
Donationer till LTV-fakulteten, SLU 
 
För fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) vid 
SLU kan donationer utnyttjas på följande sätt: 

1. För ett specifikt syfte 
 
Donationen utnyttjas för ett specifikt objekt efter realisering av värdet. I dagsläget skulle det 
till exempel kunna handla om: 
 

• Investering i en ny biotron. Fakulteten planerar nu för ersättning av nuvarande biotron som 
tekniskt och ekonomiskt behöver ersättas. En biotron är en kvalificerad anläggning för växt-
forskning där klimatet noggrant kan styras inom ganska vida ramar. Den framgångsrika växt-
forskningen i Alnarp är beroende av tillgång till den här typen av anläggning för sin utveckl-
ing. Aktuell forskning handlar om genteknik på växter, samspel mellan insekter och växter 
(kemisk ekologi), växtskydd, växters respons på klimatförändringar och produktkvalitet i väx-
ter. Biotronen är den främsta infrastrukturen för forskning i Alnarp och utnyttjas också av 
forskare från andra universitet. Ekonomiska begränsningar gör att planerna för en ny biotron 
bara gör det möjligt att etablera drygt halva den nuvarande resursen. 

 
• Förstärkta resurser för LTV:s två plattformar för samverkan med intressenter och för 

att föra ut resultat från fakultetens forskning – Partnerskap Alnarp och Movium. Part-
nerskap Alnarp är en plattform för dubbelriktad samverkan mellan jordbruks- och trädgårds-
forskning på Alnarp och ett 100-tal intressenter bland företag, organisationer och samhällsor-
gan. Partnerskapet arrangerar en rad aktiviteter för utbyte av information och finansierar pro-
jekt på 50/50-basis mellan LTV och intressenter. Partnerskapet etablerades för 15 år sedan och 
är nu modell för motsvarande utveckling av samverkan mellan akademin och dess intressenter 
vid andra delar av SLU och andra universitet. Movium är en motsvarande plattform för sam-
verkan mellan forskning och undervisning på landskapsområdet inom SLU, dvs även för den 
verksamhet som finns på Ultuna, och dess intressenter. 

 
• Forskning i ett särskilt projekt. Exempel på större resurskrävande och pågående forskning 

är projekt för produktion av smörjoljor i oljekål, för resistens mot bladmögel/brunröta i pota-
tis, för manipulering av barkborrens/äpplevecklarens/myggors doftapparat, för mikrobiellt sä-
ker kvalitet hos bladgrönsaker och för människors rehabilitering från olika sjukdomstillstånd. 
Dessa projekt har hög vetenskaplig nivå, hör till LTV:s profilområden, och därmed SLUs, är 
framgångsrika vetenskapligt samtidigt som tillämpningarna är närliggande. 

 
• För stipendier till internationella studenter på avancerad nivå. Efter beslut om att införa 

avgifter vid svenska universitet för studenter som inte kommer från EU/EES-länder har antalet 
internationella studenter minskat kraftigt. Det är viktigt för SLU och för LTV att fortsatt 
kunna rekrytera duktiga internationella studenter som en bas för rekrytering av forskare mm. 
 

• För infrastruktur av gemensam nytta för SLUs verksamheter på Campus Alnarp, t ex 
för utbyggnad av studentbostäder eller ett ’living lab’ för innovationsarbete där studenter, 
forskare och näringsliv kan mötas. 
 

 

 

 



2. Till ett specifikt område 
 
Efter realisering av donationen utnyttjas värdet för verksamhet inom ett (eller möjligen ett 
par) specifikt område. Det skulle kunna handla om: 
 

• Forskning inom ett område, dvs. inom en forskargrupp eller möjligen en institution. Här skulle 
det kunna avse forskning som bedrivs av forskargruppen för växtbioteknik på bl. a produktion 
av industriella oljor, produktion av olja i blad eller ändrad kanalisering av växters produktion 
mellan oljor, stärkelse och socker. 

• Ett annat exempel på en forskargrupp till vilken en donation kan destineras är forskning som 
kopplar till växtförädling av potatis respektive frukt och bär och resistensförädling i stråsäd el-
ler till dessa verksamheter i sig. 

• Forskning om bioraffinering från växters restprodukter handlar om hur olika komponenter i 
dessa kan utnyttjas för att ta fram nya produkter, antingen i livsmedelskedjan eller för teknisk 
användning. 

• Forskning om utformning av produktionssystem för växtproduktion, allt ifrån växthus till stor-
skalig växtodling, som svarar mot krav på långsiktighet, hållbarhet och säkerhet. 

• Forskningen om landsbygdsföretagen är inriktad på dels hur utvecklingen av olika affärsmöj-
ligheter och -modeller kan främjas, dels mer specifika frågor kring landsbygdsföretagens led-
ning, inkl. förbättrad arbetsmiljö och rekrytering av arbetskraft. 

• Institutionen för växtskyddsbiologi är i sin forskning inriktad på tre huvudspår, kemisk eko-
logi för förståelse och manipulation av insekters doftapparat, resistens mot bladmögel/ brun-
röta i potatis och integrerad bekämpning av växtskadegörare. 

• Gruppen för miljöpsykologi forskar på hur naturen i olika former kan utnyttjas för rehabilite-
ring från olika sjukdomssyndrom och på hur utformningen av våra urbana miljöer påverkar 
barns och äldres utveckling och välbefinnande. 

• Centrala områden för landskapsforskningen är bl. a utnyttjande av multifunktionella landskap 
i städernas närhet, upplevelser av olika landskap och motstående intressen vid utnyttjandet av 
landskapet. Landskapslaboratoriet i Alnarp och Kunskapsträdgården på Ultuna är viktiga re-
surser för den forskning som avser anläggning och skötsel av vegetation i urbana miljöer. 
 

3. Som en ospecificerad donation till LTV 

En ospecificerad donation till LTV kan efter realisering av värdet utnyttjas för en kombination av olika 
syften och områden enligt ovan. För fakulteten är detta den optimala utformningen av en donation.  

Det är en självklarhet för fakulteten att ge största synlighet och uppmärksamhet åt en donation som får 
utnyttjas på detta sätt.  
 

4. Särskild stiftelse  

Om donationen består av tillgångar som inte får förbrukas utan det bara är avkastningen som får ut-
nyttjas, så kommer donationen att behöva förvaltas som en särskild stiftelse. Härigenom begränsas 
också utnyttjandet av donationen till områden som meningsfullt kan stödjas, dvs. som regel till mindre 
projekt, mindre investeringar och stipendier av olika slag. Dessutom tillkommer en kostnad för för-
valtningen av stiftelsen.  

Mottagande av en donation i form av en fastighet som inte får avyttras utan ska utnyttjas för ett speci-
fikt ändamål måste prövas särskilt för att klargöra att ändamålet ligger i linje med SLU:s verksamhets-
idé och att donationen inte utgör en belastning för SLU. 

 

/Anders Nilsson 2014-02-13 
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