REKTOR HAR ORDET

Öppenhet och kritiskt tänkande vinner i längden
Vi på SLU vårdar kritiskt tänkande, öppenhet och objektivitet. I en tid av
spridning av starkt divergerande budskap i många frågor är detta särskilt
värdefullt.

Våra forskare, lärare och studenter arbetar med grunden för vår existens,
det vill säga vår försörjning med mat, rent vatten, fibrer och energi. Men
det handlar också om relationerna till våra husdjur och lantbrukets djur, om
hälsa och naturupplevelser samt om hur vi ska utforma våra stadsmiljöer. Våra
perspektiv har en fundamental betydelse för regional, nationell och global
utveckling. SLU producerar forskning i världsklass och vi ger studenterna
goda förutsättningar för en framtida
gärning i samhället.

”

Vi ställer de
stora frågorna om
Närmare en miljard människor lever
nära svältgränsen. De är särskilt utsatta för
djuren, naturen
förändringar i naturen, inte minst ett förändrat
och livet.”
klimat. Men i förlängningen är den globalt växande
befolkningen och det omfattande nyttjandet av naturresurser allas problem,
som vi vill bidra till att lösa.Vårt engagemang i frågor kring global utveckling
är därför stort.

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska
naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar
utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi
för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.
Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden.
Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är
efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt
för en hållbar, levande och bättre värld.

Kort och gott: vi ställer stora frågor om djuren, naturen och livet och ger svar
alla behöver för att bygga en bra värld.
Peter Högberg
Rektor vid SLU

OM SLU
UPPDRAG
SIFFROR
FAKTA

Produktion: Kommunikationsavdelningen vid SLU, 2017
Redaktör: Nora Adelsköld • AD/Grafisk form: Maria Widén • Bildredaktör: Jenny Svennås-Gillner
Omslag: Jenny Svennås-Gillner. Bilderna i kollaget är från SLU:s verksamhet vid universitetsdjursjukhuset,
institutionerna för växtbiologi, vatten och miljö, skoglig resurshushållning, skoglig mykologi och växtpatologi,
samt från Nasa, Plesea Petre/iStock och André Karwathz/Wikimedia.
Foto: Jenny Svennås-Gillner, Ann-Katrin Hallin, Viktor Wrange, Christina Johansson, Johan Höglund, Lawrence Karn/iStock
Tryck: Elanders Sverige AB, september 2017

Verksamhetsidé

FORSKNING

SLU utvecklar kunskapen om
de biologiska naturresurserna
och människans förvaltning och
hållbara nyttjande av dessa.

GLOBALA UTMANINGAR
KRÄVER NY KUNSKAP

Detta sker genom utbildning,
forskning och miljöanalys i
samverkan med det omgivande
samhället.
Siffror och fakta (2016)
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helårsstudenter
mnkr i omsättning
helårsanställda
forskarstuderande
professorer
utbildningsprogram
studenter per lärare

SLU:s huvudorter är:
• Alnarp
• Umeå
• Uppsala
Forskning, utbildning, miljöanalys
och samverkan bedrivs också
vid många forskningsstationer,
försöksparker och utbildningsorter
i hela landet.
Hela SLU är miljöcertifierat
enligt ISO 14001.
Fakulteter
• Landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap

Med naturens
resurser i fokus
SLU är universitetet som samlar kunskap om hur vi på ett hållbart sätt kan
använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten. Vår forskning och
miljöanalys knyter an till våra unika utbildningar och vår omfattande dialog
med samhällets aktörer.
Vid det forskningsintensiva SLU har vi
naturvetenskaplig spetskompetens, men
också stark forskning inom humaniora och
samhällsvetenskap. Dessa vetenskaper möts
inom utbildningarna och inom forskningsområden som produktion, miljö, hälsa och
livskvalitet.
SLU har ett speciellt ansvar för miljöanalys,
och vi rapporterar om tillståndet i miljön
till såväl nationella som internationella
myndigheter.

Ny kunskap från SLU är mycket efterfrågad av företagare och beslutsfattare, och
vi samverkar med många aktörer både
inom landet och globalt.
SLU bidrar också till att världen når FN:s
globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030,
exempelvis målen Ingen hunger, Rent vatten,
Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa
klimatförändringen.

Vid SLU kombinerar vi en stark, nyfikenhetsbaserad
grundforskning med mer tillämpningsnära studier, som
bidrar till att lösa konkreta problem, lokalt och globalt.
Våra forskningsområden berör livsmedelskedjan, produktionssystem och naturresurser på land och i vatten, landsbygdsutveckling samt bioråvaror som kan ersätta fossila bränslen och
material. Vi bedriver också forskning om kretsloppet mellan
stad och land, ekosystem, klimat, djur i människans tjänst och
hållbara stadsmiljöer.
Vi har banbrytande forskning om konstgjord spindeltråd, som kan
komma att användas i medicinska sammanhang. SLU-forskare
har tagit fram ett klimatvänligt ris som avger ett minimum av
växthusgasen metan vid odling. Nya rön om kemiska signaler
mellan djur, växter och mikrober används redan för att kontrollera skadeinsekter i äppelodlingar. Stubbar ger enligt våra
studier klimatsmart energi. Och detta är bara några exempel!

SLU är ett forskningsintensivt universitet – 70 procent av
omsättningen går till forskning och forskarutbildning. SLUforskare medverkar årligen i omkring 1 600 vetenskapliga
artiklar. Våra publiceringar tillhör de allra mest citerade inom
sina vetenskapsområden.
I internationella jämförelser håller universitetet mycket hög
kvalitet. National Taiwan University Ranking placerar SLU på

SAMVERKAN

• Veterinärmedicin och
husdjursvetenskap

TILL NYTTA FÖR SAMHÄLLET

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet,
bildades 1977 genom en sammanslagning av Lantbrukshögskolan,
Skogshögskolan, Veterinärhögskolan,
Skogsmästarskolan och
Veterinärinrättningen i Skara.

SLU har en omfattande infrastruktur som forskare inom och
utanför SLU kan använda sig av – från fältforskningsanläggningar och faciliteter för djur- och växtforskning till avancerad
laboratorieutrustning, biobanker och databaser för miljödata.
SLU koordinerar också de två nationella forskningsinfrastrukturerna Svenska Lifewatch och Swedish Infrastructure
for Ecosystem Science (Sites). Universitetet har även ett
modernt djursjukhus (UDS) med många specialister inom
veterinärmedicin.

plats 12 inom området Agriculture. Inom området Plant & Animal
Science placerar sig SLU i samma rankning på 8:e plats.
I Leidenrankningen är SLU sjätte bästa svenska lärosäte. Enligt
såväl Times Higher Education som Shanghairankningen är SLU ett
av världens 300 bästa universitet.
SLU har bred kompetens inom
området infektionssjukdomar och
antibiotikaresistens.
Foto: Medivir

• Skogsvetenskap

Historik

Avancerad infrastruktur för forskning

Bland världens bästa universitet

• Naturresurser och
jordbruksvetenskap

www.slu.se/om-slu

SLU bygger världens modernaste oceangående forskningsfartyg,
specialanpassat för fisk- och miljöövervakning.

SLU har en kontinuerlig dialog med olika samhällsintressenter, särskilt inom de så kallade areella
näringarna: jordbruk, djurhållning, trädgårdsbruk,
skogsbruk, viltförvaltning, vattenbruk och fiske.
Intressenterna finns även inom områdena veterinärmedicin, naturresurser och miljö, landsbygdsutveckling
och landskapsarkitektur. I SLU:s uppdrag ingår att
vi tillsammans med näringarna tar oss an framtidens
utmaningar och bidrar med vår kunskap och kompetens.

Helena Aronsson är en av SLU:s samverkanslektorer
med uppgift att jämsides med sin forskning samverka
med intressenter inom sitt ämne växtnäringshushållning.
God växtnäringshushållning på gården ger effektiv
produktion med liten negativ miljöpåverkan.

MILJÖANALYS

UTBILDNING

HÅLLER KOLL PÅ LIVSMILJÖERNA

SLU-EXAMEN GER JOBB

SLU:s miljöanalys samlar kunskap om ekosystemen
och vår användning av dem.

Vi utbildar framtidens hållbarhetsexperter som ska
förstå de stora globala framtidsutmaningarna och
också bidra till svaren och lösningarna.

Den fortlöpande miljöanalysen använder mångåriga serier med
data från miljöövervakning och inventeringar. Ett exempel
är den så kallade Riksskogstaxeringen. Våra analyser resulterar i
vetenskapligt grundade underlag och råd om hur vi bör använda
naturresurserna för att få minsta möjliga miljökonsekvenser.
Arbetet är nära knutet till SLU:s forskning och utbildning.

Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och får
jobb direkt efter examen. Utbildningarna bedrivs nära forskningen vid våra campus i Alnarp, Skinnskatteberg, Umeå
och Uppsala. SLU är ett av de universitet i Sverige som har flest
disputerade lärare per student och liknar i detta avseende de
främsta universiteten i USA.

Verksamheten anknyter till de
svenska miljökvalitetsmålen
och de globala hållbarhetsmålen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggd miljö
Biologisk mångfald
Försurning
Giftfri miljö
Jordbrukslandskap
Klimat
Kust och hav
Skog
Sjöar och vattendrag
Övergödning

Vi har nationellt ansvar för flera yrkesinriktade utbildningar:

Bild: Anders Rådén

Orter

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

Illustration: Skipsteknisk AS

SLU I KORTHET

I Artportalen rapporterar allmänheten
in sina artfynd och bidrar därmed
till miljöövervakningen, så kallad
medborgarforskning.

SLU bidrar också till Sveriges rapportering av miljötillståndet
enligt EU-direktiv och internationella konventioner. SLU:s
miljöanalys är ledande i Europa på utformning av miljöövervakningsprogram, och världsledande inom metoder för skogsinventering. Miljöanalytikerna medverkar också i internationella samarbeten på miljöområdet, exempelvis vad gäller
biologisk mångfald och fiske.
Vinkelhoppspindeln är en av landets vanligaste
hoppspindlar. Sök fler arter på artfakta.se
Illustration: Mattias Starkenberg

SLU Holding hjälper forskarna att omsätta ny kunskap i
innovationer och kommersiella tjänster. Trädgårdsterapi mot
utbrändhet, doftfällor mot skadeinsekter och ett ämne som förbättrar ett vaccins effekt (adjuvans) är några exempel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agronom
Djursjukskötare
Hippolog
Hortonom
Jägmästare
Landskapsarkitekt
Landskapsingenjör
Lantmästare
Skogsmästare
Trädgårdsingenjör
Veterinär

Se filmen med
landskapsarkitektstudenten
Nima Karimzadeh på
www.slu.se/utbildning.

Andra eftertraktade utbildningsprogram är Biologi och miljövetenskap,
Civilingenjör med energi- eller miljöinriktning, Ekonomi – hållbar utveckling
samt Sport- och sällskapsdjur. Till det
kommer flera masterprogram.
Enligt Studentspegeln 2016 är SLU:s
studenter bland de mest nöjda i Sverige.
Rankningen Times Higher Education
placerar SLU på nionde plats bland
världens mindre universitet.

Det internationella engagemanget har djupa rötter inom SLU.
SLU Global stöder forsknings- och undervisningsprojekt för
utveckling av lantbruket i låginkomstländer. Vi samverkar med
de främsta universiteten i världen kring frågor om livsmedelsförsörjning, bioenergi, hållbar stadsutveckling och klimat.

SLU:are arbetar tillsammans
med boskapsägare i Uganda
för att förbättra mjölkkornas
foderkvalitet.

SLU Alnarp är ledande inom naturbaserad vård och rehabilitering.
Resultat från forskningen vid Alnarps rehabiliteringsträdgård används
både i offentlig och privat verksamhet, och flera landsting använder
trädgården i Alnarp som förebild. Frederik Tauchnitz och Lillian Lavesson
ingår i vårdteamet.

I SLU:s fyra framtidsplattformar samverkar forskarna
tvärvetenskapligt och för en dialog med olika samhällsintressenter om aktuella frågor och framtida lösningar.
SLU Framtidens djur och hälsa
SLU Framtidens mat
SLU Framtidens skog
SLU Framtidens städer

