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Växande vägg
med avhandlingar 2019

Verksamhetsåret

Under 2019 spikade Linda Petersson (bilden) och 
Lisa Petersson upp sina doktorsavhandlingar. 
Därmed har över 60 doktorander disputerat på 
institutionen. Några av dem presenteras på sidan 4.
   Att spika upp avhandlingen är ett handgripligt 
sätt att offentliggöra den för granskning några 
veckor innan disputationen.

Överst till vänster hänger de första avhandlingarna. Till höger, på plankan här ovan-
för, är Lisa Peterssons avhandling från december 2019. Där emellan hänger dokto-
randarbeten från tre årtionden.
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Utmaningen att  tämja tiden

  Hallå omvärlden!

Exkursioner har under hela institutionens historia varit ett viktigt verktyg för att nå ut 
med forskningsresultaten. Under drygt tre årtionden har det blivit många lärorika dagar 
i fält, däribland förra årets exkursionen ”För ett bättre landskap, lövträd och effektiv 
naturvård”. Till aktiviteterna 2020 hör en två dagars exkursion på Tönnersjöheden, 
16 - 17 juni, om skogen och klimatet. 

Nyhetsbrevet ”Skog Alnarp” 
har fått fler läsare. Utöver 

prenumeranterna förmedlas 
breven av andra media, däribland 
Skogsverige, vilket är den ledande 
förmedlaren av nyheter till den 
skogliga sektorn med över en 
miljon årliga besökare. 
   Nyhetsbreven finns samlade på 
adressen:
https://skogalnarp.slu.se
   Den som vill ha en gratis pre-
numeration mailar till:
 Sydsvenskskogsvetenskap@slu.se

V år nära samverkan med 
omvärlden har ett dubbelt 

syfte. Dels förmedlar vi våra 
forskningsresultat, dels får 
vi input som vägleder oss 
för att fokusera på angelägna 
områden. Under året har vi 
medverkat i flera projekt, där-

ibland de regionala skogspro-
grammen.
Vår nära samverken med 
Partnerskap Alnarp är en 
viktig del i det utåtriktade 
arbetet.
            Henrik Böhlenius

Tiden är förunderlig. Jag 
tog över ansvaret för 

institutionen i augusti 2018. 
Med tanke på hur mycket 
som hänt känns det som om 
det var många år sedan. Det 
signalerar att sinnets inre 
takt inte fångar upp intensi-
teten av yttre händelser.

Flera kollegor och vänner 
har direkt eller gradvis gått 
i pension under de senas-
te tre åren. Eric Agestam, 
Ola Sallnäs, Pelle Gemmel 
och Per Magnus Ekö var 
med och lade grunden till 
institutionens forskning 
och utbildning. Och inte 
minst formade de vår kultur 
med en atmosfär där goda 
relationer väger högre än 
personliga ambitioner.  Med 
tacksamhet och respekt 
ska vi bygga vidare på det 

fundament som lades av Eric, 
Ola, Pelle, PM och deras 
kamrater!

Tidsandan har förändrats för 
dagens generation. I nuti-
dens granskande samhälle 
handlar mycket om att mäta 
prestationer, allt från att räkna 
antalet publikationer till att 
maximera externa medel. 
Vi lever under en konstant 
press genom jämförelser och 
krav på ökad effektivitet. Det 
är inte förvånande att vi alla 
upplever tidsbrist och kan 
ibland kännas fångade i ett 
ekorrhjul. 
   Jag är full av beundran över 
alla mina kollegor på institu-
tionen som med engagemang 
och positivt tankesätt fram-
gångsrikt navigerar bland alla 
dessa moderna krav.  

År 2019 var händelserikt och 

takten lär inte minska de 
kommande åren. Vi har 
mycket spännande på gång.  
   Trots tempot önskar jag 
att vi inte drunknar i ”tids-
strider”, utan tillåter oss att 
pausa mellan varven, höja 
blicken och ställa oss de sto-
ra frågorna: Vad är den stör-
re meningen med mitt jobb? 
Gör jag rätt sakerna eller 
gör jag bara saker rätt? Och 
hur går det för min granne i 
nästa kontorsrum?

Nya uppdrag 
under 2019:

Annika Felton, studierektor. 
forskarutbildning.
Johanna Witzell, studierek-
tor examensarbeten.
Giulia Attocchi, stf prefekt.
Emma Holmström, vice 
prefekt med ansvar för 
grundutbildning.



Utbildning

Jens Peter Skovsgaard med Euroforester-studenter vid ett besök i Danmark våren 2019.

Utbildningen växer
med flera nya program

Gemensamt program med Linnéuniversitetet

Ny treårig utbildning om skog och landskap

Under 2019 inledde SLU 
ett arbete som ska öka 

antalet studenter i form av 
både fler sökande och fler an-
tagna: fördubblingsprojektet. 

    Under sommaren och hösten  
har intensivt arbete pågått 
med förslag till flera nya kan-
didat- och mastersprogram 
inom skog vid SLU.
   Som framgår här nedan har 
vi två nya program på gång 
i Alnarp. Det är med andra 
ord en kraftig expansion av 
verksamheten.
   Detta betyder att vår un-
dervisning som helhet blir 
betydligt mer omfattande och 
att fler medarbetare blir enga-
gerade som kursledare, lärare 
och handledare. Våra övriga 

kurser och program fortsätter 
nämligen som tidigare.
   Vårt mastersprogram 
Euroforester är Europas mest 
internationella skogsutbild-
ning. Sedan starten för 20 år 
sedan har studenter från över 
40 länder läst en eller flera 
Euroforester-kurser. 
   Jägmästarna från Umeå 
kommer årligen hit under 
Sverigeresan för en kurs med 
inriktning mot sydsvenskt 
skogsbruk. Varje vårtermin 
ger vi även en kurs om skogs-
skötsel på Alnarps lantmästar-
utbildning. 
    För Euroforesters del blir 
det en del förändringar kring 
de stipendier som vi delar ut 
till internationella studenter. 

IKEAs stöd som under många 
år utgjorde ryggraden för 
stipendieverksamheten kom-
mer att minska medan vi har 
erhållit nya treåriga avtal om 
studiestöd till studenter från 
Baltikum från Skogssällskapet 

och SCA. 
   Vi kan numera även ge visst 
stöd till svenska studenter ge-
nom ett bidrag från stiftelsen 
Seydlitz MP bolagen. 
                             Jörg Brunet

Tillsammans med Lin-
néuniversitetet startar vi 

hösten 2020 ett nytt master-
program på distans som heter 
”Skogsbruk med många mål”. 
Programmet är unikt då det 
är helt gemensamt mellan de 
två universiteten, ett så kallat 
joint degree program. 
   När arbetet började med 
programmet för mer än ett år 

sedan fick vi höra att det var 
en omöjlig uppgift, att många 
universitet har försökt men 
misslyckats. Därför är det ex-
tra glädjande att vi nu faktiskt 
dragit det i land. 
   Fokus är på svenskt skogs-
bruk och under utbildningens 
gång kommer studenten att få 
en nära koppling till skogssek-
torn i Sverige. 

    Det första året innehåller 
kurser om skogsbruk och 
klimat, bevarande av skogens 
biologiska mångfald, veten-
skapsmetodik och skogssköt-
sel. 
   Under andra året kan 
studenten fördjupa eller 
bredda sina kunskaper genom 
valbara kurser, till exempel 
läsa i fjärranalys och skogsin-

ventering, skogsskador eller 
skogsträdsförädling. Även 
om det är på distans ingår två 
eller tre obligatoriska fysiska 
träffar per termin, företrädes-
vis i södra Sverige. Vidare kan 
utbildningen läsas antingen på 
hel- eller halvfart, vilket ger 
stor flexibilitet för studenten.                 
                       
                    Matts Lindbladh

Landskapslaboratoriet i Alnarp är ett möte mellan produktivt skogsbruk och ett parkland-
skap format av inhemska trädslag, till en bråkdel av kostnaden jämfört med parkträd. 

Under 2019 lades grun-
den till en ny utbildning 

med början hösten 2021. Det 
är ett kandidatprogram med 
namnet Forest & Landscape 
(F&L). 
    Vi ger den treåriga ut-
bildningen i samarbete med 
Institutionen för landskaps-
arkitektur, planering och 
förvaltning. All undervisning 
sker på engelska.  F&L fokuse-
rar på uthålligt nyttjande och 
inkluderar alla användare av 
skogslandskapet. 
   I undervisningen varvas 
teoretiska studier med prak-
tiska övningar både i fält och 
inomhus. Under de två första 
årens studier får studenterna 

grundläggande kunskap om 
skog och landskap. De får 
också verktyg för att planera 
och genomföra olika skogli-
ga åtgärder. Under det sista 
året specialiserar man sig på 
antingen skog, landskap eller 
samhälle och policy.    
   Utbildningen avslutas med 
en termin med ett större själv-
ständigt arbete och möjlighet 
till praktik hos en organisa-
tion eller företag.
   Efter de tre åren finns det 
möjlighet att bygga på med en 
mastersutbildning, eller gå di-
rekt ut i arbetslivet för arbete 
med skog och landskap             
                       Urban Nilsson 



Forskning

I december fyllde Lisa Petersson på väggen med avhandlingar.

Och vad hände sedan...

Fler doktorer på gång

Att doktorera öppnar många dörrar. Av alla som disputerat 
på instutionen arbetar ungefär hälften med skogliga frågor 

i företag, organisationer och förvaltning. Många har fortsatt 
inom den akademiska världen och några har sökt sig till helt 
andra områden. 

Först ut bland doktorander-
na 2020 var Lisa Petersson. 

Hon disputerade redan den 
10 januari med en avhandling 
om markfloran i gran- och 
tallskogar.
   Fler är på gång, vid årsskiftet 
hade institutionen följande 
aktiva doktorander: 
Emma Sandell,  Mattias Eng-

Flaggan hissas på institutio-
nen i Alnarp. Det betyder 

att ytterligare en doktorand 
gått i mål. 
   I genomsnitt disputerar tre 
personer om året på In-
stutionen för sydsvensk 
skogsvetenskap. 
  När några är klara 
kommer nya till. Grup-
pen med doktorander 
fylls på hela tiden och 
intresset för de tjäns-
ter som vi lyser ut är 
stort. Utöver den personliga 
handledningen har vi ge-
mensamma doktorandkur-
ser i vår forskarutbildning.
   Under 2019 genomfördes 
ett flertal olika kurser.
   Arbetet som doktorand 
innebär med andra ord både 
utbildning och möjligheten 
att arbeta självständigt med 
ett intressant ämne där man 
bygger upp en unik kunskap.
   Kombinationen av självstän-
digt arbete och gemenskap i 
gruppen med doktorander är 
något vi värnar om.
   Vårt växande alumni-nät-

Gisela Björse disputerade år 2000, nu är hon skogsskötsel-
chef på Sveaskog.
”Direkt efter utbildningen till jägmästare bör-
jade jag som doktorand i Alnarp och kom till 
en väldigt kreativ miljö. Det var en rolig tid. 
Min avhandling rörde sig i gränsskiktet mellan 
naturvård och skogsskötsel. På den linjen har 
det fortsatt. Efter något år på Skogsstyrelsen 
kom jag till Sveaskog, där jag haft olika befatt-
ningar. Doktorsutbildningen har kommit till nytta på flera sätt, 
inte bara kunskapsmässigt. Jag lärde mig att ta till mig veten-
skapligt material och kom att ingå i ett nätverk med många bra 
och trevliga kontaktvägar.”

Tobias Edman disputerade år 2008, nu 
arbetar han på Rymdstyrelsen.
”Det kan tyckas vara ett långt kliv från skogen 
till rymden, men bitarna föll på plats ganska 
naturligt. Under åren som doktorand lärde jag 
mig hantverket att skriva vetenskapligt och 
att arbeta med vetenskaplig metodik. Det var 
otroligt nyttigt. Efter disputationen arbetade 
jag som konsult med geografiska analyser åt 
olika myndigheter. Nu arbetar jag med frågor om hur vi kan få 
mer nytta av data från rymden. En av de sakerna jag håller på 
med är att bygga upp ett nationellt rymdlabb där Skogsstyrelsen 
är en viktig samarbetspartner.”

Tove Hultberg disputerade 2015, nu är hon naturvårdsför-
valtare på Söderåsens nationalpark.
 ”Jag kom till Alnarp för att utbilda mig inom 
trädgård men upptäckte att träden var mer 
intressanta. Därför sökte jag mig till den skog-
liga institutionen. Min avhandling handlade 
om ädellövskogens historia som jag främst 
kartlade genom pollenanalyser. Det är otroligt 
fascinerande att man kan gå tusentals år 
tillbaks i tiden genom arkivet i marken! Utöver den kunskapen 
fick jag väl så viktiga lärdomar om ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt och ett nätverk med kollegor. Det är något jag har 
nytta av i mitt dagliga arbete ”

Mattias Berglund disputerade 2005, nu är han skogssköt-
selchef på Skogssällskapet.
”Efter examen som jägmästare arbetade jag 
med export för träföretag. Det var bra, men 
lite långt från skogen. Då jag såg annonsen 
om en doktorandtjänst var det som den talade 
direkt till mig. Jag kom till Alnarp och  fick 
grotta ner mig i ett ämne jag är intresserad av 
i en inspirerande miljö. Efter disputationen 
arbetade jag i Alnarp ett par år och funderade på att fortsätta 
med forskningen, vilket jag brinner för. Likväl gick jag till 
Skogssällskapet där jag trivs väldigt bra, ett extra plus är att 
arbetet medför fortsatta kontakter med forskarvärlden.”

man, Adrian Villalobos, Isak 
Lodin,  Oscar Nilsson, Guil-
herme Pinto, Martin Goude,  
Karin Amsten, Mikolaj Lula,
Delphine Laviviere, Mostarin
Ara, Khaled Youssef, Laura
Juvany Canovas, Noelia
López-García  och Axelina
Jonsson.

verk visar att det leder vidare 
till många olika karriärer 
inom olika områden. Det är 
en del av vår kunskapssprid-
ning i samhället. 
   Det aktiva nätverket är ock-
så viktigt för återkoppling till 
oss för att vi ska fokusera på 
rätt områden i vår forskning 
och utbildning.
                       Annika Felton

Flaggan i topp



Aussenac, R., Bergeron, Y., Gravel, D., Drobyshev, I. Interactions 
among trees: A key element in the stabilising effect of species 
diversity on forest growth. FUNCTIONAL ECOLOGY 33: 360-367.

Barhoumi, C., … Drobyshev I. et al. Gradually increasing forest fire 
activity during the Holocene in the northern Ural region (Komi 
Republic, Russia). HOLOCENE 29: 1906-1920.
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De Smedt, P., … Brunet, J. et al. Strength of forest edge effects on 
litter-dwelling macro-arthropods across Europe is influenced by 
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Depauw, L., … Brunet, J. et al. Interactive effects of past land use 
and recent forest management on the understorey community in 
temperate oak forests in South Sweden. JOURNAL OF VEGETATION 
SCIENCE 30: 917-928.

Drobyshev, I., Picq, S., Ganivet, E., Tremblay, F., Bergeron, Y. Decline 
in the strength of genetic controls on aspen environmental responses 
from seasonal to century-long phenomena. ECOSPHERE 10: e02869.

Drobyshev, I., Widerberg, M.K., Andersson, M., Wang, X., Lindbladh, 
M. Thinning around old oaks in spruce production forests: current 
practices show no positive effect on oak growth rates and need fine 
tuning. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 34: 126-132.

Farooq, T.H., ... Tigabu, M. et al. Chinese fir (Cunninghamia 
lanceolata) a green gold of China with continued decline in its 
productivity over the successive rotations: A review. APPLIED 
ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 17: 11055-11067.

Farooq, T.H., ... Tigabu, M. et al. Growth, biomass production and 
root development of Chinese fir in relation to initial planting density. 
FORESTS 10: 236.

Fernandez-Fernandez, M., ... Cleary, M., ... Witzell, J. Pine pitch 
canker and insects: Regional risks, environmental regulation, and 
practical management options. FORESTS 10: 649.

Fernandez-Fernandez, M., ... Witzell, J. et al. Pine pitch canker and 
insects: Relationships and implications for disease spread in Europe. 
FORESTS 10: 627.

Under förra året publicerades 77 expertgranskade vetenskapliga 
artiklar i internationellt erkända tidskrifter. Det är den högsta 
noteringen i institutionens historia. 
   Här är en lista på publiceringarna i bokstavsordning efter 
huvudförfattare. Forskarna vid lantbruksuniversitetets skogliga 
institution i Alnarp är markerade med halvfet stil.

Ett rekordår för antalet publiceringar

Prefekt Vilis Brukas i glatt samspråk med Euroforester-studenter vid vid terminsavslut-
ningen med traditionell fest i trädgården.

Till terminsavslutningens festligheter hör grillning, PM Ekö sköter ruljansen med van 
hand, hans trumfkort är receptet på grillsåsen.
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Helsen, K., ... Brunet, J. et al. No genetic erosion after five generations 
for Impatiens glandulifera populations across the invaded range in 
Europe. BMC GENETICS 20: 20.

Hjelm, K., Nilsson, U., Johansson, U., Nordin, P. Effects of mechanical 
site preparation and slash removal on long-term productivity of 
conifer plantations in Sweden. CANADIAN JOURNAL OF FOREST 
RESEARCH 49: 1311-1319.

Hofgaard, A., ... Drobyshev, I. et al. Non-stationary response of tree 
growth to climate trends along the Arctic margin. ECOSYSTEMS 22: 
434-451.

Holmström, E., Galnander, H., Petersson, M. Within-site variation in 
seedling survival in Norway spruce plantations. FORESTS 10: 181.
Hou, X., ... Tigabu, M. et al. Changes in soil physico-chemical 
properties following vegetation restoration mediate bacterial 
community composition and diversity in Changting, China. 
ECOLOGICAL ENGINEERING 138: 171-179.

Jonsell, M., Abrahamsson, M., Widenfalk, L., Lindbladh, M. 
Increasing influence of the surrounding landscape on saproxylic 
beetle communities over 10 years succession in dead wood. FOREST 
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Kedra, K., Barbeito, I., Dassot, M., Vallet, P., Gazda, A. Single-image 
photogrammetry for deriving tree architectural traits in mature forest 
stands: a comparison with terrestrial laser scanning. ANNALS OF 
FOREST SCIENCE 76: 5.

Kitenberga, M., Drobyshev, I., Niklasson, M. et al. A mixture of 
human and climatic effects shapes the 250-year long fire history of a 
semi-natural pine dominated landscape of Northern Latvia. FOREST 
ECOLOGY AND MANAGEMENT 441: 192-201.

Li, Y., Zhou, C., Qiu, Y., Tigabu, M., Ma, X. Effects of biochar and litter 
on carbon and nitrogen mineralization and soil microbial community 
structure in a China fir plantation. JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH 
30: 1913-1923.

Lim, H., ... Linder, S. Boreal forest biomass accumulation is not 
increased by two decades of soil warming. NATURE CLIMATE CHANGE 
9: 49.

Lindbladh, M., Petersson, L., Hedwall, P.-O., Trubins, R., Holmström, 
E., Felton, A. Consequences for bird diversity from a decrease in a 
foundation species replacing Scots pine stands with Norway spruce 
in southern Sweden. REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE 19: 1429-
1440.

Dokrorand Delphine Lariviere presenterar resultat om hänsynsträd vid en exkursion i 
Raslångens ekopark som institutionen arrangerade i juni 2019.

Mikolaj Lula forskar om föryngringar av tall. Han är en av sex FRAS-doktorander, projek-
tet handlar om vägar för framtidens skogsskötsel.
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