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Varje år analyseras omkring 260 000 prover vid 
Universitetsdjursjukhusets specialistlaboratorium. 
Här finns Sveriges högsta veterinärmedicinska 
kompetens inom klinisk kemisk diagnostik. 
Proverna kommer från många olika djurslag 
och analyseras på uppdrag av veterinärer 
och forskare i hela Norden.
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Produktion: Kommunikationsavdelningen vid SLU i samarbete med ceremonimästare Jenny Sälgeback, 2015
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Program 
PROCESSION
Tielman Susato: La Morisque
Linnékvintetten

NIO ÅR MED SLU
Avgående rektor Lisa Sennerby Forsse

MUSIK
Mozart: Oboekvartett i F-dur
- Allegro
- Adagio

INSTALLATIONSAKT

VI KAN, VI VILL, VI BEHÖVS!
Tillträdande rektor Peter Högberg

MUSIK
Mozart: Oboekvartett i F-dur
- Rondeau

STUDENTERNAS VÄLKOMSTHÄLSNING
Jacob Forsberg, ordförande i SLUSS (SLU:s samlade studentkårer)

PROCESSIONENS UTTÅG
Bernhard Crusell: Första livgrenadjärregementets marsch
Linnékvintetten

Musik i aulan:
Anna Randelin, oboe
Julia Litborn, violin
Jon Olauson, viola
Emil Hammar, cello

Efter ceremonin inbjudes till mottagning med förfriskningar på Loftet.
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Peter Högberg

• Civiljägmästare 1979. 
 Examensarbetet utfördes i Tanzania.

• Skoglig doktor vid SLU på en avhandling om 
rotsymbioser hos afrikanska savannträd 1986.

• Forskningsledare vid SLU, Umeå 1986–1991.

• Studierektor för jägmästarutbildningens 
 naturresursinriktning 1989–1991.

• Docent i skoglig marklära 1989.

• Professor i skoglig produktionslära 
 vid Umeå universitet 1991–1993.

• Professor i skoglig marklära sedan 1993 
 vid SLU.

• Ställföreträdande prefekt för institutionen 
 för skogsekologi 1993–2001.

• Prefekt för institutionen för skogsekologi 
 2002–2006, med avbrott för sabbatsår 
 vid Oregon State University 2004–2005.

• Prefekt för institutionen för skogens ekologi 
 och skötsel 2007–2012.

• Dekan vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU, 
2013–2015.
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Det är med en känsla av stort ansvar 
som jag påbörjar mitt arbete som rektor för 
Sveriges lantbruksuniversitet. Känslan av 
ansvar förenas med tillförsikt när jag nu, 
tillsammans med medarbetare och studen-
ter, ska föra arvet från våra företrädare vida-
re. I mitt fall handlar det särskilt om rek-
torerna Lennart Hjelm, Mårten Carlsson, 
Thomas Rosswall, Ann-Christin Bylund 
och inte minst Lisa Sennerby Forsse. Utan 
deras visioner och hårda arbete skulle vi inte 
vara det framgångsrika universitet vi är idag.

Forskning och utbildning inom jord-, 
trädgårds- och skogsbruk, fiske, veterinär-
medicin och våra andra viktiga verk-
samheter har haft en central betydelse 
för framväxten av vårt moderna urbana 
välfärd samhälle. För endast hundra år sedan 
var daglig tillgång till mat inte självklar för 
alla trots att de flesta bodde på landsbygden 
och arbetade med produktion av just mat. 
Men systematisk forskning och utbildning 

ledde till rationella metoder inom jord- 
och skogsbruk och till stora framsteg inom 
djurhälsa. Nu har vi ständigt tillgång till ett 
överflöd av matvaror av hög kvalitet. Lik-
nande framsteg har gjorts globalt, men flera 
hundra miljoner människor lever trots detta 
nära svältgränsen och än fler kan drabbas 
om klimatet blir ogynnsamt. Samtidigt 
har vi under de senaste 50 åren blivit allt 
mer medvetna om de stora avtryck som 
människan gör i miljön, inte minst genom 
jordbruket. SLU:s verksamheter hand-
lar om detta och rör själva grundstenarna 
för vår existens: rent vatten, levande land-
skap, uthållig matproduktion, djuromsorg och 
material att bygga och värma våra hus med, etc.

Våra unika utbildningar handlar om dessa 
överlevnadsfrågor. De beaktar breda per-
spektiv på jord-, trädgårds- och skogsbruk, 
landskapsarkitektur, veterinärmedicin och 
djurhälsa med mera. Tidigare studenter har 
varit betydelsefulla i omvandlingen av det 

VI KAN, 
VI VILL, 
VI BEHÖVS!

Rektor Peter Högberg har ordet



agrara Sverige till ett samhälle där de flesta 
bor i städer, men försörjs med produkter av 
fåtalet på landsbygden. En följd av detta är 
att yrkestitlar som agronom och jägmästa-
re kan te sig främmande för många unga 
idag. Men frågorna om hållbart brukande 
av våra naturresurser är alltid lika viktiga. Vi 
måste berätta för städernas folk hur de för-
sörjs med produkter 
från naturen och vad 
som kan göras på ett 
mer hållbart sätt. Det-
ta perspektiv innebär 
också att våra utbild-
ningar måste förena 
stark teori med prak-
tisk realism. 

SLU:s unika ansvar 
kallas ofta sektors-
ansvaret. Men vad 
ingår i det? Traditio-
nellt har många satt 
likhetstecken mellan sektorn och de gröna 
näringarna. Ekonomiska och tekniska 
perspektiv dominerade först, men kom-
pletterades sedan med ekologiska. Nu har 
forskningsprojekt med tvärvetenskapliga 
perspektiv gjort en ansats att ytterligare 
bredda begreppet sektor. Att föra samman 
de naturvetenskapliga perspektiven med 
bredare samhällsvetenskapliga och humanis-
tiska synsätt är ett framgångsrecept. Till detta 
måste vi också lägga mer förfinade analyser 
av avvägningar mellan produktions- och 
miljömål. Vi måste också utveckla en stor 
förmåga att leverera breda begripliga synte-
ser till det omgivande samhället.

Sverige har en lång tradition av förvaltning 
och faktasamlande. Det finns statistik över 
temperatur och nederbörd sedan 1750-talet. 
Vi har kyrkböcker och skattelängder, som 
säger oss mycket om hur jordbruket utveck-
lats, hur skogsbruket växt fram och hur 
faunan förändrats. Våra biologiska data 
spänner över århundraden. De första lång-

siktiga fältför söken 
inrättades för ett 
sekel sedan och inte 
långt därefter inleddes 
riks     skogstaxeringen. 
Vi har även data 
från provfisken som 
sträcker sig lika långt 
bakåt i tiden. Alla 
data från fortlöpande 
miljöanalysuppdrag 
är en guldgruva av 
information. SLU har 
också en omfattande 
och i många avseenden 

unik teknisk infrastruktur. Den är också en 
viktig framgångsfaktor. 

Vad vi på SLU gör är inte bara en ange-
lägenhet för Sverige. Våra forskare och stu-
denter rör sig över hela världen och våra 
artiklar läses av den internationella forskar-
världen. Där har vi också ett högt anseende. 
Vår forskning om växter och djur, ekologi 
och miljö samt jord- och skogsbruk är ledan-
de och bland våra forskare finns några av de 
flitigast citerade. Det är av stor betydelse att 
vi är kända som ett framstående universitet. 
Då attraherar vi duktiga människor såväl 
nationellt som internationellt. Vi skapar 

Det är med en 
känsla av stort ansvar 

som jag påbörjar 
mitt arbete som 

rektor för Sveriges 
lantbruksuniversitet. 

”
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därigenom den diversitet som är nödvän-
dig för att driva utvecklingen inom forsk-
ningen och utbildningen framåt. För det är 
i samtal och möten som dialog uppstår och 
i denna föds nya insikter och kunskaper. Vi 
måste öppet diskutera sakfrågor. Vi är inte 
alltid överens, men det är så det ska vara på 
ett universitet om utvecklingen ska kunna 
drivas framåt. Jag tror att de allra flesta av 
oss drivs av en vilja att förändra och för-
bättra den värld vi lever i.   

Ibland knorras det över mängden möten 
av administrativ karaktär. Det är inte alltid 
forskare tycker att det är något positivt att 
sitta av flera timmar långa möten istället för 
att fundera över forskningen. Forskning är 
inte ett beställningsarbete. Det är inte givet 
att de förlösande tankarna infinner sig under 
ett begränsat schemalagt pass framför skriv-
bordet. De kan lika gärna komma hemma 
vid frukostbordet eller varför inte när som 
helst under en vecka på arbetet utan möten 
med andra än forskargruppen. På vårt SLU 
ska det finnas tid för tankar och diskussion 
inom forskning och utbildning. 

Vi har skapat en professionell administration, 
som frigör tid för forskare och lärare, men 

vi måste arbeta ytterligare för att hitta goda 
avvägningar mellan det kollegiala inflytan-
det och den administrativa linjen. Vad kan 
skötas effektivast av administratörer och 
hur ska dessa få kunskap om vilka behov 
forskare, lärare och studenter har? Det är 
människorna i systemet som tillsammans 
bygger organisationen, det är något vi stän-
digt ska ha i åtanke. Vi är alla delar av vårt 
SLU, allas insatser för oss framåt.

Att vara rektor för ett universitet innebär 
alltid resor och många möten. Att vara rektor 
för SLU, ”Sveriges längsta universitet”, 
innebär särskilt många resor. Min ambition 
är att vara en resande rektor med arbetsplatser 
även utanför Ultuna för att kunna arbeta 
aktivt för hela organisationens bästa. Det är 
min starka övertygelse att Sverige tjänar på 
att ha en organisation, SLU, där spetskom-
petenser inom biologiska naturresurser och 
deras förvaltning är samlade, vilket möjlig-
gör inomvetenskapliga synergier såväl som 
bredare perspektiv. Och vi, forskare, lärare, 
studenter, tekniker och administratörer, 
som tillsammans utgör SLU, har både för-
mågan och viljan att svara mot samhällets 
behov och att även bidra till internationell 
utveckling. l

Peter Högberg
Rektor



SLU forskar och utbildar kring de 
biologiska naturresurserna och om hållbar 
utveckling av både städer och landsbygd. 
Vi verkar för människors och djurs 
livskvalitet och välbefinnande. 

Vår forskning är i världsklass inom flera 
områden. SLU är ett svenskt universitet 
men vi och våra frågor verkar i en global 
kontext. Våra utbildningar och kompetens 
leder till relevanta jobb och till nytta, 
för sektorn och samhället i stort. 
Vi verkar i nutid, för vår framtid. 

Kulturen och samarbetsklimatet på SLU 
präglas av stark gemenskap och ett 
brinnande engagemang för våra frågor. 
För våra studenter och forskare innebär 
allt detta en möjlighet att vara med och 
påverka hur vi tar hand om och utvecklar 
vårt jordklot. l
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3 SLU-forskare listades 2014 
bland världens mest inflytelserika 
av totalt 3 215 (Thomson Reuters) 
– växtforskarna Karin Ljung och Rishikesh 
Bhalerao samt ekologen David Wardle.

Nr 13
NTU-rankingen (National Taiwan  
University Ranking) placerar SLU på  
plats 13 bland världens 300 främsta  
universitet med liknande verksamhet. 
Inom växt- och djurvetenskap ligger SLU på 
plats 6 och inom miljö/ekologi på plats 22.

Topp 100
I den prestigefyllda Academic Ranking of 
World Universities (Shanghai) 2015 placerar 
sig SLU även i år i intervallet 76–100 inom 
området livs- och jordbruksvetenskap.

Nr 143
I CWTS Leiden hamnar SLU på 
plats 143 när man jämför andel av 
publikationerna som tillhör de mest  
citerade tio procenten. Man skall då  
veta att man räknar med att det finns  
över 20 000 universitet i världen.

Topp 300
På Academic Ranking of World Universities 
totallista 2015 hamnar SLU bland världens  
300 bästa universitet av 1200 bedömda. 
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TIDIGARE REKTORER VID SLU
Sedan mer än 250 år har det funnits utbildning i veterinärmedicin, jordbruk 
och skogsbruk i Sverige. Ett gemensamt universitet för dessa områden har 
dock bara funnits sedan 1977. Då bildades Sveriges lantbruksuniversitet 
genom en sammanslagning av Lantbrukshögskolan, Veterinärhögskolan  
och Skogshögskolan. Under dessa snart 40 år har SLU haft fem rektorer. 
Peter Högberg är den sjätte. 

Lennart Hjelm, rektor 1977 – 1982, var en starkt pådri-
vande kraft när SLU skulle bildas och han blev också dess förste 
rektor. Han hade då varit rektor för Lantbrukshögskolan 
sedan 1963 och hämtade inspirationen till sammanslagningen 
från de stora lantbruks universiteten i USA. Förutom sam-
verkan över ämnesgränser och förenklad administration 
handlade det om att hävda SLU i universitetsvärlden och att 
samverka med näringslivet genom helhetslösningar. Lennart 
Hjelm avled 2009, 94 år gammal. l

© Bertram Schmiterlöw

Lennart Hjelms rektorsavtackning 1982.
Foto: Sture Carlsson

Lennart Hjelm med kungligt besök i Alnarp.
Foto: SLU:s centralarkiv



13

Mårten Carlsson, rektor 1982 – 1994, är den rektor som 
har suttit längst på posten, i 12 år. I framtidsplaner och 
utvärde ringar framträder ett universitet mitt i samhällsut-
vecklingen. Miljöövervakning, en professur i agrarhistoria 
och Genetikcentrum är exempel på satsningar under hans 
tid som rektor. Mårten Carlsson initierade arbetet med den 
fortlöpande miljöanalysen. Dessutom stärktes u-landsavdel-
ningen och kontakterna med Sida och Sarec. En annan hjärte-
fråga var studenterna. l

© Carin Adler/BUS 2015

Thomas Rosswall, rektor 1994 – 2000, hade arbetat inter-
nationellt med globala miljöförändringar när han blev 
rektor. SLU:s styrelse hade beslutat att inrätta en framtids-
grupp i samband med att han tillrädde. Det var nödvändigt att 
positionera SLU internationellt, men också på den nationella 
spelplanen. Breddningen var en kärnfråga för Thomas 
Rosswall. Precis som Lennart Hjelm tidigare gjort, såg han 
behovet av ett gemensamt fokus för naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga discipliner inom universitetet. Fort-
löpande miljöanalys inrättades som en egen verksamhets-
gren vid sidan av forskning och utbildning under denna 
rektorsperiod. l © Tommy Östmar/BUS 2015

Tre rektorer 1994. Fr v Mårten Carlsson, Lennart Hjelm 
och Thomas Rosswall. Foto: Mats Gerentz

Doktorspromotion 2002. Fr v Mårten Carlsson, 
Ann-Christin Bylund, Lennart Hjelm och 
Thomas Rosswall. Foto: Kent Pehrzon



Lisa Sennerby Forsse, rektor 2006 – 2015, har haft ett 
starkt engagemang för klimat- och energifrågor, och var 
drivande vid bildandet av SLU Global, som ska främja 
lantbrukets utveckling i låginkomstländer. Under hennes 
tid som rektor har SLU:s utbildningsutbud närmat sig den 
europeiska så kallade Bologna-modellen; bland annat ges de 
flesta av SLU:s tvååriga masterutbildningar på engelska idag. 
Även fakultetsindelningen har stöpts om, med större fokus på 
verksamhetsområde än på ort. Lisa Sennerby Forsses rektors-
period har också präglats av byggverksamhet, framför allt i 
form av det nya campuset på Ultuna. l

Ann-Christin Bylund, rektor 2000 – 2006, tillträdde som 
rektor med visioner om campusutveckling och en vilja att 
synliggöra SLU:s viktiga roll i den hållbara samhällsut-
vecklingen. Att säkra kvaliteten i utbildning och forskning 
kom att bli ett tufft arbete. Under hennes tid skapades en 
ny fakultets- och institutionsstruktur med fyra nya orts-
bundna fakulteter. En satsning av helt annat slag var att göra 
SLU mer känt och hon inledde ett långsiktigt arbete för att 
marknadsföra universitetet. l

© Cecilia Sikström/BUS 2015

© Bo Larsson/BUS 2015

Invigning av Bylunds backe 2009. Fr v Ann-Christin 
Bylund och Lisa Sennerby Forsse. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Doktorspromotion 2006. Fr v Mårten Carlsson, 
Lisa Sennerby Forsse, Thomas Rosswall och 
Ann-Christin Bylund. Foto: Julio Gonzalez
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Stärkelse med hög amyloshalt 
har hälsomässiga fördelar i livsmedel 
genom ett lågt glykemiskt index (GI). 
Amylosstärkelse kan även användas 

som råvara vid tillverkning av bioplast. 
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