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Sammanfattning av budgetunderlaget 2014 - 2016 
 
SLU:s budgetunderlag för perioden 2014 - 2016 baseras på de förslag som regeringen lagt i bud-
getproposition (2012/13:1) för åren 2014 - 2015. Härutöver föreslås att SLU under perioden  
2014 - 2016 sammanlagt anvisas 
• 46 miljoner kronor för finansiering av en ökad satsning på utbildning på grund- och avance-

rad nivå, 
• 14 miljoner kronor i en engångssatsning under perioden för omstrukturering av utbildningar-

na, 
• 73 miljoner kronor för satsningar inom fortlöpande miljöanalys. 
 
För att fullfölja utbyggnaden av utbildningen på grund- och avancerad nivå behövs en ytterligare 
anslagsökning på 6 miljoner kronor 2017. 
 
Anslagsbehov för ovanstående ändamål visas även i bilaga 1:1. 
 
Innehåll i budgetunderlaget 2014 - 2016 
 
SLU:s budgetunderlag behandlar följande områden: 
1. Viktning av veterinärmedicin som grund för regeringens tilldelning av forskningsmedel 
2. Utbildning på grund- och avancerad nivå 

- Bakgrund 
- SLU:s strategi för 2013-2016 
- Begäran om ett generellt utökat utbildningsuppdrag 
- Begäran om ett utökat utbildningsuppdrag i djursjukskötarprogrammet 
- Begäran om en kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora och samhällsveten-

skap 
- Sammanfattning av begäran om anslagsförstärkning till SLU:s utbildning 
- Tilläggsutbildning för utländska veterinärer 
- Omstrukturering av utbildningarna 

3. Fortlöpande miljöanalys 
4. Anslag för strategisk satsning på djurlokaler 
5. Semesterlöneskuld vid institutionen för akvatiska resurser 
6. Låneram 
7. Tabeller 
 
1 Viktning av veterinärmedicin som grund för regeringens tilldelning av 
forskningsmedel 
 
I regeringens fördelningsmodell till forskning baserad på publicering och externa bidrag åsätts 
olika ämnen olika vikter för att undvika att missgynna vissa ämnen och gynna andra. Forskning 
inom humaniora och samhällsvetenskap och delvis naturvetenskap har svårare än övriga veten-
skapsområden att få externa medel. Inom delar av dessa vetenskapsområden finns en annan pub-
liceringstradition än inom till exempel stora delar av medicin och teknik. Att rakt av tillämpa de 
båda indikatorerna leder dessutom till tydligt missgynnande av lärosäten med stora inslag av hu-
maniora och samhällsvetenskap och till viss del också naturvetenskap. Det är regeringens upp-
fattning att detta inte är rimligt eller acceptabelt. En metod att motverka detta är att ge dessa om-
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råden större tyngd vid beräkningen av resurser baserat på indikatorerna. Utifrån detta resonemang 
har regeringen viktat vetenskapsområdena enligt följande: humaniora och samhällsvetenskap 2,0, 
naturvetenskap 1,5, övriga 1,1 och medicin respektive teknik 1,0. Ämnesområdet veterinärmedi-
cin vid SLU har av regeringen klassats som medicin och erhållit vikten 1,0.  
 
SLU:s sammantagna vikt har kunnat beräknas till 1,46 baserat på att huvuddelen av forskningen 
ges naturvetenskaplig vikt, en mindre del ges samhällsvetenskaplig vikt och veterinärmedicin 
räknats som medicin. 
 
SLU har under flera år till både landsbygds- och utbildningsdepartement påpekat att placeringen 
av veterinärmedicin tillsammans med medicin är mycket tveksam. Inom bibliometrin hanteras 
alltid veterinärmedicin tillsammans med ”agricultural sciences” och i internationell statistik 
(OECD) över ekonomi likaså. Regeringen har dock byggt sin viktning på SCB:s indelning av 
vetenskaper i svenska rapporter (till OECD har de använt internationell indelning) men från och 
med 2012 har även denna indelning ändrats till rådande internationell standard (statistiska med-
delandet UF 13 SM 1201), varför veterinärmedicins vikt bör höjas från 1,0 till 1,5. En sådan för-
ändring ökar SLU:s vikt med ungefär 0,085 (dock viss osäkerhet på grund av svårighet att tränga 
in i hur regeringen kommit fram till 1,46), det vill säga en ökning med knappt 6 procent. 
 
Fördelningsmodellen har fungerat så att allmänna ökningar av forskningsanslagen samt 10 pro-
cent av befintliga anslag exklusive strategiska forskningsområden ska fördelas efter indikatorer. 
De 10 procenten har motsvarat ungefär 1,1 miljarder kronor och nya satsningar ytterligare 1,5 
miljarder kronor under fyra år. Under åren 2009 - 2012 har således i storleksordningen 1,5 miljar-
der kronor per år fördelats med den indikatorbaserade modellen och ungefär 90 miljoner kronor 
av dessa har tillfallit SLU. Hade veterinärmedicin givits vikten 1,5 under perioden skulle univer-
sitetet erhållit ungefär 5,5 miljoner kronor större årliga anslag – totalt 22 miljoner kronor. 
 
Regeringen har från och med 2013 förändrat modellen genom att öka andelen omfördelade medel 
från 10 till 20 procent och genom att inte längre räkna med intäkter från avgifter i indikatorn för 
externa medel. Ökningen av andelen som omfördelas medför självklart att mängden anslag som 
omfattas av systemet ökar kraftigt och att vikten av veterinärmedicin således spelar ännu större 
roll. 2013 - 2016 torde ungefär 2,7 miljarder kronor per år ingå och en förändrad vikt påverka 
SLU:s anslag med ungefär 10 miljoner kronor per år. 
 
SLU begär att veterinärmedicin ges vikten 1,5 vid fördelningen av forskningsmedel från och med 
2014. 
 
2 Utbildning på grund och avancerad nivå 
 
Bakgrund 
SLU har ett flertal yrkesprogram som är unika i landet (agronom, jägmästare, landskapsarkitekt, 
veterinär, lantmästare, skogsmästare, djursjukskötare, med flera), varav två tillhör de mest sökta 
av landets högskoleutbildningar med mer än tio förstahandssökande per utbildningsplats. Kompe-
tensen hos SLU:s studenter efterfrågas av arbetsgivarna och arbetsmarknaden är mycket god, 
särskilt för studenter från yrkesprogrammen. 
 
SLU:s utbildningar kännetecknas av hög lärartäthet och nära anknytning till forskning och ar-
betsmarknad. Detta bidrar till att SLU är ett av de tre främsta lärosätena i en nationell ranking-
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lista1 som publicerats under senare år. Studenterna är, enligt återkommande studiesociala enkäter, 
överlag nöjda och upplever ett positivt studieklimat, med brett kontaktnät och närhet till lärarna.  
 
Huvuddelen av undervisningen på avancerad nivå sker på engelska vilket bidrar till att SLU har 
en hög andel inkommande utbytesstudenter jämfört med andra universitet i landet (14 procent 
mot genomsnittligt 9 procent baserat på antalet nybörjare2).  
 
Enligt regeringens mening bör två aspekter påverka beslut om dimensionering av olika utbild-
ningar. För det första ska studenternas egna val av utbildning och lärosäte väga tungt. För det 
andra ska arbetsmarknadens behov spela stor roll (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 16). 
 
SLU:s strategi för 2013-2016 
En fortsatt expansion av utbildningens omfattning är angelägen av flera skäl. SLU:s kompetens 
berör samhällsviktiga frågor och kommer att vara avgörande för flertalet av framtidens utmaning-
ar i såväl Sverige som globalt. Det finns en stor efterfrågan från både näringslivet och offentlig 
sektor på studenter utbildade vid SLU och söktrycket är högt till många av SLU:s utbildningspro-
gram. Utbildningen är även en viktig komponent i universitetets inre liv, som skapar dynamik och 
underlag för framtidens forskare. Dessutom behövs en tillräckligt stor utbildningsvolym för att 
generera resurser till gemensamma stödfunktioner för studenter och lärare. Flertalet av SLU:s 
utbildningsprogram har relativt få studenter och dessutom stora infrastrukturkostnader. För att 
kunna konkurrera om de bästa studenterna måste utbildningen genomgående ha en hög kvalitet 
och ett innehåll som är relevant för studenter, samhälle och arbetsgivare.  
Begäran om ett generellt utökat utbildningsuppdrag 
Antagningen till bland annat landskapsarkitekt- och veterinärprogrammen har under senare år 
utökats och ett nytt agronomprogram i landsbygdsutveckling har startat. Såväl djursjukskötare-, 
hippolog-, trädgårdsingenjör- som lantmästarprogrammet har utökats till att numera omfatta tre år 
för att öka högskolemässigheten i programmen. Under de senaste åren har SLU även sett över 
programstrukturen och anpassat den till Bolognaöverenskommelsen, bland annat för att öka inter-
nationaliseringen i utbildningarna. Det innebär till exempel att agronomstudenterna även erbjuds 
att läsa en extra termin för att få en masterexamen. Ett omfattande arbete har också genomförts 
för att kvalitetssäkra utbildningarna. SLU har därför en stor potential för ett ökat utbildningsupp-
drag i linje med SLU:s strategi för 2013 - 2016. 
 
För att expandera utbildningen med god kvalitet begär SLU en ökning av uppdraget för utbild-
ning på grund- och avancerad nivå för perioden 2014 - 2016 med 10 procent motsvarande cirka 
400 helårsstudenter per år. För denna utökning begär SLU en successivt anslagsökning för 
• 2014 på 11 miljoner kronor, 
• 2015 på ytterligare 13 miljoner kronor, 
• 2016 på ytterligare 13 miljoner kronor. 
 
För att slutföra utbyggnaden 2017 behövs ett ytterligare anslagstillskott på 5 miljoner kronor. 
Fullt utbyggd behöver anslagsnivån öka med 42 miljoner kronor. 
 
Begäran om ett utökat utbildningsuppdrag i djursjukskötarprogrammet 
Det finns cirka 3,5 miljoner sällskapsdjur i landet vilket kräver en väl utbyggd och modern djur-
sjukvård. Det ställs ökande krav på förebyggande hälsoåtgärder och rehabilitering för djuren samt 
                                                 
1 Urank 2011 
2 HSV rapport 2012:10 R 
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professionell rådgivning till djurägare. Djursjukvård och djurhälsa är ett område i stark tillväxt 
och efterfrågan på högskoleutbildad personal som uppfyller kraven för legitimation som djursjuk-
skötare är hög. Statens jordbruksverk har regeringens uppdrag att göra en översyn av den svenska 
hälso- och sjukvårdens utveckling för djur de närmaste tio åren. I uppdraget ingår bland annat att 
bedöma om antalet utbildningsplatser för veterinärer och djursjukskötaretreda i detta framtidsper-
spektiv är ändamålsenligt. Utredningen ska presenterasden 1 april 2013. 
 
Om Statens jordbruksverk föreslår en utökat platser i djursjukskötarutbildningen är SLU beredd 
att öka antalet platser under förutsättning av ett anslagstillskott. För att öka antalet utbildnings-
platser med 20 på djursjukskötarprogrammet behövs ett anslagstillskott på 
• 2014 på 1 miljoner kronor,  
• 2015 på ytterligare 2 miljoner kronor, 
• 2016 på ytterligare 3 miljoner kronor.  
 
För att slutföra utbyggnaden 2017 behövs ett ytterligare anslagstillskott på 1 miljon kronor. Fullt 
utbyggd behöver anslagsnivån öka med 7 miljoner kronor. 
 
Begäran om en kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora och samhällsvetenskap 
Av budgetpropositionen för 2013 framgår att ersättningen till utbildning inom humaniora och 
samhällsvetenskap sammanlagt förstärks med 800 miljoner kronor från och med 2013 jämfört 
med 2011 i utbildningar inom Utbildningsdepartementet. Denna ökning innebär att ersättningsbe-
loppet per helårsstudent inom humaniora och samhällsvetenskap ökar med cirka 6 500 kronor 
eller cirka 30 procent jämfört med 2011. Anslag för motsvarande kvalitetsförstärkning har inte 
anvisats till SLU:s humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.  
Humaniora och samhällsvetenskap utgör ett mycket viktigt inslag i SLU:s utbildningar i och med 
universitetets tydliga tvär- och mångvetenskapliga inriktning och det vore olyckligt om SLU, som 
enda universitet i landet, inte får tillgång till resurser för att förbättra kvaliteten inom dessa områ-
den. SLU har på grund av indragna anslag från och med 2012 inte möjlighet att internt prioritera 
en sådan kvalitetsförstärkning under perioden 2011 – 2013. 
 
Drygt 12 procent, motsvarande 500 helårsstudenter, av alla helårsstudenter vid SLU under 2012 
ges inom humaniora och samhällsvetenskap. För att möjliggöra motsvarande kvalitetsförstärkning 
som utbildningar inom Utbildningsdepartementet får, begär SLU från och med 2014 ett anslags-
tillskott på 3 miljoner kronor för att göra en kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora 
och samhällsvetenskap. 
 
Sammanfattning av begäran om anslagsförstärkning till SLU:s utbildning 
För att skapa förutsättningar för en långsiktig expansion av utbildningen begär SLU ett anslags-
tillskott för cirka 450 helårsstudenter och en kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora 
och samhällsvetenskap från och med 2014. För finansiering av dessa ändamål begär SLU sam-
mantaget 
• 15 miljoner kronor för 2014, 
• ytterligare 15 miljoner kronor för 2015, 
• ytterligare 16 miljoner kronor för 2016. 
 
För att slutföra utbyggnaden behövs ett ytterligare anslagstillskott på 6 miljoner kronor 2017. 
Fullt utbyggd behöver anslagsnivån till SLU:s utbildningar på grund- och avancerad nivå succes-
sivt öka med 52 miljoner kronor till år 2017. 
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Tilläggsutbildning för utländska veterinärer 
SLU har sedan 1999 haft regeringens uppdrag att bedriva kompletterande utbildning för utländska 
veterinärer (TUVE) med examen utanför EU/EES. SLU anvisas ett fast anslag för att genomföra 
utbildningen utan krav på att ett minsta antal studenter ska antas. Utbildningen omfattar tre termi-
ner och genomförs för närvarande i Skara. Diskussioner förs för närvarande om att flytta utbild-
ningen till Uppsala och samordna den med övrig veterinärutbildning. 
 
Det är stora problem med nuvarande TUVE. De studenter som antas till utbildningen saknar bas-
kunskaper i veterinärmedicin och behärskar inte i tillräcklig utsträckning svenska och engelska. 
TUVE är avsett att vara en kompletterande utbildning i hur veterinäryrket fungerar i Sverige och 
ska anpassa studenterna till de svenska författningar som omger de områden som veterinärer kan 
arbeta med. SLU har däremot inte resurser att lära upp dessa studenter från grunden i veterinäryr-
ket. 
 
SLU begär undantag från att anta studenter till TUVE 2014 och tillåtelse att få använda anvisade 
anslag för att slutföra utbildningen dels för de 8 – 10 studenter som antogs 2010 – 2012 och som 
på grund av bristande kunskaper ännu inte klarat teoretiska och praktiska moment, dels ge möj-
lighet för de 8 studenter som antogs i januari 2013 att slutföra sin utbildning. Vidare avser SLU 
att diskutera med Statens jordbruksverk om någon form av antagningsprov så att de veterinärer 
som inte har tillräckliga kunskaper i veterinärmedicin och svenska språket inte får påbörja utbild-
ningen. Härutöver måste en ny utbildningsplan utarbetas som tar hänsyn till studenternas kun-
skaper från tidigare veterinärutbildning och yrkeserfarenhet, det vill säga en mer individanpassad 
utbildning. 
 
Omstrukturering av utbildningarna 
SLU:s utbildningsutredning On the Education at SLU pekade på SLU:s problem med ett alltför 
stort och splittrat utbildningsutbud och därmed ineffektivt resursutnyttjande. Utredningen fram-
håller behovet av att starkare profilera utbildningen inom nyttjande och förvaltning av natur-
reseurser och markanvändning och föreslår en fokusering på utbildningar med en tydlig yrkesin-
riktning. Utredningen rekommenderar en mer sammanhållen utbildning med färre utbildningsor-
ter, sammanslagning av vissa utbildningsprogram, ökad samläsning mellan program och mins-
kad valfrihet inom program. Samtidigt framhålls att utbildningen ska utvecklas mot en ökad 
internationalisering och med fokus på de kunskaper och kompetenser som beskrivs i examens-
målen för respektive program. 
 
SLU:s styrelse har ställt sig bakom huvuddragen i utredningsrapporten eftersom de ligger i linje 
med universitetets strategi. Styrelsen har också framhållit att frågor kring omlokalisering av ut-
bildningsprogram ska prioriteras tidsmässigt. 
 
Det är mycket resurskrävande att utveckla ett nytt utbildningsutbud, dels själva utvecklingsar-
betet, dels den dubblerade utbildning som måste genomföras så länge SLU har studenter som 
läser både enligt den gamla och den nya studieordningen. Eftersom resurserna för grundutbild-
ningen redan nu upplevs som otillräckliga kan det innebära en risk för kvalitetssvacka på kort sikt 
om inte extra resurser kan tillföras.  
 
För att få en uppfattning om extra resursbehov görs följande antaganden: 



8 
 

• Som en delfinansiering vid större förändringar ges ersättning motsvarande tre månaders ar-
bete per läsår inom respektive program. Med större förändringar avses här till exempel helt 
nytt utbildningsprogram eller sammanläggning av befintliga program. 

• Smärre förändringar, till exempel revidering av befintligt program med avseende på forsk-
ningsanknytning och internationalisering eller sammanläggning av delar av tidigare program, 
kräver också arbete, men ses som programutveckling inom ordinarie verksamhet. 

• Beräkningen baseras på ett antagande om att knappt halva programutbudet blir föremål för 
större förändringar och övriga delar för smärre förändringar. 

• Antagandena resulterar i att totalt cirka 175 månaders arbete á 80 tusen kronor per månad för 
större förändringar behöver finansiering under perioden 2014 - 2016. Det innebär ett tempo-
rärt treårigt anslagstillskott under 2014 på 6 miljoner kronor (75 månader), under 2015 på 4 
miljoner kronor (50 månader) och under 2016 på 4 miljoner kronor (50 månader), samman-
lag under perioden 14 miljoner kronor. SLU bedömer att det är svårt att skapa utrymme för 
de större förändringarna i befintligt utbildningsanslag. 

 
Andra eventuella omstruktureringskostnader såsom till exempel ändrad lokalisering av utbild-
ningar, bedöms kunna finansieras med inkommande anslag utslagna över flera år och bedöms inte 
leda till några omfattande konsekvenser i verksamheten eftersom till exempel flyttkostnader är 
engångskostnader. 
 
För att omstrukturera delar av SLU:s utbildningsutbud begär SLU ett treårigt anslagstillskott på 
sammanlagt 14 miljoner kronor fördelat med 
• 6 miljoner kronor 2014, 
• 4 miljoner kronor 2015 och  
• 4 miljoner kronor 2016. 
 
3 Fortlöpande miljöanalys 
 
SLU:s fortlöpande miljöanalys har utvecklats mycket väl under inledningen av 2000-talet, efter 
riktade satsningar från regeringen. Under perioden 2006 - 2008 anvisades särskilda medel via 
Jordbruksverket och 2009 - 2011 via propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – 
Klimat (2008/09:162). För 2012 - 2013 erhålls medel via EU:s landsbygdsprogram. Vidare fördes 
Fiskeriverkets forsknings- och utvecklingsavdelning till SLU under 2011, vilket innebar ett bety-
dande tillskott av marin och limnisk miljöanalys.  
 
Responsen från avnämarna – bland annat nationella och regionala myndigheter, näringslivsföre-
trädare, intresseorganisationer och internationella rådsgrupper – har varit positiv. Den ekono-
miska utvecklingen redovisas i figur 1. 
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Figur 1. Medel till SLU:s fortlöpande miljöanalys 1999 - 2012 genom statsanslag3 och genom 
bidrag från Jordbruksverket samt en prognos för utvecklingen 2013 - 20144.  
 
Som framgår av figur 1 minskar anvisade medel kraftigt från och med 2012, vilket innebär bety-
dande svårigheter att upprätthålla verksamheten inom efterfrågade nystartade program relaterade 
till de nationella miljökvalitetsmålen. Det kan också påverka möjligheterna att ta emot uppdrag 
vid SLU där medfinansiering krävs. De statsanslag som medföljde i samband med överföringen 
av Fiskeriverkets forsknings- och utvecklingsavdelning var också mycket små (4 miljoner kronor 
till fortlöpande miljöanalys) i förhållande till verksamhetens totala omfattning. 
 
SLU har i tidigare budgetunderlaget pekat på att miljöanalysarbetet präglas av långsiktighet och 
att avnämarna förväntar sig att regelbundet få ungefär samma typ av underlag för strategiska be-
slut och uppföljning. Som en följd av stadigt ökad global efterfrågan på naturresurser ökar påver-
kan på ekosystemen. Av detta följer nya krav på miljöanalys och rapportering från EU-direktiv 
och andra internationella överenskommelser – till exempel klimatkonventionen och biodiversi-
tetskonventionen – samtidigt som ambitionerna i det nationella miljökvalitetsarbetet är bibe-
hållna. SLU har mött utvecklingen genom nya målsättningar om ökat bidrag till det internation-
ella arbetet och om att verksamheten ska stödja beslut om både miljö och produktion, i linje med 
Landsbygdsdepartementets mål ”Bruka utan att förbruka”.  
 

                                                 
3 Exklusive vissa gemensamma dispositioner vid SLU samt de anslag som genom Artdatabanken transfere-
rats för stöd till taxonomisk forskning samt för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och in-
stitutioner. 
4 Underlag för 1999 – 2012 är hämtat från SLU:s årsredovisningar samt Jordbruksverkets regleringsbrev 
och för 2013 är underlagen hämtade från SLU:s och Jordbruksverkets regleringsbrev. För 2013-2014 är 
utgångspunkten för prognosen att de medel som frigörs genom neddragningar vid Artdatabanken omförs 
inom SLU:s fortlöpande miljöanalys. 
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Behoven – och SLU:s betydelse för nationellt miljöanalysarbete – redovisas i den kartläggning av 
svensk miljöövervakning som presenterades av Statskontoret under 20125. 
 
Om inga nya statsanslag tillförs från och med 2014 reduceras SLU:s miljöanalysverksamhet årli-
gen med cirka 47 miljoner kronor jämfört med 2011 års nivå, vilket motsvarar läget före den upp-
byggnad av verksamheten som med stöd från Jordbruksdepartementet/Landsbygdsdepartementet 
pågått sedan 2006. Detta skulle leda till nedskärningar som i betydande grad försvagar Sveriges 
medverkan i internationellt miljöanalysarbete (inklusive åtaganden om rapportering enligt kon-
ventioner och direktiv) och SLU:s bidrag till det nationella miljökvalitetsarbetet, inklusive ambit-
ionerna att stärka de delar som avser beslutsunderlag om produktionsförutsättningar. 
 
För att nå den finansiering som SLU långsiktigt bedömer vara nödvändig för miljöanalysområdet 
begärs stegvis ökade anslag under åren 2014 - 2016:  
• 2014 med 24 miljoner kronor för att säkerställa fortsättning av angelägen verksamhet som 

under 2012 - 2013 upprätthålls genom stödet från EU:s landsbygdsprogram. 
• 2015 en ytterligare ökning med 24 miljoner för att återuppta utveckling och drift av nyeta-

blerade program i linje med intentionerna i klimatpropositionen, det vill säga en återgång till 
2011 års finansieringsnivå. 

• 2016 en ytterligare ökning på 25 miljoner kronor för att möta nytillkommande nationella och 
internationella behov (se nedan). 
 

Fullt utbyggd behöver anslagsnivån öka med 73 miljoner kronor årligen jämfört med 2013 års 
nivå, exklusive medlen från landsbygdsprogrammet. Denna nivå motsvarar den som anförts i 
tidigare långtidsbudgetar. 
 
All utveckling av SLU:s miljöanalys sker i nära samråd med avnämarna, främst nationella miljö- 
och sektorsmyndigheter, samt i samarbete med forskningen för att utnyttja bästa sakkunskap och 
effektiva metoder för datainsamling och analys. Utbytet mellan forskning och miljöanalys är dock 
dubbelriktat, eftersom forskningen gynnas av miljöanalysens tidsserier och landsomfattande da-
tamaterial. 
 
Bland angelägna nysatsningar pekar Skogsstyrelsen och Jordbruksverket på behov av utökad 
nationell skogsskadeövervakning och Kemikalieinspektionen på behov av utbyggnad av SLU:s 
unika Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel. För den verksamhet SLU övertog från 
Fiskeriverket finns betydande behov av medel för utveckling av metoder för datainsamling och 
analys, samt för att förstärka uppföljningen av åtgärders effekter som stöd för adaptiv fiskeriför-
valtning. Ett nationellt program för övervakning av viltpopulationer och djurhälsa är också ange-
läget, där SLU skulle kunna stå för flera komponenter. 
 
4 Anslag för strategisk satsning på djurlokaler 
 
SLU genomför för närvarande en strategisk satsning på djurlokaler. Ändamålsenliga djurlokaler 
är en förutsättning för verksamhet inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap, på samma sätt 
som laboratorier, fytotroner, odlingsytor, försöksparker och likande är för andra verksamheter vid 
SLU. Djurlokalerna måste uppfylla de minimimått och andra krav på utformning som anges i nu 

                                                 
5 Statskontoret, Rapport 2012:2, Miljöövervakning – kartläggning och analys 



11 
 

gällande lagar, förordningar och regler. Dessa inkluderar regelverk som ska säkra djurskydd, 
smittskydd och säkerhet för personal och studenter som ska hantera djur. 
 
Nuvarande lokaler på Kungsängen och Ultuna är sedan länge utdömda och på intet sätt anpassade 
till dagens lagstiftning. Det är skälet till att SLU har uppfört Sveriges nya anläggning för utbild-
ning och forskning om lantbrukets djur i Lövsta, Nationellt forskningscentrum för lantbrukets 
djur, som är norra Europas modernaste anläggning för undervisning och forskning om mjölkkor, 
grisar och fågel. Forskningscentret är en betydande strategisk framtidssatsning och en viktig re-
surs för att bidra till kunskap om hur ett modernt lantbruk och animalieproduktion kan förenas 
med god djurvälfärd, miljöhänsyn och ekonomisk bärkraft.  
 
På Ultuna uppförs för närvarande Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum med nya lokaler 
för VH-fakulteten och ett nytt djursjukhus. 
 
De ovan beskrivna anläggningarna finns båda inom veterinär- och husdjursvetenskapliga fakulte-
ten (VH-fakulteten). I och med färdigställandet av de två anläggningarna ökar VH-fakultetens 
sammanlagda lokalkostnader med ungefär 85 miljoner kronor på årsbasis i 2013 års priser.  
 
SLU avser att senare, när byggnationerna är färdigställda, initiera en diskussion med Lands-
bygdsdepartementet om den strategiska användningen av anläggningarna för att angripa fråge-
ställningar som är centrala för att förbättra lönsamheten inom till exempel jordbruksnäringen 
samtidigt som god djurvälfärd och –hälsa värnas och skadlig miljöpåverkan kan minimeras. För 
svensk animalieproduktion erbjuder Lövsta unika möjligheter för näringen att i samverkan med 
SLU angripa sådana frågeställningar. 
 
5 Semesterlöneskuld vid institutionen för akvatiska resurser 
 
SLU övertog viss verksamhet från Fiskeriverket den 1 juli 2011. Verksamheten har samordnats i 
en egen enhet, institutionen för akvatiska resurser, och inordnades från och med den 1 juli 2012 
under fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap. Vid övertagandet av verksamheten 
reglerades inte en semesterlöneskuld på 4 576 648 kronor avseende personalens sparade semester 
före 2009 och SLU tog därmed över ett lika stort underskottskapital. Det innebär att när persona-
len vid institutionen för akvatiska resurser tar ut sparad semester belastar detta institutionens bud-
get.  
 
SLU tillskrev den 14 maj 2012 Landsbygdsdepartementet med en begäran om kompensation för 
semesterlöneskulden vid institutionen för akvatiska resurser. Ingen kompensation anvisades i 
budgetpropositionen för 2013. SLU begär återigen kompensation för semesterlöneskulden. 
 
6 Låneram 
 
SLU har under 2013 en låneram på 1 250 miljoner kronor. Universitetet gör bedömningen att 
låneramen behöver öka till 1 500 miljoner kronor 2014, till 1 580 miljoner kronor 2015 och till 
1 770 miljoner kronor 2016. Ändamålen framgår av bilaga 1:5. 
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Verksamhet/finansiering 2012-2016 (mnkr)    Bilaga 1:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
 

       Anslag 1 577  1 582  1 623  1 672  1 771  
     Utgiftsområde 23, anslag 25:1 

      Anslagsförstärkning till SLU:s utbildning 
  

15  30  46  
 Anslag för fortlöpande miljöanalys 

  
24  48  73  

 Omstrukturering av utbildningarna 
  

6  4  4  
 Avgiftsintäkter som disponeras 551  568  585  605  626  
 Bidragsintäkter som disponeras 921  925  966  1 003  1 044  
 Finansiella intäkter som disponeras 14  15  16  16  17  
 Summa  3 063  3 090  3 235  3 378  3 581  
 

       För perioden 2011 till 2014 har statsanslaget prognostiserats enligt regleringsbrevet och  
  budgetpropositionen 2011/12:1, samt minskats med transfereringar till annan huvudman. 
  

Avgiftsintäkterna beräknas öka med i genomsnitt 3,4 procent för åren 2013 till 2016. 
  

Bidragsintäkterna beräknas öka med i genomsnitt 3,4 procent för åren 2012 till 2016. 
  

Finansiella intäkterna beräknas öka i genomsnitt med 4,9 procent för åren 2013 till 2016. 
   



Flerårsprognos 2008 - 2016 (mnkr) Bilaga 1:2

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Enklare framräkning 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingående balanserat kapital 450 371 387 415 352 265 142 27 42

Statsanslag 1 388 1 460 1 578 1 598 1 577 1 582 1 668 1 754 1 894

Avgiftsintäkter 458 467 498 518 551 568 585 605 626

Bidragsintäkter 617 757 738 831 921 925 966 1 003 1 044

Finansiella intäkter 45 7 5 14 14 15 16 16 17

Summa intäkter 2 508 2 691 2 820 2 960 3 063 3 089 3 235 3 379 3 581

Kostnader för personal 1 561 1 650 1 743 1 876 1 958 1 988 1 971 1 994 2 018

Kostnader för lokaler 273 280 280 344 334 334 392 454 470

Egna lokaler (Egendomarna) 24 27 27 34 48 48 49 50 51

Övriga driftskostnader 647 638 657 672 678 706 768 783 799

Finansiella kostnader 16 4 3 10 15 15 20 21 21

Avskrivningar 64 78 78 91 118 122 148 166 168

Summa kostnader 2 586 2 676 2 788 3 027 3 150 3 213 3 349 3 467 3 528

Resultat -78 15 32 -66 -87 -123 -114 15 35

Utgående balanserat kapital 371 386 420 349 265 142 27 42 77

UB i relation till omsättning 15% 14% 15% 12% 9% 5% 1% 1% 2%
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Avgiftsbelagd verksamhet       Bilaga 1:3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLU: s intäkter av avgifter, produkter, med mera uppgick 2012 till 551 miljoner kronor, 
vilket är 18 procent av universitetets totala intäkter. Intäkterna har ökat med 33 miljoner 
kronor jämfört med 2011. Den största ökningen svarar intäkter av forskningsuppdrag för 
fortlöpande miljöanalys för. Till denna ökning bidrar den nya institutionen för akvatiska 
resurser. Alla intäktsslag har ökat under 2012 med undantag av framförallt djursjukvår-
den, men även uthyrningen av mark, lokaler och studentbostäder har minskat. 
 
Avgifter vid SLU tas ut med principen om full kostnadstäckning som mål. Varje avgifts-
belagd verksamhet ska kalkyleras enligt denna princip. SLU har dock undantag om full 
kostnadstäckning i regleringsbrevet vad avser avgiftsområdena djursjukvård samt försälj-
ning av produkter och tjänster. För dessa avgiftsområden ska avgifterna bidra till att täcka 
kostnaderna. 
 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar (tkr) 2012 2011 
Djursjukvård 107 948 113 961 
Analyser 26 440 21 759 
Forskningsuppdrag     forskning 70 570 68 657 
                                    fortlöpande miljöanalys 136 257 114 313 
Utbildningsuppdrag 17 886 16 352 
Övriga tjänster och uppdrag 67 781 63 401 
Jordbruksprodukter inklusive djur 40 028 37 286 
Kurser och konferenser* 24 605 24 071 
Publikationer samt informations- och kursmaterial* 12 101 11 104 
Uthyrning av mark, lokaler och studentbostäder 34 181 35 170 
Övrigt 13 247 11 545 
 551 044 517 618 
 

  Varav intäkter av avgifter Akvatiska resurser 23 519 11 170 
* Intäktsslagen avser intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen, samman-
lagt:   36 705 35 175 



Bilaga 1:4

Lån i riksgäldskontoret 2012 2013 2014 2015 2016

(tkr) Utfall Förslag Förslag Förslag Förslag

IB Lån Riksgäldskontoret 741 000 1 059 145 1 161 299 1 462 006 1 546 018

Beräknad nyupplåning 436 203 224 601 449 141 249 999 354 550

varav för investering i immateriella

anläggningstillgångar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Beräknad amortering 118 058 122 447 148 434 165 987 168 664

UB lån i Riksgäldskontoret 1 059 145 1 161 299 1 462 006 1 546 018 1 731 904

Beslutad/föreslagen låneram 1 100 000 1 250 000 1 500 000 1 580 000 1 770 000

Beräknad ränteutgift 9 160 27 914 46 916 53 149 56 802

Ränteantaganden för nyupplåning 1,8 2,5 3,5 3,5 3,5

Finansiering av räntor och amorteringar

utgiftsområde 23,  anslag 25:1 71 242 84 202 109 396 122 716 126 261

övrigt 55 976 66 159 85 954 96 420 99 205



Investeringsbudget för SLU 2012 - 2016 (tkr) Bilaga 1:5
2012 2013 2014 2015 2016

Ingående värde för investeringar SLU 1) 887 855 1 220 966 1 323 120 1 623 827 1 707 840

Mark 138 090

Uppskrivningskapital -61 738

Ingående värde för investeringar 964 207 1 220 966 1 323 120 1 623 827 1 707 840

Årets anskaffning Totalt

Institutioner 0 68 000 68 000 68 000 68 000 272 000

Campus Uppsala 370 929 145 582 313 166 174 099 282 900 1 286 676

 Lövsta 300 536 40 478 3 500 0 0 344 514

 Lövsta slakteri 7 760 2 428 0 0 0 10 188

 Biogasanläggning i Lövsta 0 28 537 0 0 0 28 537

 Veterinär och husdjurscentrum VHC 0 0 269 316 0 263 800 533 116

Ulls hus 0 0 0 69 102 0 69 102

Fastighetsförvaltningen övrigt 19 152 41 309 27 800 87 822 12 500 188 583

Lantbruksdriften 890 11 450 10 050 4 950 450 27 790

 Övrigt Uppsala campus 42 591 21 380 2 500 12 225 6 150 84 846

Campus Alnarp 3 888 2 945 67 975 6 900 3 150 84 858

Campus Umeå 0 8 073 0 1 000 500 9 573

Campus Skara 0 0 0 0 0 0

Summa campus 374 816 224 601 449 141 249 999 354 550 1 856 008

Summa årets anskaffningar 374 816 224 601 449 141 249 999 354 550 1 856 008

Avskrivningar -118 058 -122 447 -148 434 -165 987 -168 664

Utgående värde för investeringar 1 220 966 1 323 120 1 623 827 1 707 840 1 893 725

Försäljning Ultuna 2:1 3) -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Ej lånefinansierade -61 821 -61 821 -61 821 -61 821 -61 821

Lånebehov 2) 1 059 145 1 161 299 1 462 006 1 546 019 1 731 904

Tilldelad  /föreslagen låneram 1 100 000 1 250 000 1 500 000 1 580 000 1 770 000

Skillnad 40 855 88 701 37 994 33 981 38 096

1) Ingående värde för investeringar är ackumulerade investeringar minskat med ackumulerade avskrivningar.

3) Lånebehovet har minskat genom att försäljningsintäkt från försäljning av Ultuna 2:1 finansierar 

    investeringar i  forskningsanläggningen i Lövsta med 100 mnkr enligt regeringsbeslut.

2) Lånebehovet är utgående värde för investeringar minskat med externt 
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DNR: SLU ua 2013.1.1.1--541 
Exp. den: 

Styrelsen  
  

BESLUT 
2013-02-20 
 
Landsbygdsdepartementet 
103 33 Stockholm 

SLU:s budgetunderlag 2014 - 2016 

Beslut 
Styrelsen beslutar  

att fastställa SLU:s budgetunderlag enligt bilaga 1 för åren 2014 – 2016 och att 
inge detta till regeringen samt 

att förklara beslutet för omedelbart justerat. 

Redogörelse för ärendet 
Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) ska SLU 
årligen upprätta och till regeringen lämna ett budgetunderlag senast den 1 mars. 
Budgetunderlaget ska innehålla myndighetens förslag till finansiering av 
verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren.  

Vid styrelsens sammanträde den 18 december 2012 diskuterades inriktningen av 
SLU:s budgetunderlag. Ärendet har beretts inom ledningskansliet med stöd av 
ekonomienheten. 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för SLU efter föredragning av chefen 
för ledningskansliet Marianne Fredriksson.  

 

 

Ingrid Petersson 

Marianne Fredriksson  

Kopia för kännedom 
Fakultetsnämnder 
Rådet för fortlöpande miljöanalys 
Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå 
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