
Alnarp



Det här är SLU Alnarp
SLU Alnarp är beläget i Sveriges mest dynamiska jordbruks-, trädgårds- och livsmedelsregion,  
ett stenkast från havet, nära studentstäderna Malmö och Lund och storstadslivet i Köpenhamn.  
Här bedrivs världsledande forskning inom landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap och växtproduktion 
och det erbjuds flera framgångsrika utbildningsprogram inom dessa områden. 

I ALNARP utbildas cirka 1 100 studenter och 
det är en arbetsplats för ungefär 430 personer, 
varav nära hälften arbetar med forskning.

Campus Alnarp välkomnar med en park med 
träd, buskar och blomstersortiment, landskaps- 
och trädgårdslaboratorier, rehabiliteringsträd-
gård och vackra byggnader. Alnarps Slott, som 

stod klart för dåvarande lantbruksinstitutets 
verksamhet 1863, tronar mitt i parken som en 
självklar symbol för campus.  Alnarpsgården är 
en ombyggd ladugård från år 1869, som prisats 
för sin smakfulla renovering. 

Läs mer »  www.slu.se/alnarp
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Forskning 

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur,  
trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk.

DEN GLOBALA UTMANINGEN är att med 
hållbara metoder förse världens växande be-
folkning med föda, rent vatten, fibrer, material 
och energi.  Forskningen i Alnarp bidrar på olika 
sätt till framväxten av en biobaserad samhälls-
ekonomi. 

LANDSKAPSARKITEKTUR handlar bland 
annat om mångfunktionella landskap och 
dess betydelse och användning för människan. 
Forskning bedrivs inom bland annat trädgårds-
historia, förvaltning av stadens utemiljöer, 
design samt landskapsvård och parkutveckling. 
Ett unikt område är den landskapsinriktade 
miljö psykologin där naturens roll för människans 
livskvalitet och hälsa studeras. 

Foto: Jenny Svennås-Gillner
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TRÄDGÅRDSVETENSKAP berör hela odlings-
kedjan. Detta innefattar produktion av livsmedel, 
industriråvaror, prydnadsväxter samt förvaring 
och marknadsföring. Viktiga forskningsområden 
är kemisk ekologi och livsmedelssäkerhet samt 
kvalitet och näringsinnehåll hos frukt, bär och 
grönsaker. 

VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAPEN inklu-
derar växtförädling, odlingssystem och växt-
skydd och har som mål att öka produktionen 
inom trädgårdsodling, jordbruk och skogs-
näring på ett uthålligt sätt.

DJURMILJÖ, DJURVÄLFÄRD OCH BYGG 

NADS FUNKTION har fokus på uthållig och 
miljövänlig djurhållning för produktion av mjölk, 
kött och ägg.

PÅ INSTITUTIONEN FÖR SYDSVENSK 

SKOGS VETENSKAP bedrivs forskning och 
undervisning inom områdena skogsskötsel, 
skoglig planering, skogsekonomi, skoglig frö-
forskning, naturvård och skogshistoria. 

 

Läs mer »  www.slu.se/alnarp
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SLU Alnarp erbjuder  
dessa utbildningar:
PÅ GRUNDNIVÅ

• Hortonom
• Landskapsarkitekt
• Trädgårdsingenjör – odling  
• Trädgårdsingenjör – design 
• Landskapsingenjör
• Lantmästare

MAGISTERPROGRAM 
• Natur, hälsa och trädgård

MASTERPROGRAM 
• Hållbar stadsutveckling* 
• Landscape Architect 
• Agroecology
• Euroforester
* I samarbete med Malmö högskola.
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Kristina Nordén
Trädgårdsingenjör – design

Samverkan
OMVÄRLD ALNARP arbetar med forsknings- 
och utbildningssamverkan, finansiering, fort-
bildning och internationella frågor. Innovations-
support erbjuds genom SLU Holdings innova -
tionskontor på campus.

PARTNERSKAP ALNARP är navet för fakul-
tetens näringslivs- och samverkanskontakter 
inom jordbruk och trädgård. 

TILLVÄXT TRÄDGÅRD är ett samarbetspro-
jekt mellan akademi och näringsliv som har som 
målsättning att skapa tillväxt inom Svensk träd-
gårdsnäring. 

MOVIUM är SLU:s tankesmedja för hållbar 
stadsutveckling och ett nationellt centrum för 
stad ens utemiljö, som erbjuder fortbildning och 
rådgiv ning och fungerar som mötesplats för 
praktiker och forskare inom offentlig miljö.

PLANT LINK är ett forskningsnätverk med 
fokus på nya eller förbättrade grödor och  
produkter inom livsmedel, material, läkemedel 
och energi. 

PROGRAMMET FÖR ODLAD MÅNGFALD 

(POM) är en nationell satsning för att bättre 
 bevara och nyttja våra kulturväxter. 



SLU i världen
År 2050 kommer vi att vara över nio miljarder människor på jorden. 
Hur ska vi på ett hållbart sätt få både Jorden och jorden att räcka till alla?

SLU ARBETAR MED att ta fram ny kunskap 
för samhällets behov och med att sprida och 
nyttiggöra den. Det internationella inslaget i 
universitetets verksamhet är påtagligt. Forskare 
och doktorander deltar i både stora EU-projekt 
och i samarbete med utvecklingsländer. Global 
Challenges University Alliance är ett SLU-initiativ 
för att samla de främsta universiteten på varje 
kontinent kring frågor om livsmedelsförsörjning, 
bioenergi, hållbar stadsutveckling och klimat. 

VÅRA FORSKNINGSOMRÅDEN har stor stra-
tegisk betydelse för den globala utvecklingen. 
SLU:s forskare arbetar för att det ska finnas bra 
och säkra livsmedel, för att djurvälfärden ska öka 
och för att hitta en hållbar energiförsörjning. Till-
sammans med internationella kollegor utvecklar 
vi kunskaper för en hållbar framtid för att förbätt-
ra livsvillkoren för människor världen över. 

Se filmen »  www.slu.se/shapingthefutureLäs mer »  www.slu.se/orter

Hela Sveriges universitet
SLU, SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, 

finns i hela Sverige på över 35 olika platser. 

I Uppsala, Alnarp, Umeå och Skara finns 
både utbildning och forskning. 

I Skinnskatteberg, Flyinge, Strömsholm  
och Wången är utbildningen i fokus. 

På 29 orter ägnar vi oss helt åt forskning. 
• Längs kuster och insjöar ligger åtta vatten-

laboratorier där man forskar inom sötvatten,  
havsfiske, kusten och fiskeri. 

• På Grimsö forskningsstation bedrivs  
forskning på vilt- och landskapsekologi. 

• På sex orter koncentreras forskningen till 
jordbruk och djurhållning och det finns fjorton 
försöksparker, fältforskningsstationer och till-
växtparker som är inriktade på skogsbruk.

Våra styrke- och profilområden berör livs-
viktiga frågor som djurs och människors hälsa,  
klimat, biodiversitet, hållbara produktionssystem, 
natur resursförvaltning och samhällsplanering.

Universitetet har ett regeringsuppdrag att bedriva 
fortlöpande miljöanalys. Samverkan står i centrum 
för hela universitetets verksamhet.



SLU i siffror

Läs mer »  www.slu.se/omslu

• 4 700 studenter, 
	 varav 1 100 i Alnarp

• 450 doktorander, 
	 varav 45 i Alnarp

• 980 forskare, 
	 varav 180 i Alnarp

• 3 600 medarbetare, 
	 varav 430 i Alnarp

Ur SLU:s årsredovisning, december 2013.
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Omsättning: drygt 3 miljarder per år 

Pavel Bína 
Koordinator Faunaväkteri
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