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Genom samarbetet mellan Alnarp och Växjö 
lyfter regionen - och skogliga utbildningar 
ligger helt rätt i tiden. Det förutser Gudmund 
Vollbrecht. Han återvänder till Alnarp som 
adjungerad professor på en tjänst finansierad 
av IKEA.
Gudmund var den första egna 
skogliga doktoranden som 
disputerade i Alnarp. Året 
var 1994 och hans avhandling 
handlade om spridning av 
rotröta, vilket därmed blev ett 
etablerat forskningsområde 
på Institutionen för sydsvensk 
skogsvetenskap.
   Faktum är att han var på 
plats innan den skogliga 
forskningen började i Alnarp. 
Pappa, Klaus Vollbrecht, var 
legendarisk chef för Alnarp-
sparken och familjen hade 
tjänstebostad på universitets-
området.

EFTER att ha blivit skoglig 
doktor arbetade Gudmund 
vidare på institutionen. Till 
uppgifterna hörde att leda 
forskningsprogrammet 
Fiberskog. Det handlade om 
möjligheterna att maximera 
produktionen med gödsling 
och intensiv skötsel på lämp-
liga och begränsade delar av 
skogen, vilket gav utrymme 
för att prioritera mer natur-
vård på andra områden.
   År 1998 blev han skogschef 
på IKEA med ansvar för att 
kvalitetssäkra flödet av råvara. 
Med tanke på att möbeljättens 
träförbrukning motsvarar 21 
miljoner kubikmeter rundvir-
ke handlade det om att ha koll 
på många och väldiga flöden. 
   Därefter blev han vd för 

Skogssällskapet, men återvän-
de till IKEA år 2009 för olika 
uppdrag som senior projekt-
ledare.
   – Det är ett otroligt dyna-
miskt företag med en kultur 
av framåtanda som jag trivs 
med, säger Gudmund.

HAN ÄGNAR nu en del av 
arbetstiden åt uppdraget 
som adjungerad professor i 
skogsskötsel. Det är fortsätt-
ningen på ett långt samarbete 
mellan Alnarp och IKEA som 
började med programmet 
Euroforester för 20 år sedan. 
Utbildningen tog fart genom 
att IKEA ger stipendier till 
studenter från andra sidan 
Östersjön. 
   Nu kommer Gudmund att 
medverka i undervisningen 
på Euroforester-program-
met och andra utbildningar 
i Alnarp. Han vill då gärna 
förmedla erfarenheterna från 
näringslivet med frågor om 
organisation, ledarskap och 
strategier för att bygga ett 
företag.
   Bland andra angelägna äm-
nen framhåller han frågorna 
kring markanvändning.
  – Här i de boreala skogarna 
är en nyckelfråga hur barr-
skogarna klarar omställning-
en till ett varmare klimat, 
kanske ska vi öka andelen löv, 
där har Alnarp kunskap och 

inom ekologi, skogsskötsel 
och planering. En del kun-
skap överlappar förstås och 
konkurrens är bra, men får 
inte bli destruktiv. Universitet, 
skogsnäring och företag som 
IKEA har alla glädje av en 
gemensam kraftsamling där 
alla parter lyfter varandra.

TILL HÖSTEN börjar mas-
terskursen ”Skogsbruk med 
många mål”, vilken är ett 
gränsöverskridande samarbete 
mellan SLU/Alnarp och Lin-
né-universitetet. Kursen, som 
i huvudsak ges på distans har 
fått väldigt många sökande, 
vilket inte förvånar Gudmund 
Vollbrecht.
- I min värld är det obegripligt 
att intresset de senaste åren 
inte varit större för de skogliga 
utbildningarna. Det är en 
bransch med god arbetsmark-
nad, bra lönenivå och angeläg-
na arbetsområden. Att arbeta 
med skogen i alla dess former 
är en framtidsbransch, vilket 
jag tror att allt fler nu inser.

försök att bygga på. 
   –Det finns anledning att 
kraftsamla och odla intensi-
vare för att binda koldioxid, 
men det måste balanseras 
mot sociala och ekologiska 
värden för att det ska bli 
bra. Inte minst är det lätt att 
trampa fel i tropikerna om 
man inte har helhetsbilden 
och förmågan att anpassa till 
lokala förutsättningar.

ETT MOTIV för IKEA att 
engagera sig i den skogliga 
sektorn är förstås att trä är 
en viktig råvara. Förutom 
SLU har man ett samarbete 
med Linné-universitetet där 
Gudmund Vollbrecht tidigare 
varit adjungerad professor 
under sex år.
    – Jag hoppas kunna bidra 
med ett fördjupat samarbete 
mellan universiteten. Det 
är bra för hela regionen. De 
bägge akademierna komplet-
terar varandra väl. Linnéuni-
verstitetet är starka på trä och 
träbyggnation. I Alnarp finns 
bland annat hög kompetens 
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