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1 Sammanfattning  

SLU:s budgetunderlag för perioden 2018–2020 tar sin utgångspunkt i riksdagens 
beslut om anslag för 2017 samt i regleringsbrevet för SLU 2017. Förutom de medel 
som där anvisas, föreslår SLU att ytterligare medel anvisas för perioden:  

• Ökat basanslag för forskning 120 mnkr 
• Behovsdriven forskning inom  

jordbruks- och trädgårdsnäringen  25 mnkr  
• Fortlöpande miljöanalys 120 mnkr  
• Ökat utbildningsuppdrag  10 mnkr 

 

Härutöver hemställer SLU om att bilagan till Förordning för Sveriges 
lantbruksuniversitet justeras avseende omfattningen av vissa yrkesexamina.  

2 Ökat anslag för forskning och forskarutbildning 

Med hänvisning till Agenda 2030 och SLU:s inspel till forskningspropositionen 
2016, äskas medel för utökad forskning och forskarutbildning inom de områden 
som är utpekade i SLU:s strategi för 2017-2020.  

SLU vill även lyfta andra områden som bedöms vara angelägna och som har direkt 
bäring på vad som framförs i Landsbygdskommitténs betänkande och i 
Livsmedelsstrategin. De områden där SLU vill stärka och öka forskning och 
forskarutbildning är:  

• Biobaserade material 
• Hållbar och säker livsmedelsförsörjning 
• Ekonomi 
• Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och 

välbefinnande  
• One Health, med betoning på antibiotikaresistens  
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Biobaserade material  

Forskning inom biobaserade material blir allt viktigare i samband med samhällets 
övergång från en fossilbaserad till en biobaserad ekonomi. SLU har här en nisch i 
värdekedjan från jord- och skogsbrukets primärproduktion till biomaterialens 
egenskaper. SLU avser att samordna och förstärka forskningen inom detta område 
och att vara en attraktiv samarbetspartner för de tekniska universiteten. 

Hållbar och säker livsmedelsförsörjning  

SLU avser att bidra aktivt till den nationella livsmedelsstrategin genom forskning 
som spänner från primärproduktionens förutsättningar till livsmedlens kvalitet, 
säkerhet och hälsoaspekter. I samverkan med sektorn avser SLU att utveckla den 
tillämpningsnära forskningen och att ta en drivande roll i ett nytt forsknings- och 
innovationsprogram som kopplar ett helhetsgrepp på livsmedelssystemet och där 
kompetensen hos olika svenska aktörer kombineras. 

Ekonomi  

I omvärlden finns tydliga önskemål om att SLU ska bedriva stark forskning inom 
ekonomiområdet, exempelvis rörande marknads- och omvärldsanalyser och 
företagande inom lant- och skogsbruk, sport- och sällskapsdjur, m.m. SLU behöver 
god lärarkompetens i ämnet som svarar mot utbildningarnas behov. En förstärkning 
av ämnet är också ett viktigt led i strävan mot ökad mång- och tvärvetenskap. 

Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och 
välbefinnande  

För många människor i dagens urbaniserade samhälle har kontakt med djur, egen 
odling, vistelse i naturen eller grönområden i stadsmiljö, etc., en avgörande 
betydelse för livskvaliteten. Forskning inom detta område ligger väl i linje med 
SLU:s verksamhetsidé och kräver mång- och tvärvetenskapliga ansatser. 

One Health – med betoning på antibiotikaresistens  

SLU är en av de drivande parterna i One Health-nätverket tillsammans med bl.a. 
Uppsala universitet, Linnéuniversitetet och Statens veterinärmedicinska anstalt 
(SVA). Nätverket är främst inriktat på smittsamma sjukdomar mellan djur och 
människa, dvs. zoonoser, inklusive spridningen av antibiotikaresistens. 
Forskningen inom One Health handlar om att öka kunskapen om hur denna typ av 
sjukdomar uppkommer och sprids och vilka effekter olika typer av epidemier och 
pandemier kan få för människor, tamdjur, vilda djur och miljön. SLU vill vara en 
stark och attraktiv samarbetspartner i nätverket som bidrar till att ytterligare stärka 
och öka forskningen, särskilt om antibiotikaresistens.  

Samverkan och tvärvetenskap för ökad kvalitet och nytta  

SLU vill betona att samtliga utpekade områden är sådana där verksamheten sker i 
samverkan med andra aktörer, antingen med andra universitet eller med aktörer i 
omvärlden. Merparten av forskningsområdena har också mång- eller 
tvärvetenskapliga ansatser, något som är nödvändigt för att möta de komplexa 
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frågeställningarna som utgör framtidens utmaningar. Detta återspeglas även i 
SLU:s forskarskolor. Sedan flera år tillbaka deltar merparten av doktoranderna i 
någon av forskarskolorna. Konceptet som SLU har valt, med tämligen fria och 
tematiska upplägg, har visat sig framgångsrikt och SLU vill fortsätta satsa på fler 
forskarskolor med koppling till universitets framtidsplattformar1.  

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslås i forskningspropositionen få uppdrag 
att ansvara för kvalitetssäkring och tillsyn av hela verksamheten vid universitet och 
högskolor, inklusive forskning. Det kan antas innebära att lärosätena utvecklar 
egna kvalitetssäkringssystem även för forskning. SLU har redan beslutat 
genomföra en andra utvärdering av universitetets samlade forskning – KoN18 
(Kvalitet och Nytta 2018) – vilken kan utgöra grunden för ett sådant 
kvalitetssäkringssystem samtidigt som den ger SLU goda möjligheter att prioritera 
verksamheten med utgångspunkt i strategin.  

Mot bakgrund av ovanstående äskar SLU om 40 mnkr per år för ytterligare 
satsningar på forskning och forskarutbildning i de områden som utpekats ovan.  

3 Behovsdriven forskning inom jordbruks- och trädgårdsnäringen  

SLU förslår en särskild satsning på behovsmotiverad forskning med inriktning mot 
trädgårdssektorn. Denna del av den gröna sektorn är i god tillväxt och kan bli en 
betydande tillväxtmotor inom den svenska livsmedelsproduktionen. Dagens 
primärproduktionsvärde uppgår till ca 7 miljarder och den snabbt ökade efterfrågan 
på grönsaker, frukt och bär gör att framtidsutsikterna är mycket lovande. Sverige 
har också goda förutsättningar för produktion både i fält och växthus.  

Den behovsdrivna forskning som SLU vill bidra med kan handla om hela 
livsmedelskedjan, från råvarornas kvalitet till mer konsumentnära frågor, och har 
därmed tydliga kopplingar till livsmedelsstrategin2. Hållbara lösningar för en 
framtida livsmedelsproduktion kräver forskning avseende såväl nya sorter, metoder 
för växtskadebekämpning som hantering av biomassa.  

Produktionen är arbetsintensiv vilket medför arbetstillfällen, men den ställer också 
stora krav på kunskap. SLU har sedan 2008 varit huvudman för det forsknings- och 
utbildningsanknutna näringslivsutvecklingsinitiativet Tillväxt Trädgård som på ett 
betydande sätt medfört en nationell kraftsamling. För att fortsätta arbetet efter 2017 
krävs en långsiktig finansiering. 

SLU äskar 25 mnkr för behovsdriven forskning inom jordbruks- och 
trådgårdssektorn, varav vissa medel avses vara riktade för att stödja trädgårds-
sektorns utveckling och inkludera en nationell kraftsamlande funktion för 
samarbete mellan näringsliv, akademi och myndigheter. 

                                                      
1 Framtidens djur mat och hälsa, Framtidens mat, Framtidens skog och framtidens städer.  
2 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 



Budgetunderlag 2018-2020 

 

5/15 

 

4 Fortlöpande miljöanalys  

Nulägesbeskrivning 

SLU har årligen sedan mitten av 2000-talet hemställt om ökat anslag för att 
utveckla verksamhetsområdet fortlöpande miljöanalys. Detta har till viss del 
hörsammats och SLU har under drygt ett decennium (2006-2016), genom 
kortsiktiga lösningar, haft en utvecklingsresurs om 20-45 mnkr.  

Dessa finansieringslösningar har starkt bidragit till att utveckla SLU:s kompetens 
och möjlighet att ta emot externa uppdrag, ofta med koppling till EU-förordningar 
och direktiv samt internationella konventioner3. 

Utvärderingarna av SLU:s miljöanalysprogram under 2013-2016 visar att 
verksamheten är framgångsrik4. Kvaliteten i den fortlöpande miljöanalysen är 
beroende av att tidsserier kan hållas obrutna och att det finns medel för att utveckla 
den infrastruktur som krävs för verksamheten. SLU är också efterfrågad 
samarbetspartner i större projekt som kräver samfinansiering. Det är SLU:s 
infrastruktur med de långa tidsserierna som är värdet för avnämarna och som utgör 
förutsättningen för att få externa medel.  

Framtida behov av fortlöpande miljöanalys 

SLU vill fortsätta utveckla verksamheten för att bidra till hållbar utveckling genom 
regeringens prioriteringar: de nationella miljömålen, Agenda 2030, smartare 
miljöinformation, klimat, kostnadseffektiva miljöåtgärder, biobaserad och cirkulär 
ekonomi, marina miljön, giftfri miljö, och det nationella skogsprogrammet. 

En konsekvens av den förda miljöpolitiken är att användningen av biomassa måste 
öka, inte bara från skogen utan också från jordbrukslandskapet och marina 
områden. En väl utvecklad miljöanalys kommer därför att bli än viktigare för att 
klara mål om såväl miljö som produktion. Vid partsmötet inom konventionen för 
biologisk mångfald (december 2016) enades man om att bevarandet av biologisk 
mångfald har samma vikt som klimatutmaningen, något som också pekar på att 
data från den fortlöpande miljöanalysen kommer att vara fortsatt efterfrågad.  

För att möta kommande behov, exempelvis Agenda 2030, vill SLU fortsätta 
utveckla samverkan inom miljöanalysområdet genom att bland annat inrätta 
miljöanalysprogram inom ytterligare något av universitetets kompetensområden. 

SLU vill också framöver ha möjlighet att tillsammans med ansvariga nationella 
myndigheter medverka i angelägna projekt som antingen kräver samfinansiering 
eller att egna resurser kan avsättas. Det kan exempelvis gälla långsiktig 
övervakning av skadegörare, inventering vid uppkomna skadeutbrott, samt 

                                                      
3 Se SLU:s årsredovisning för en detaljerad redovisning.  
4 Länk till utvärderingarna av SLU:s miljöanalysprogram: 
https://www.slu.se/miljoanalys/kontakt/om-fortlopande-miljoanalys/ 

https://www.slu.se/miljoanalys/kontakt/om-fortlopande-miljoanalys/
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prognoser och rekommendationer som exempelvis Naturvårdsverkets 
samverkansprogram för Smartare miljöinformation och Inspire. 

God tillgång till både expertkompetens och data av hög kvalité är helt avgörande 
för att snabbt kunna leverera aktuella beslutsunderlag till samhället för frågor som 
rör hållbar utveckling. Det var grundtanken när SLU för 20 år sedan fick 
regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys och här finns i högsta grad 
förutsättningarna med kvalitetssäkrade databaser med obrutna tidsserier av data 
och nära tillgång till världsledande forskning. 

En grundfinansiering krävs för att bibehålla expertkompetens särskilt inom 
områden som präglas av arbetstoppar, till exempel Pollution Load Compilation till 
Helcom, där tiden mellan arbetstoppar kan användas för utvecklingsarbete. Vidare 
innebär den tekniska utvecklingen ökande krav på tillgänglighet (öppna data) och 
möjligheter att presentera till exempel nya indikatorer. Såväl utveckling som drift 
och vidmakthållande förvaltning av databaser och system för analyser kräver stora 
resurser. Det gäller inte minst nya artportalen som gått in i förvaltningsfas när 
samverkansprojektet med Norge slutfördes under 2016.  

Konsekvenser av att finansieringen från landsbygdsprogammet upphör 

All verksamhet som finansierats av medel från landsbygdsprogrammets tekniska 
stöd, och som prioriterats i dialog med miljöanalysprogrammens externa 
referensgrupper, måste avvecklas (under 2016 totalt 62 projekt fördelade på 10 
miljöanalysprogram).  

När dessa projekt avvecklas går även myndigheterna miste om den 
expertkompetens som förmedlas via programmens referensgrupper. Oftast handlar 
det om rådgivning och myndighetsstöd, miljöanalys med befintliga data, men 
ibland även om mer forskningsnära frågor och hanteringstiden är normalt 
förhållandevis kort.  

Ytterligare en konsekvens är att SLU från och med 2018 står helt utan den del som 
utgjort utvecklingsresurs för miljöanalys. Av cirkeldiagrammet nedan framgår 
finansieringsläget för den fortlöpande miljöanalysen. 

 

63%

31%

5%1%
Externa uppdrag (270 mnkr)

Åtaganden/ anslag (130 mnkr)

Landsbygdsprogrammet (20
mnkr)

Anslag ej bundet (5 mnkr)
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SLU kan inte i nuläget redogöra i detalj för hur verksamheten kommer att 
prioriteras om äskandet inte kan tillgodoses, det måste avgöras i dialog med 
berörda myndigheter. För att skapa utrymme för arbete med regeringens satsningar 
kan det bli nödvändigt med prioriteringar även inom de verksamheter som SLU 
tidigare identifierat som långsiktiga åtaganden. Med ett utökat anslag kommer SLU 
att kunna förverkliga intentionerna som beskrivs i SLU:s strategi 2017-2020 och 
det nyligen beslutade inriktningsdokumentet för fortlöpande miljöanalys5.  

SLU äskar om ökat anslag till fortlöpande miljöanalys med 40 mnkr /år. 

5 Utbildning  

Ökat utbildningsuppdrag 

I universitetets strategi för 2017- 2020 argumenterar SLU för ett utökat 
utbildningsuppdrag. Detta har tillmötesgåtts och SLU:s uppdrag har ökat från 
tidigare 3800 hst till 4000 hst per år för perioden 2017- 2020.  

SLU:s långsiktiga målsättning om att utbildningsvolymen ska öka i omfattning 
kvarstår, då framför allt på avancerad nivå (med sikte på forskarutbildning). SLU 
ger flera utbildningar som är unika inom Sverige, exempelvis inom jord- och 
skogsbruk, landskap och veterinärmedicin. De flesta studenter studerar på utbild-
ningsprogram som leder till en yrkesexamen. SLU erbjuder också ett antal 
masterprogram inom sina starka forskningsområden. Här är andelen internationella 
studenter hög, forskningsanknytningen särskilt stark och utbildningen genomförs 
ofta i samverkan med andra lärosäten. 

För närvarande är två nya tvärvetenskapliga masterprogram under utveckling; inom 
hållbara livsmedelssystem (Sustainable Food Science), biobaserade material och 
biobaserad ekonomi; dvs. områden som är utpekade i SLU:s strategi.  

Härutöver vill SLU erbjuda fler fristående kurser, för närvarande utreder SLU 
också förutsättningarna för att ge en MOOC6 inom antibiotikaresistens, där den 
tänkta målgruppen främst är utvecklingsländer.  

SLU har också ambitionen att erbjuda attraktiva utbildningar inom det livslånga 
lärandet genom högskolemässig utbildning inom SLU:s sektorer. Det finns ett 
behov i samhället av fort- och vidareutbildning i synnerhet för nya målgrupper 
såsom exempelvis nyanlända. Detta behov vill SLU kunna möta. 

Målsättningen att utöka utbildningsutbudet behöver understödjas med ett 
strategiskt rekryteringsarbete, något som redan är prioriterat.  

                                                      
5 Länk till inriktningsdokumentet för fortlöpande miljöanalys 2017-2020: 
https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/foma/inriktningsdokument-
fortlopande-miljoanalys-2017-2020.pdf 
6 Massive online open course, en utbildning som är nätbaserad, helt öppen och kostnadsfri 
för alla som vill delta. Utbildningsformen är ganska ny i Sverige, regelverket är något 
oklart även om några svenska universitet ger sådan utbildning redan idag.  

https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/foma/inriktningsdokument-fortlopande-miljoanalys-2017-2020.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/foma/inriktningsdokument-fortlopande-miljoanalys-2017-2020.pdf
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Vid sidan av att inrätta nya program och kurser avser SLU utveckla utbildningarnas 
kvalitet. Här kan nämnas att stärka färdighetsträningen och samverkan för all 
utbildning, öka den internationella mobiliteten bland såväl studenter som lärare och 
fortsätta stödja den pedagogiska utvecklingen genom en aktiv pedagogisk akademi 
som stöds av de lärare som utsetts till excellenta.  

Prognosen är att det utrymme som för närvarande finns i utbildningsuppdraget inte 
kommer att täckas fullt ut. SLU har därför beslutat tidigarelägga utökningen av 
djursjukskötarprogrammet och att intensifiera arbetet med att återställa utbudet av 
fristående kurser. SLU vill också ha en flexibilitet i uppdraget för att kunna 
utveckla utbudet i samverkan med såväl näringsliv som studenternas efterfrågan.  

För de nya masterutbildningarna är bedömningen ändå att ett något större uppdrag 
behövs i slutet av treårsperioden.  

SLU äskar därför om 5 mnkr för utökad utbildning år 2019 och 2020, totalt 10 
mnkr för perioden.  

6 Förordningsändring avseende yrkesexamina  

Under 2016 har SLU svarat på remiss om en ny yrkesexamen, ”Djursjukskötare 
180 hp”. SLU ser fram emot ett beslut i ärendet så att studenterna snarast kan få en 
yrkesexamen som motsvarar legitimationskraven.  

Det återstår dock fyra yrkesexamina där sakfrågan kvarstår; de examina som SLU 
enligt förordningen kan utfärda är otidsenliga och stämmer inte överens med 2007 
års reform enligt riksdagens beslut. SLU har under 2016 på begäran skickat in en 
särskild promemoria i ärendet7.  

Sedan Yrkeshögskolan utvecklats är det än mer angeläget att de yrkesexamina som 
SLU utfärdar har en omfattning som motsvarar vad som kan förväntas av en 
högskolemässig utbildning8. Det är under det tredje, så kallade kandidatåret, som 
studenterna kan få en fördjupning och göra ett självständigt arbete. För att 
tillmötesgå kraven på högskolemässighet ger SLU sedan flera år tillbaka de korta 
yrkesexamina i form av treåriga kandidatutbildningar (hippologexamen, 
lantmästarexamen och trädgårdsingenjörsexamen,). En justering av omfattningen 
är kostnadsneutral såväl för SLU och CSN, som för studenterna, eftersom de redan 
läser tre år.  

För agronomutbildningen gäller att omfattningen nu anpassats efter studenternas 
efterfrågan. Fr.o.m. ht 2016 ges samtliga agronomutbildningar som 5-åriga 
program där normen är en kandidatexamen med påföljande masterexamen. Det var 
studenterna som först tog konsekvensen av att de konkurrerar på arbetsmarknaden 
med de som har en masterexamen, och lade till kurser utöver examensfordringarna. 
Därför gäller även för agronomutbildningarna att en förordningsändring blir 
kostnadsneutral, eftersom studenterna sedan länge läst minst 300hp.  

                                                      
7 PM skickat till Näringsdepartementet (160819, SLU ua 2016.1.1.1-3144). 
8 Se bland annat Högskoleverkets utvärderingar.  
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Mot bakgrund av ovanstående, samt med hänvisning till refererade promemoria. 
kvarstår SLU:s önskan om en justering av SLU:s förordning så att 
hippologexamen, trädgårdsingenjörsexamen och lantmästarexamen omfattar 
180hp, samt att agronomexamen omfattar 300hp.  

Ytterst är det för studenternas, och för deras kommande arbetsgivares skull som 
SLU fortsätter begära denna förordningsändring. Det är angeläget att den formella 
yrkesexamen motsvarar studenternas samlade kunskaper och kompetens.  

7 Omregleringen av spelmarknaden, konsekvenser för SLU 

För närvarande utreds den svenska spelmarknaden9. Via Hästnäringens nationella 
stiftelse står ATG för hälften (ca 18 mnkr) av kostnaderna för hippolog-
utbildningen som bedrivs på riksanläggningarna Wången, Strömsholm och Flyinge. 
ATG bidrar även till Stiftelsen hästforskning som finansierar projekt där SLU ofta 
är huvudman eller samverkanspartner. SLU vill uppmärksamma på att spelutred-
ningen kan få konsekvenser för SLU:s hästrelaterade utbildning och forskning.  

8 Låneram 

SLU har en låneram för 2016 på 1 711 mnkr. Lånen uppgår vid årsskiftet 2016 till 
1 190 mnkr. SLU tog inte upp lån i november, det gjordes i januari 2017. Den 10 
januari justerades lånen till 1 248 mnkr. Det innebär att de redovisade lånen för 
2016 är 58 mnkr för låga.  

Två större investeringar har skjutits från 2016 till 2017; dels förvärv av stallar i 
VHC, dels investering i SLU:s nya undersöknings- och forskningsfartyg. 
Ursprungligen hade dessa två omfattande investeringar tillsammans uppskattats till 
cirka 450 mnkr för 2017. Bedömningen är nu (januari 2017) att dessa två 
investeringar kommer att uppgå till 2017: 480 mnkr, för 2018: 172 mnkr och för 
2019: 133 mnkr, totalt 785 mnkr. Utöver dessa två större investeringar kvarstår de 
tidigare beräknade investeringsbehoven. 

Detta innebär att låneramen för 2017 är för låg. SLU har under hand fört fram till 
näringsdepartementet att SLU behöver en ökning av låneramen för 2017 med 100 
mnkr. Under åren 2018 – 2021 behöver SLU ytterligare förstärkning av låneramen 
enligt tabellen i bilagan då fartyget är under byggnation. 

Sammantaget äskar SLU om att få utökad låneram enligt följande:  
2018: 1 980 mnkr, 2019: 2 060 mnkr, 2020: 2 000 mnkr och 2021: 1 900 mnkr. 

  

                                                      
9 Omreglering av spelmarknaden, dir 2015:95 
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1 Verksamhet/finansiering  

 
  

Bilaga 1: Verksamhet / finansiering 2016 - 2021 (mnkr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning Beräkning
Befintligt statsanslag 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Statsanslag enligt regleringbrev och budgetproposition. 1 797 1 816 1 990 2 138 2 286 2 325
Avgår transfereringar till andra huvudmän -65 -65 -65 -65 -65 -65
Summa befintliga statsanslag exkl transferering 1 732 1 751 1 925 2 073 2 221 2 260
Nya satsningar Utgiftsområde 23, anslag 25:1
Grundutbildning
Utökat utbildningsuppdrag från 3800 hst till 4000 hst per år för perioden 2017-2020 5 5
Fortlöpande miljöanalys
Fortlöpande miljöanalys 2017 - 2020 40 40 40
Forskning och forskarutbildning 
Ökat basanslag för forskning 40 40 40
Behovsdriven forskning inom jordbruks- och trädgårdsnäringen 25 25 25
Statsanslag inklusive satningar i budgetunderlaget 1 732 1 751 2 030 2 183 2 331 2 260
Avgiftsintäkter som disponeras 688 728 709 739 751 751
Bidragsintäkter som disponeras 923 978 1 017 1 058 1 100 1 144
Finansiella intäkter som disponeras 7 4 4 8 8 8
Summa 3 350 3 461 3 760 3 988 4 190 4 163

För perioden 2017 ti l l  2020 har statsanslaget prognostiserats enligt regleringsbrevet och
budgetpropositionen 2011/12:1 samt minskats med transfereringar ti l l  annan huvudman.

Avgiftsintäkterna beräknas öka med i genomsnitt 3,5 procent för åren 2017 ti l l  2021 exklusive 
försäljningsintäkter för fastigheten Ultuna 2:1

Bidragsintäkterna beräknas öka med i genomsnitt 4,7 procent för åren 2017 ti l l  2021

Finansiella intäkterna har minskat kraftigt 2013-2016 då räntan fall it ti l l  noll
Finansiella intäkterna har beräknas i  prognosen att  öka för åren 2018 ti l l  2020 då bedömingen 
är att räntan återgår ti l l  en något högre nivå på cirka 2 procent.
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2 Avgiftsbelagd verksamhet 

 
  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2016 2015

Djursjukvård 155 848 136 330

Avgiftsintäkter i uppdragsutbildning 2 082 3 167

Avgiftsintäkter i uppdragsforskning 100 871 90 693

Avgiftsintäkter i uppdrag fortlöpande miljöanalys 151 298 158 379

Försäljning av jordbruksprodukter inkl djur 40 788 41 404

Försäljning av övriga varor och tjänster 98 393 100 194

Kurser och konferenser* 67 742 37 305

Publikationer samt informations- och kursmaterial* 3 372 4 237

Uthyrning av mark, lokaler och studentbostäder 46 437 45 298

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 641 3 261

Sponsring 20 156 6 682

687 628 626 950
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3 Verksamhetsinvesteringar  

 
  

Verksamhetsinvesteringar

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.

Immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m. 2 814

Materiella investeringar

Maskiner, inventarier och installationer m.m. 84 165 219 000 247 500 208 500 73 550 74 150

Byggnader, mark och annan fast egendom 32 449 406 180 8 050 6 400 6 000 6 000

Övriga verksamhetsinvesteringar 120 599 40 900 15 300 30 500 26 000 20 000

Summa verksamhetsinvesteringar 240 027 666 080 270 850 245 400 105 550 100 150

Finansiering 

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 240 027 666 080 270 850 245 400 105 550 100 150

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)

Anslag (efter medgivande av regeringen)

Summa finansiering 240 027 666 080 270 850 245 400 105 550 100 150
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4 Särskild information om investeringar 

 
  

Särskild information om verksamhetsinvesteringar

Totalt 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(tkr) utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.

Verksamhetsinvesteringar per objekt 

Biotron Campus Alnarp 40 041 40 041

Undersöknings- och forskningsfartyg 445 000 140 000 172 000 133 000

VHC hyresgästanpassningar Campus Ultuna 55 017 55 017

FFV VHC hus 1-3 365 000 365 000

Summa utgifter för investeringar 905 058 95 058 505 000 172 000 133 000 0 0

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 905 058 95 058 505 000 172 000 133 000

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)

Anslag

Summa finansiering 905 058 95 058 505 000 172 000 133 000 0 0

Varav investeringar i anläggningstillgångar

Datasystem, rättigheter m.m.

Maskiner och inventarier 460 129 15 129 140 000 172 000 133 000

Fastigheter och mark 365 000 365 000

Övriga verksamhetsinvesteringar 79 929 79 929

Summa investeringar i anläggningstillgångar 905 058 95 058 505 000 172 000 133 000 0 0
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5 Låneram om räntor för verksamhetsinvesteringar  

  
 

 

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.

IB lån i Riksgäldskontoret 1 187 735 1 190 158 1 808 932 1 933 626 2 018 393 1 937 466

Nyupplåning (+) 72 132 761 303 270 850 245 400 105 550 100 150

Amorteringar (-) -69 709 -142 529 -146 156 -160 633 -186 477 -200 000

UB lån i Riksgäldskontoret 1 190 158 1 808 932 1 933 626 2 018 393 1 937 466 1 837 616

Beslutad/föreslagen låneram 1 711 000 1 825 000 1 980 000 2 060 000 2 000 000 1 900 000

Ränteutgifter 5 856 0 -9 659 -20 147 -28 980 -36 643

Finansiering av räntor och avskrivningar

Utgiftsområde 23 anslag 1:24 -32 565 -72 690 -79 466 -92 198 -109 883 -120 688

Övrig finansiering -31 288 -69 839 -76 349 -88 582 -105 574 -115 955
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