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Den första juni blir Magnus Löf ny prefekt 
(chef) på Institutionen för sydsvensk skogsve-
tenskap. 
Han ser fram emot att fullfölja 
planerna på nya utbildningar 
och att förstärka forskningen.
    – Vi har mycket på gång. 
Det känns som om verksam-
heten går in i ett nytt skede. 
   – Tillsammans med Linné-
universitetet håller vi på att 
bygga upp det nya utbild-
ningsprogrammet ”Skogsbruk 
med många mål” och tillsam-
mans med landskapsarki-
tekterna startar vi ”Forest & 
landscape”.
   Magnus tycker det är en ex-
tra poäng att de nya program-
men bygger på samarbeten 
och allianser med omvärlden.
   – Man kan nog säga att 
det !nns i vårt DNA. När 
den skogliga verksamheten 
började i Alnarp, för drygt 
30 år sedan, var det i nära 
samverkan med det sydsven-
ska skogsbruket som ville ha 
skoglig forskning på nära håll. 
Det skapade band till den om-
givande sektorn som förblivit 
starka genom åren. Vi är utan 
tvekan välkända i det syd-
svenska skogsbruket och det 
är viktigt att fortsatt utveckla 
kontakterna och stärka vårt 
varumärke, precis som det är 
viktigt med andra samarbeten. 
Ett bra exempel att bygga vi-
dare på är FRAS (Framtidens 
skogsskötsel i södra Sverige) 
tillsammans med Skogforsk 
och Linnéuniversitetet.

MAGNUS e"erträder Vilis 
Brukas som tillträtt en profes-

sur i skoglig planering och är 
i full färd med att bygga upp 
forskningen om skogspolitik.
   – Det känns väldigt bra att 
förstärka den kompetensen i 
Alnarp. Vi har en bra bredd 
inom forskningen, men det 
är klart, man kan alltid önska 
sig mer. Ett viktigt område 
framöver är alla frågor inom 
vår versamheter kopplade till 
klimatet.
   – Men det handlar också om 
att hitta samarbeten och inte 
minst samordna de resurser vi 
redan har. Forskningsmiljön 
är konkurrensutsatt, vilket 
kan vara bra, men jag tror vi 
kan bli bättre på att samordna 
projekt för att bygga upp den 
gemensamma styrkan, säger 
Magnus Löf.

HAN kom till Alnarp som 
doktorand och disputerade 
1999 på en avhandling om 
föryngring av bok och ek.
   Vägen in i skogen var långt 
ifrån självklar. Den närmas-
te direkta kopplingen var 
mammas barndomshem på 
en skogsgård i Hälsingland, 
men Magnus växte upp i 
Stockholm. Han valde att läsa 
olika kurser i Linköping och 
Stockholm innan utbildning-
en till jägmästare.
   – Det var olika saker som låg 
bakom vägvalet. Framför allt 
var det nog mitt intresse för 
miljöfrågorna som ledde mig i 
den riktningen.
– När jag kom till Umeå kän-
des allt rätt. 

kunskap att förvalta. 
   E"ernamnet och den egna 
forskningen till trots är 
Magnus mån om att inte bara 
associeras med löv.
   – Vi måste naturligtvis se 
till helheten med barr, löv och 
inte minst blandskog, där vi 
har mycket forskning på gång.

MAGNUS examensarbete 
handlade om relationen mel-
lan miljörörelsen och skogs-
bolagen från 1970 till 1993, 
vilket fortfarande känns som 
ett högst aktuellt ämne.
   – Nu har vi en väldigt inten-
siv skoglig debatt. Det !nns 
förstås en del övertoner, men 
i grund och botten tycker jag 
det är bra att skogen diskute-
ras. Frågorna förs framåt och 
ökar det allmänna intresset. 
Det innebär att #er ungdomar 
får upp ögonen för skogen och 
söker sig till våra utbildningar.

HANS Ekelund på Skogssty-
relsen !ck ögonen på den nya 
doktorn i lövskog och enga-
gerade honom för att lägga 
grunden till ett forskningspro-
gram om ädellöv i Alnarp. 
Det tog några år att få !nan-
siering och övriga bitar på 
plats. År 2003 började det 
sexåriga programmet under 
ledning av Magnus Löf.
    – Det var en väldigt rolig 
och lärorik tid, både forsk-
ningen och upptakten till 
programmet. Erfarenheterna 
kommer väl till nytta när vi nu 
förbereder ett par nya forsk-
ningsprogram om lövskog. 
Tiden är helt rätt. Vi ser att 
lövträd kan matcha granens 
tillväxt och betyder mycket för 
den biologiska mångfalden, 
men det behövs forskning  för 
att komma framåt.
   – Och naturligtvis är granen 
ett fortsatt väldigt viktigt 
trädslag där vi har mycket 
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