
I Sverige ska vi bland annat 
forska på blandskogar.

UNDER FÖRRA året publi-

cerade skogsforskarna i Alnarp 
rekordmånga vetenskapliga 
artiklar. Jämfört med i början 
av 2000-talet är det mer än en 
tredubbel ökning, vilket bety-
der mycket för utvecklingen av 
institutionen.

ANTALET ARTIKLAR är ett 
sätt att mäta forskningen och 
styr såväl forskningsanslag 
som karriärvägar. Det hand-
lar då om att bli publicerad i 
internationellt erkända veten-
skapliga tidskrifter. Ett villkor 
för publicering är att artiklarna 
granskas av experter (peer 
review) vilket gör att en stor 
del av forskarnas vardag går åt 
att granska kollegornas artiklar 
från hela världen.
   – Även med hänsyn till en 
global trend med alltfler publi-
cerade artiklar ligger vi mycket 
bra till. Under 2017 hade vi 
över 70 publicerade artiklar i 
över 50 internationellt erkända 
vetenskapliga tidskrifter. 
Artiklarna visar på både vår 
kompetens och på bredden 
i vår verksamhet, säger Jörg 
Brunet, professor och studie-
rektor.
    Också undervisning har 

medvind med gott om sökan-
de från flera länder.
     I år är det studenter från 19 
olika nationer som läser hela, 
eller delar av, den tvååriga 
mastersutbildningen Eurofo-
rester.

Kunskapens tröd, pelaren där hittills 
61 skogliga doktorer spikat upp sina 
avhandlingar

Matts 
Lindbladh.
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