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Lyft för
utbildningen
- Nya kurser och
rekordmånga studenter

Programstudierektor Karin Hjelm föreläser i fält. Exkursioner är en betydande del i undervisningen.
Hon ser fram emot när de kan återupptas fullt ut, efter alla zoom-möten.

I hög grad präglades år 2020 av pandemi och
handsprit. På kort tid förändrades verksamheten
till de nya förutsättningarna. Inte minst var det en
utmaning att på kort tid anpassa utbildningen till den
nya verkligheten.
Likväl var det en god tillströmning av studenter. Programstudierektor Karin Hjelm (bilden) konstaterar att

institutionen i Alnarp förra året hade rekordmånga
studenter. Utöver utbildning till Euroforester var det
premiär för ”Skogsbruk med många mål” tillsammans med Linnéuniversitetet och allt blev klart för det
nya programmet ”Forest and Landscape”.
Dessutom blev det rekordnivåer för antalet disputerade doktorander och vetenskapliga publiceringar.

Personal

Dåliga tider...eller bra tider?

J

ag kommer främst att
minnas året 2020 för två
saker: Utbrottet av corona och vår extraordinära
utveckling på utbildningsfronten.
Covid-19 medförde
många konstiga överraskningar. För egen del var jag
tvungen att avbryta resan
med Euroforester-studenter i Litauen och Lettland i
mitten av mars. Vi nödgades snabbt återvända till
Sverige.
Listan över problem till
följd av pandemin kan göras
lång; ensamarbete utan den
viktiga sociala kontakten
med kollegor, inställda konferenser och exkursioner,
komplikationer i undervisningen och en hel del annat.
Men när jag sätter saker
och ting i perspektiv vill
jag hävda att vi klarade oss
överraskande bra och hittade våra sätt att undervisa
och samarbeta effektivt trots
utmaningarna. År 2020 var
händelserikt och faktiskt ett
rekordår för institutionen på
många fronter.
Framstegen på utbildningsfronten var mest anmärk-

ningsvärda. Att lägga till
två nya utbildningsprogram
utöver vårt väl etablerade
Euroforester-progam är ett
stort strategiskt steg framåt.
Det kommer att vara fördelaktigt för institutionen och
för samhället på många sätt,
exempelvis:
√ Bättre möjligheter för alla
seniorforskare att på allvar
engagera sig i undervisning,
vilket är den mest effektiva
kunskapsöverföringen från
vetenskap till praktik.
√ En stabilare finansieringsbas för forskare engagerade i
programmen.
√ Utveckla nya strategiska
samarbeten med partners i
Sverige och utomlands.
√ Utbilda studenter med
bredare horisonter.
√ Förstärkning av södra
Sveriges positionering på
den europeiska kartan över
skogsutbildning.
Forest & Landscape kommer att vara det första internationella kandidatprogrammet på SLU. Det är verkligen
roligt och jag ser fram emot
att få se hur många nationaliteter som kommer att
representeras vid lanseringen
Nyh

i september 2021.
Saker och ting förändras.
Jag har beslutat att lämna
uppdraget som prefekt
för att med full kraft ägna
mig åt min nya tjänst som
professor på institutionen.
I skrivande stund är arbetet
på att hitta min efterträdare
i full gång.
Med detta vill jag ta tillfället i akt och tacka alla på
institutionen för det fantastiska kollegiala arbetet och
engagemanget. Jag önskar
min efterträdare och alla
medarbetare framgång i alla
engagemang. Och framför
allt i att vårda förtroendefulla relationer och god
arbetsmiljö. Tillsammans är
vi starka!

E

n första kampanj för
nyhetsbrevet ”Skog
Alnarp” gav över 100
nya prenumeranter, och
antalet ökade till drygt
800. Utöver dessa
förmedlas breven
av andra media,
däribland Skogssverige med över
en miljon årliga
besökare.
Det går att prenumerera på
nyhetsbreven, utan kostnad,
genom länken:
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sociala medier ökat.
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Forskning

Skötsel

Michelle Cleary
Carmen Romeralo
Jonas Rönnberg
Patrick Sherwood
Johanna Witzell
Labb/tekn: Mohammed Elsafy
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Utbildning

Studierektorer
Jaime Uria Diez:Institutionen
Karin Hjelm: Skogsbruk med
många mål, Forest and landscape
Magnus Löf: Euroforester
Euroforester koordinatorer
Desiree Mattsson
Andis Zvirgzdins
itr prefekt, forskarutbildning
Annika Felton
itr prefekt, forskning
Michelle Cleary

Patologi

etsb

rev

Kontaktpersoner

Prefekt Vilis Brukas
S prefekt Magnus Löf

Jörg Brunet
Jaime Uria Diez
Igor Drobyshev
Adam Felton
Annika Felton
Per-Ola Hedwall
Matts Lindbladh
Mats Niklasson
Lisa Petersson

Policy/Planering

I

augusti var den skånska
skogsstrategin klar, vilket manifesterades med att
plantera ett förädlat askträd
i Alnarp. Institutionen är en
aktiv part i detta och flera av
de regionala handlingsplanerna för att ”tillvarata det gröna
guldet” vilket är ett övergripande mål i det nationella
skogsprogrammet.

Hemsida: www.slu.se/sydsvensk-skogsvetenskap
Postadress: Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap, Box 190 234 22 Alnarp
Besök: Sundsvägen 3, Alnarp, mailadresser:förnamn.efternamn@slu.se

Vilis Brukas
Ola Eriksson
Carl Salk
Renats Trubins
Gudmund Vollbrecht

ropisk skog/fröforskning

Per-Christer Odén

Administration

Ekonomi Zhanna Möller
Adm Violeta Kokos
IT Klas Pernebratt
Magnus Mossberg
Teknik Kent Hansson
Pro ekt koordinering
Mimmi Blomquist

Media/samverkan

Samverkanslektor
Henrik Böhlenius
Media Pär Fornling
Katarina Ekegren

Utbildning

Rekordmånga nya studenter
och utbildningen fortsätter växa
Då höstterminen började hade institutionen ett 60-tal studenter
som antingen läste kurser inom Euroforester eller det nya mastersprogrammet ”Skogsbruk med många mål”.
– Jag tror aldrig vi varit så
många och vi fortsätter att
växa. Till hösten börjar det
treåriga kandidatprogrammet
”Skog och landskap”, berättar
programstudierektor Karin
Hjelm.
Året medförde förstås speciella utmaningar. Två av Euroforester-kurserna hölls helt på
distans (se artikel här nedan)
medan andra kurser genomfördes efter en anpassning till
de nya restriktionerna.
– Det var på gränsen att
lokalerna räckte till och vi fick
ordna en del extra transporter till exkursionerna, men
kursledarna gjorde ett bra
jobb med att sy ihop kurserna
utifrån rekommendationerna,
konstaterar Karin Hjelm.
Däremot ställdes Sverigeresan in. Under fem veckor
brukar jägmästar-studenterna få undervisning om
sydsvenskt skogsbruk av
institutionen, vilket är en obligatorisk del av utbildningen.
Preliminärt flyttades resan till

våren 2021.
Utöver en del fristående
kurser kommer det hösten
2021 att finnas tre skogliga
program i Alnap.
√ Euroforester.
√ Skogsbruk med många
mål.
√ Skog och landskap.
Euroforester är ett tvåårigt
mastersprogram. Det började
som ett samarbete med de tre
baltiska länderna och fortfarande kommer flertalet av studenterna från länderna kring
Östersjön. Under 2020 fanns
12 nationer representerade.
De flesta går hela mastersprogrammet, men en del väljer
enskilda kurser.
Skogsbruk med många
mål är ett mastersprogram i
samverkan med Linnéuniversitetet. Utbildningen är två år
på heltid, men kan också läsas
på halvfart.
– Det känns bra med ett
gränsöverskridande samarbete för att kraftsamla i
Sydsverige. Man kan säga det

började med FRAS-projektet
om framtidens skogsskötsel
i södra Sverige, där också
Skogforsk är med, vilket engagerar sex doktorander. Och
nu har vi det här programmet
tillsammans med Linnéuniversitet.
– Första året fick vi ett
knappt 20-tal deltagare.
Utbildningen var redan från
början planerad att genomföras på distans, med en del
träffar i fält, vilket naturligtvis
var en fördel ett år som detta,
säger Karin Hjelm.
Under förra året kom alla
bitarna på plats för den treåriga kandidatutbildningen
Skog och landskap/Forest and
landscape. Den genomförs i
samarbete med Fakulteten för
landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) i Alnarp.
Även Wageningen University i
Nederländerna medverkar.
Det är ett möte mellan två
olika kompetenser; skogsvetenskap och landskapsarkitektur. Ett arbetsområde är inte
minst att forma tätortsnära
skogar så att de både är produktiva och attraktiva. Efter

Handsprit, zoom och filmkamera
Det blev en kamp mot klockan för att anpassa undervisningen till
de nya förutsättningarna.
En av alla de som nödgades
tänka om var Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel.
När våren började märkas
i Alnarpsparken var allt som
vanligt. Han ägnade sig åt
forskning och började förbereda höstens kurs om skogsskötsel i tempererade skogar
(Silviculture of Temperate
Forests).
Kursen handlar om lövskogar,
blandskogar och lägger vikt på
värdeproduktion i skogen. Att
maximera värdet av enskilda
träd eller trädgrupper, inte
ensartad volymproduktion av
bok, gran eller tall i likartade

bestånd.
Det är skogsbruksmetoder
som praktiseras på flera platser i Danmark och Tyskland,
dit studenterna ett normalår
gör längre studieresor.
Ungefär 40 procent av
undervisningen är förlagd till
exkursioner i skogen.
– Det är ett väldigt bra sätt
att förmedla kunskap och så
hade jag förstås tänkt mig
även det här året, men i april
månad började jag misstänka
att det inte skulle fungera som
vanligt, berättar Jens Peter.
Han började fundera på om
fältundervisningen kunde
ersättas med filmer. Efter

några veckor började tankarna ta fastare form. Den 30
maj gjorde Jens Peter en första
provfilm tillsammans med
hustrun, det blev en kort film
om blommande hagtorn och
dess skötsel.
Allt var nya erfarenheter.
Han lärde sig använda stillbildskameran till filmning och
kompletterade med en separat
ljudutrustning, stativ och ett
program för klippning av film.
– Dessutom köpte jag en
filmklappa, vilket underlättar
redigeringen väsentligt. En
del misstag gjordes förstås och
nästan en hel dags arbete fick
helt göras om för att jag missade ljudet. Jag hyrde också
in en fotograf under en tid för

Karin Hjelm

examen finns möjlighet att
börja arbeta direkt eller bygga
på med ett tvåårigt mastersprogram med inriktning mot
skog eller landskap.
– Det känns bra att utveckla
samarbetet med lanskapsarkitekterna i Alnarp. Utbildningen, med början hösten
2021, får en internationell
inriktning. Vi har redan långt
över hundra preliminära intresseanmälningar från andra
länder till de 30 platserna. Vi
får hoppas att intresset håller
i sig hela vägen, säger Karin
Hjelm.
– Jag är optimistisk då det
gäller alla våra utbildningar.
Våra frågor ligger helt rätt i
tiden. Skogen har en avgörande roll då det gäller hållbarhet,
klimat och miljö. Kunskapen
efterfrågas och det är roliga
frågor att arbeta med.

att lära mig mer, vilket var
bra. Men det är inte lätt för
en extern resurs att veta vad i
skogen man bör fokusera på
vid filmningen. Det blev en

del missar.
Kursen hade 20 deltagare
från flera länder och det började stå klart att flera av dem
inte kunde resa till Alnarp på
grund av restriktionerna.
I juni månad bestämde sig
Jens Peter för att köra hela
kursen genom distansundervisning.
Därmed började ett intensivt arbete fram till kursstarten den 31 augusti. Totalt
gjordes 20 timmars färdig
film, de flesta i avsnitt på 4060 minuter. Mest tidskrävande
var att klippa ihop det väldiga
filmmaterialet.
Därefter blev det nio veckors
undervisning med en kombination av zoom-möten och
filmer.
– Det gick bättre än vad jag
vågade hoppas på i våras, men
filmer och zoom är förstås
ingen fullgod ersättning för
exkursioner och personliga
möten. Alla fullföljde kursen,
men några fick göra om examensprovet. I utvärderingen
gav studenterna lägre betyg
än vanligt, men med tanke på
omständigheterna gick det
ändå bra, summerar Jens-Peter Skovsgaard.
– Pedagogiskt och tekniskt gav det förstås många
erfarenheter och lärdomar
om distansundervisning. Och
filmerna hoppas jag kunna
återanvända i andra sammanhang, de är ett enormt pedagogiskt stöd både i undervisningen och till att förmedla
forskningsresultat. Det här
har gett nyttiga erfarenheter
vi kommer att dra nyttan av
även när tiderna blir mer
normala.

Jens Peter Skovsgaard

Forskning

Ny fakultetsprofessur

U

nder våren lämnar Vilis
Brukas uppdraget som
prefekt för att med full kraft
arbeta som professor i skoglig
planering, vilket är ett väldigt
brett ämne.
- Man kan också kalla det
en professur i skogspolitik,
förtydligar Vilis.
Det ett ämnesområde han
länge arbetat med både i
forskning och undervisning.
Under 15 år har han lett Euroforesterkursen om skogspolitik, vilken han fortsätter med
även i sin nya roll.
Vilis konstaterar att det
internationella nätverket Euroforester, med kontaktvägar

till andra universitet och över
800 utexaminerade Euroforesters, är en viktig tillgång också
i forskningen.
– Vi kan lära oss mycket av
jämförelser mellan olika länder, exempelvis när det gäller
implementering av skogspolitiken.
– Många arbetar med skarpa
lagar, medan Sverige fokuserar på rådgivning. Frågan är
hur det går när resurserna till
rådgivning minskar.
–För mig är det viktigt att
forskningen kommer till
nytta och är meningsfull. Jag
trivs med forskning som går
på djupet och försöker att

Vilis
Brukas

besvara stora frågor, exempelvis varför man bedriver
skogsbruket på så olika sätt
i länderna kring Östersjön,
eller vilka styrmedel som
behövs för att bemöta och lösa
markanvändningskonflikter i
olika delar av världen.
– Det kommer bli roligt
att bygga upp vår grupp som
arbetar med de här frågorna.

Året med många
nya doktorer i Alnarp
U

nder 2020 disputerade
hela sju personer, vilket
är i nivå med den förra rekordnoteringen från 2016.
Traditionsenligt offentliggörs
avhandlingarna några veckor
innan disputationen genom
att spikas upp för granskning.
Väggen med avhandlingar är
nu välfylld.
I genomsnitt, de senaste
årtiondena, har tre personer
om året dispuerat vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.
Och fler är på gång.
I början av 2021 arbetade 15
doktorander på institutionen:
Martin Goude, Karin Am-

Den 11 november
spikade Oscar Nilsson
avhandlingen ” Establishment and growth
of Scots pine and
Norway spruce - A
comparison between
species.”

sten, Mikolaj Lula, Delphine
Laviviere, Mostarin Ara,
Khaled Youssef, Laura Juvany
Canovas, Noelia Lopez-Garcia, Axelina Jonsson, Ida
Nordström, Hanna Bernö,
Amanda Segtowich, Joan Diez
Calafat, Tatiana Klisho och
Andis Zvirgzdins.
Ungefär hälften av alla som
disputerat under instutionens
drygt 30-åriga verksamhet
arbetar med skogliga frågor
i företag, organisationer och
förvaltning. Många har forskat
vidare och fortsatt inom den
akademiska världen och några
har sökt sig till helt andra
områden.

10 januari disputerade Lisa Petersson med
avhandlingen ”Replacing Scots pine with
Norway spruce: implications for biodiversity in production forests”.
3 april Mattias Engman, avhandlingen
” Odor guided predation on acorns by
small rodents during direct seeding.”

4 maj Emma Sandell Festin, avhandlingen
”Post-Mining Restoration in Zambia-Screening native tree species for phytoremediation potential.”
12 juni Adrian Villalobos med avhandlingen ” Forest restoration using direct
seeding of oak: Odor cues from predators
as a seed protection strategy against
foraging rodents.”

8 september Isak Lodin med avhandlingen
” Current versus alternative forest management practices in southern Sweden.”
6 november Guilherme Stecher
Justiniano Pinto med avhandlingen ”A
multi-century perspective of the Sala
mega-fire: understanding risks for future
fire activity in Sweden.”

Ny toppnotering för antalet publiceringar
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hög nivå.
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