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LTV-fakultetens strategi 2014-2016 

 
SLU:s styrelse – fakultetens uppdrag: 

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap LTV-fak 
(Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science) med bas i 
Alnarp ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena 
landskap och trädgård. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och 
utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, 
växtförädling och växtskydd tillsammans med NJ-fak och S-fak. Hela universitetet ansvarar 
för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.  

Vision  

LTV-fakulteten bidrar till en nationell och internationell hållbar utveckling genom 
verksamheter i världsklass inom Landskap, Trädgård och Växtproduktion. 

Verksamhetsidé 

LTV-fakulteten utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans 
förvaltning och hållbara nyttjande av dessa inom verksamhetsområdena Landskap, 
Trädgård, samt i samverkan med SLU:s övriga fakulteter inom ämnesområdena 
Växtförädling, Växtskydd och Odlingssystem. Fakulteten samverkar med SLU:s övriga 
fakulteter inom områdena miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion. Detta 
sker genom utbildning, forskning, miljöanalys och samverkan med det omgivande 
samhället. 
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Värdegrund  

LTV-fakultetens värdegrund bygger generellt på SLU:s värdegrund. Fakulteten vill dock 
lyfta och specificera vissa delar av värdegrunden som extra viktiga för fakulteten. 

• Öppenhet och förtroende – vi har en öppen dialog och transparens i våra 
arbetssätt och beslutsprocesser och tar tillvara allas kunskaper, kompetenser och 
engagemang.  

• Ansvarstagande och respekt – vi tar individuellt ansvar för kvaliteten i vårt 
arbete och för att bidra till en god utveckling av LTV som helhet. Vi tar ansvar för 
att bidra till en god arbetsmiljö för både oss själva och varandra. 

• Tydlighet och flexibilitet – vi bidrar aktivt till en välfungerande organisation och 
goda arbetsförhållanden som upplevs som tillåtande och kreativa. 

• Arbetsglädje och engagemang – inflytande och delaktighet för medarbetare och 
studenter är viktiga ledord i organisationens sätt att arbeta och bidrar till ett 
trivsamt och entusiasmerande arbetsklimat.   
 

Framgångsfaktorer  

För framgång vid LTV-fakulteten ska vi särskilt fokusera på: 

• Kvalificerad, efterfrågad forskning om angelägna nutida och framtida 
samhällsfrågor.  

• Högkvalitativ utbildning med modern pedagogik och nära forskningsanknytning. 
• Välutvecklad samverkan inom LTV och övriga SLU samt med externa 

samarbetspartners och intressenter. 
• God resurshushållning och långsiktig finansiering. 
• En välfungerande, positiv arbetsmiljö för medarbetare och studenter. 

 

Övergripande mål för LTV-fakulteten 

 Verksamheten på LTV-fakulteten är – utifrån sitt uppdrag – nationellt och 
internationellt välkänd för sin kvalificerade forskning om nutida och framtida 
samhällsfrågor, har en publicering av hög kvalitet och en hög nationell och 
internationell publikationsandel inom sina verksamhetsområden. 

 LTV:s utbildningar är eftertraktade och präglas av en forskningsnära och 
ämnesrelevant pedagogik med fokus på såväl studenternas kunskapsutveckling som 
personliga utveckling. Studenter som utbildas vid LTV är efterfrågade på 
arbetsmarknaden. 

 LTV har en långsiktigt hållbar finansiering för såväl forskning som utbildning och 
kännetecknas av god resurshushållning. 

 LTV är en viktig del av SLU:s gemensamma organisation och bidrar aktivt till 
institutions- och fakultetsövergripande samarbeten.  

 LTV har en välfungerande samverkan med externa regionala, nationella och 
internationella intressenter inom andra lärosäten, näringsliv och övriga samhället. 
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 LTV är en välkänd organisation och eftertraktad arbetsgivare där medarbetare och 
studenter trivs, utvecklas och tar gemensamt ansvar för utvecklingen.  

 

Aktiviteter för att nå de övergripande målen  

• Utveckla samarbeten för att stärka forskning, utbildning och innovation med 
intressenter inom SLU, andra utbildnings- och forskningsaktörer nationellt och 
internationellt inklusive utvecklingsländer samt näringsliv och övriga samhället. 

• Öka och stärka den vetenskapliga publiceringen.  
• Öka konkurrenskraften hos fakultetens forskning för externfinansiering och 

identifiera och nyttja flera finansieringskällor. 
• Stärka forskargrupperna.  
• Följa relevant utveckling i omvärlden och fånga och samordna möjligheter för att 

skapa utbyte och inspiration till nya forskningsidéer och gemensamma, större 
ansökningar. 

• Bidra till grundutbildningens program- och kursutveckling och arbeta för att det 
finns kvalificerade och skickliga lärare. 

• Verka för att utbildningen på grund- och avancerad nivå, såväl som 
forskarutbildningsnivå, är känd i Sverige och världen för sin höga kvalitet när det 
gäller forskningsanknuten och ämnesrelevant pedagogik, studiemiljö samt 
studenternas möjligheter att förbereda sig för framtida yrkesliv. 

• Utveckla fakultetens samverkansfunktioner som ett verktyg för strategisk 
utveckling inom forskning, utbildning och innovation. 

• Kartlägga, identifiera och ta fram strategier för fakultetens strategiskt viktiga 
regionala, nationella och internationella nätverk 

• Integrera det systematiska arbetet med arbetsmiljö- och lika villkors-frågor i den 
dagliga verksamheten. 

• Arbeta aktivt med ledar- och medarbetarutveckling, särskild vad gäller att skapa 
nya konstellationer/samarbeten. 

• Visa omtanke för varandra och fokusera på lösningar. 
• Använda långsiktig planering och kontinuerlig utvärdering av verksamheten som 

bas för beslut. 
• Verka för en hög delaktighet i beslutsprocesser.  

 
Mål och övergripande aktiviteter för verksamhets- och ämnesområden 
 
Verksamhetsområde Landskap 
 
Övergripande mål 
Inom verksamhetsområdet Landskap är verksamheten erkänd som en av de fem ledande 
landskapsarkitekturmiljöerna i världen för forskning, undervisning och samverkan inom 
hållbar utveckling, design, planering och förvaltning av urbana och rurala landskap. 
Verksamhetsområdet Landskap är en viktig och tydlig del av SLUs profilering och viktig i 
ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.   
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Övergripande aktiviteter  

• Förstärka den nationella och internationella profileringen av ”SLU Landskap” som 
en excellent miljö för forskning, undervisning och samverkan inom design, 
planering och förvaltning för hållbar utveckling. 

• Formera och utveckla ”SLU Landskap” till en utåtriktad, kraftsamlande och 
resurseffektiv institutionsövergripande plattform. 

• Skapa strategiskt ledarskap inom prioriterade ämnesområden för internationell 
positionering. 

• Tillvarata synergieffekter mellan verksamhetsområdena landskap, trädgård och 
jordbruk för att utveckla gemensamma styrkeområden. 

• Bygga strategiskt viktiga nationella och internationella nätverk. 
• Trygga utbildningens och forskningens kompetensförsörjning. 
• Utveckla samarbete inom SLU och med andra lärosäten för att stärka forskning, 

utbildning och innovation. 
• Utveckla samverkan med bransch och samhälle. 

 

Verksamhetsområde Trädgård 
 
Övergripande mål 
Verksamhetsområdet Trädgård är en tydlig profil för verksamheten vid Campus Alnarp 
och är Sveriges kunskapscentrum för hortikultur. Forskningen, undervisningen och 
samverkan inom verksamhetsområdet Trädgård är internationellt erkänd och bedrivs genom 
ett framgångsrikt samarbete inom SLU och externt. Samarbetet med övrig relevant 
forskning på SLU är en viktig del i framgångarna. Verksamhetsområdet Trädgård är en 
viktig och tydlig del av SLUs profilering. 
 
Övergripande aktiviteter 

• Tydliggöra och synliggöra verksamhetsområdet Trädgård och dess bidrag till att 
lösa framtidsfrågor rörande hälsa, livsmedel, miljö och affärsmöjligheter genom 
forskning, utbildning och innovation, internt och externt. 

• Utveckla ”SLU Trädgård” till en kraftsamlande och resurseffektiv 
institutionsövergripande plattform med huvudsäte på Campus Alnarp. 

• Stärka forskningen inom de trädgårdsinriktade ämnesområdena både 
inomvetenskapligt och mellan ämnesområden. 

• Tillvarata synergieffekter mellan verksamhetsområdena landskap, trädgård och 
jordbruk för att utveckla gemensamma styrkeområden. 

• Trygga utbildningens kompetensförsörjning. 
• Utveckla samverkan för att stärka forskning, utbildning och innovation inom SLU 

och med andra lärosäten. 
 

Ämnesområde Växtförädling 
 
Övergripande mål 
Verksamheten inom ämnesområdet Växtförädling är nationellt och internationellt erkänd 
genom sitt bidrag till en effektiv och hållbar produktion av livsmedel, foder och industriella 
produkter. Forskningen, undervisningen och samverkan inom utnyttjande och genetisk 
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förbättring av grödor bedrivs genom ett framgångsrikt samarbete inom SLU och externt. 
Ämnesområdet Växtförädling är en viktig och tydlig del av SLUs profilering.   
 
Övergripande aktiviteter  

• Utveckla internationellt konkurrenskraftig grundläggande och tillämpad 
växtforskning för att möta utmaningarna i omställningen till en biobaserad 
ekonomi genom ett samarbete inom SLU och externt. 

• Arbeta med växtförädling genom hela kedjan forskning, prebreeding och 
sortframställning för nationella behov. Växtförädlingen beaktar såväl 
råvaruproduktionsledet som produktkvalitet. 

• Trygga utbildningens kompetensförsörjning. 
• Arbeta för att i högre grad få studenter att bli intresserade av växtförädling genom 

att paketera och namnge utbildningen inom området på ett attraktivt och 
intresseväckande sätt. 

• Leda den strategiska satsningen inom det fakultetsgemensamma ämnesområdet 
växtförädling. 

• Utveckla samverkan för att stärka forskning, utbildning och innovation inom SLU 
och med andra lärosäten. 
 

Ämnesområde Växtskydd 
 
Övergripande mål 
Verksamheten inom Växtskydd utvecklar internationellt konkurrenskraftig grundläggande 
och tillämpad forskning inom växtskyddsbiologi för att möta utmaningarna i omställningen 
till en hållbar produktion och förvaltning. Forskningen, undervisningen och samverkan 
inom kemisk ekologi, integrerat växtskydd och resistensbiologi bedrivs genom ett 
framgångsrikt samarbete inom SLU och externt. Ämnesområdet Växtskydd är en viktig och 
tydlig del av SLUs profilering.   
 
Övergripande aktiviteter 

• Samarbete med nationellt och internationellt erkända forskningsmiljöer. 
• Arbeta med tillämpad forskning, innovation och utbildning som bidrar till 

utveckling inom ramen för SLU:s sektorsroll. 
• Trygga utbildningens kompetensförsörjning. 
• Vara en aktiv part inom det fakultetsgemensamma ämnesområdet växtskydd. 
• Utveckla ämnet kemisk ekologi till en av de fem ledande miljöerna i världen. 
• Utveckla och ta tillvara på potentialen inom ämnet resistensbiologi. 
• Utveckla internationellt konkurrenskraftig forskning och utbildning, av relevans 

för sektorn och i samarbete med aktörer inom hållbara produktionssystem, inom 
ämnet integrerat växtskydd. 

 

Ämnesområde Odlingssystem 
 
Övergripande mål 
Verksamheten inom Odlingssystem är nationellt och internationellt erkänd genom sitt 
bidrag till en hållbar utveckling och produktion av livsmedel och andra förnyelsebara 
råvaror inom olika typer av odlingssystem. Forskningen, undervisningen och samverkan för 
hållbart nyttjande av naturresurser i ett mångvetenskapligt perspektiv bedrivs genom ett 
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framgångsrikt samarbete inom SLU och externt. Ämnesområdet Odlingssystem är en viktig 
och tydlig del av SLUs profilering. 

Övergripande aktiviteter 
• Utveckla internationellt konkurrenskraftig forskning för att möta utmaningarna i 

omställningen till en hållbar produktion genom ett samarbete inom SLU och 
externt. 

• Utveckla forskning och undervisning samt implementera verktyg för utvärdering 
av hållbar utveckling av odlingssystem utifrån ett klimatperspektiv.   

• Arbeta med grundläggande och tillämpad forskning och innovation som bidrar till 
utveckling inom sektorn. 

• Trygga utbildningens kompetensförsörjning. 
• Vara en aktiv part inom det fakultetsgemensamma ämnesområdet odlingssystem. 

 

SLU-gemensamma områden – miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och 
produktion 
 
Övergripande mål 
LTV-fakulteten ska bidra till universitetets profilering inom miljö, hälsa, livskvalitet, 
livsmedel, vatten och produktion och till dess nationellt och internationellt erkända 
verksamheter inom dessa områden. Verksamheten kännetecknas av hög relevans för 
samhällets stora utmaningar och den gröna sektorns utveckling.  Utöver att bidra till SLU:s 
samlade kompetens inom de nämnda områdena vill fakulteten lyfta fram och specificera 
nedanstående aktiviteter. 

Övergripande aktiviteter  
• Utveckla internationellt konkurrensmässig forskning inom miljö-, hälsa och 

livskvalitet genom samarbete inom SLU och externt. 
• Utveckla internationell forskning mot livsmedel som beaktar primärproduktionen i 

relation till hela livsmedelskedjan.   

 
 
LTV-fakultetens strategi omsätts till en årlig handlingsplan som beslutas av 
fakultetsnämnden vid LTV-fakulteten. 


