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Dnr SLU ua Fe.2012.1.4-1827  
Exp. 

Styrelsen BESLUT 
2013-04-24 
Sändlista 

Omfördelning av delar av tilldelningen av anslag till 
fakultetsnämnden för NL-fakulteten för fortlöpande 
miljöanalys 2013 

Beslut 
 
Styrelsen beslutar: 

att omfördela 10 000 tkr som anvisats fakultetsnämnden för NL-fakulteten till fort-
löpande miljöanalys för 2013 enligt följande 

- Fakultetsnämnden vid NL-fakulteten, 8 500 tkr. Fakulteten ges i uppdrag att 
beakta styrelsens överväganden, 

- Rektors strategiska medel, 1 500 tkr. 

Redogörelse för ärendet 
I SLU:s regleringsbrev för 2013 anges som ett minsta anslag att anvisa till den 
verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken till 67 000 tkr. Det är i förhållande till 
2012 års regleringsbrev en minskning med 10 000 tkr. SLU tillåts behålla mellan-
skillnaden.  

Av anslaget på 67 000 tkr ska minst 55 000 tkr kronor användas för verksamhet 
med anknytning till Svenska Artprojektet, innefattande taxonomisk forskning och 
inventering av dåligt kända arter, kunskapsspridning, information och kommuni-
kation, stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner samt 
projektadministration.  

Tidigare år har angetts hur stor del av totalt 77 000 tkr som ska användas till 
Svenska Artprojektet (45 000 tkr) respektive som stöd till biologiska samlingar vid 
svenska muséer och institutioner (20 000 tkr). Någon sådan anvisning finns inte i 
2013 års regleringsbrev. 

Fakultetsnämnden vid NL-fakulteten har av styrelsen i december 2012 tilldeltats 
77 000 tkr för verksamhet vid Artdatabanken. Styrelsen måste i och med lydelsen i 
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2013 års regleringsbrev nu ta ställning till att omfördela hela eller delar av frigjorda 
anslag. 

Överväganden 
Osäkerhet råder för närvarande om regeringens krav på effektivisering av verk-
samhet knuten till svenska artprojektet. SLU ska senast den 15 maj 2013 lämna ett 
förslag till effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom Svenska artprojektets 
verksamhet. Av de 10 000 tkr återförs 5 000 tkr till NL-fakulteten/Artdatabanken 
för att ge möjlighet att fullfölja befintliga kontrakt med muséerna inom svenska 
artprojektet. 

Institutionen för akvatiska resurser har fått stora neddragningar genom kraftigt 
minskade anslag till Havs- och vattenmyndigheten. När verksamheten fördes över 
till SLU från Fiskeriverket följde anslag om endast 6 000 tkr med. En långsiktig 
förstärkning till institutionen för akvatiska resurser görs med 3 500 tkr. 

För senare fördelning av rektor efter beredning i rådet för fortlöpande miljöanalys 
reserveras 1 500 tkr. 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för SLU efter föredragning av chefen 
för ledningskansliet Marianne Fredriksson. I beredningen av ärendet har miljöana-
lyssekreterare Ann-Sofie Morén medverkat.  

 

 

Ingrid Petersson 

 

   Marianne Fredriksson 

 

Sändlista 
Samtliga dekaner 
Samtliga fakultetsdirektörer 
Vicerektor för miljöanalys 
Chefen för Ardatabanken 
Ekonomiavdelningen 
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Kopia för kännedom 
Samtliga miljöanalyskoordinatorer 
Internrevisionen 
Chef kommunikationsavdelningen 
Chef ledningskansliet 
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