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1 Sammanfattning  
Samhället står inför stora utmaningar kopplade till pågående klimatförändringar, en 
värld med växande befolkning och allvarlig flyktingsituation. För att möta behoven 
av mat, energi, m.m., utan att förbruka jordens resurser, krävs en omställning till en 
cirkulär och biobaserad ekonomi med hållbara produktions- och konsumtions-
system, där fossila komponenter ersätts med biobaserade och där näring och andra 
restprodukter återanvänds. Det handlar om ett hållbart nyttjande av naturresurser 
med värnande av den biologiska mångfalden samt människors och djurs hälsa. 
Dessa utmaningar är i fokus för SLU:s forskning, utbildning och miljöanalys. 

SLU:s budgetunderlag för perioden 2019–2021 tar sin utgångspunkt i nämnda 
utmaningar samt riksdagens beslut om anslag för 2018 och i regleringsbrevet för 
SLU 2018. 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 90 mnkr  
• Ökat utbildningsuppdrag  10 mnkr 

 

SLU lyfter även frågan om de merkostnader som miljödiesel innebär för 
undersöknings- och forskningsfartyget Svea.  

Härutöver hemställer SLU om att bilagan till Förordning för Sveriges 
lantbruksuniversitet justeras avseende omfattningen av vissa yrkesexamina.  
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2 Ökat anslag för forskning och forskarutbildning 
Med hänvisning till FN:s mål för hållbar utveckling (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, 
Livsmedelsstrategin och i underlagsrapporterna från arbetet med ett nationellt 
skogsprogram. De områden där SLU vill stärka och öka forskning och 
forskarutbildning är:  

• Biobaserade material och bränslen 
• Hållbar och säker livsmedelsförsörjning 
• Ekonomiämnets roll i en cirkulär ekonomi 
• Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och 

välbefinnande  
• Mångbruk av skog 
• One Health, med betoning på antibiotikaresistens  

Biobaserade material och bränslen 

För att uppnå klimatmålen blir forskning inom biobaserade material och bränslen 
allt viktigare då samhället övergår från en fossilbaserad till en biobaserad ekonomi. 
SLU producerar kunskap som omfattar hela värdekedjan från jord- och 
skogsbrukets primärproduktion till framtagandet av nya, biobaserade material och 
bränslen. Forskningen vid SLU spänner över ett brett fält och bidrar därmed till den 
nödvändiga förståelsen för sambanden mellan råvarornas beskaffenhet och 
biomaterials och bränslens funktionella egenskaper, från makro- till nanonivå. 
Denna kunskap nyttjas inom forskningen för att vidareutveckla tekniker, såväl 
traditionella som moderna, för produktion av optimerade råvaror. Vidare har SLU 
en stor systemförståelse och kan bidra med ett helhetsperspektiv för hållbara 
produktionssystem och innovationer inom området. SLU avser att förstärka 
forskningen inom detta område och att vara en attraktiv samarbetspartner för de 
tekniska universiteten och industrin/näringslivet. 

Hållbar och säker livsmedelsförsörjning  

Inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin har SLU fått medel för att 
inrätta ett program för industridoktorander. Under 2017-2019 finns sammantaget 
15 mnkr avsatta för ändamålet. Programmet ligger väl i linje med SLU:s 
ambitioner att i samverkan med näringen bedriva forskning inom 
livsmedelsområdet som spänner från primärproduktionens förutsättningar till 
livsmedlens kvalitet, säkerhet och hälsoaspekter.  

Intresset för programmet har varit stort – trots kort varsel och att det är ett både för 
näringen och SLU nytt koncept. Det fanns 30 ansökningar som kommer att 
utmynna i tiotalet projekt.  
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SLU:s förhoppning är att kunna fortsätta och utveckla satsningen på 
industridoktorander även på längre sikt.  

En central aspekt i det övergripande målet för Livsmedelsstrategin är att 
livsmedelsproduktionen i landet ska öka. En ökad produktion kräver lagring, något 
som är avgörande för export av svenskproducerade livs- och fodermedel. I 
samband med lagring, både av råvara och processade livs- och fodermedel, är 
mögelväxt ett allvarligt hot mot livsmedelssäkerheten.  

Idag saknas en samlad kompetens för att effektivt hantera problem med de 
mögelsvampar som hotar en hållbar, säker och ekonomisk produktionskedja från 
råvara till förädlad produkt. Ett fåtal aktiva personer i Sverige upprätthåller den 
kompetens som krävs för att kunna hantera denna problematik specifikt inom livs- 
och fodermedelsområdet1.  

De befintliga analyserna utgår från myndigheternas kontrollverksamhet; dvs. att 
avgöra om det finns mykotoxiner (mögelgifter) i en viss produkt. Det är dock inte 
tillräckligt för att förebygga problem med de mögelsvampar som orsakar toxin-
bildningen. Genom forskning om mögelsvamparnas ekologi och livsbetingelser 
kan SLU stödja industrin, t.ex. genom modeller för beräkningar av mögelväxt och 
mykotoxinbildning i samband med produktion, lagring och transport. Korrekt 
identifiering av mögelsvampar hjälper också kontrollmyndigheter/industrin att 
identifiera vilken/vilka mykotoxiner man ska förvänta sig i ett misstänkt prov. 

SLU vill bidra till att uppfylla Livsmedelsstrategin genom att i samverkan med 
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt 
etablera ett center för forskning om livs- och fodermedelsmykologi. Ett första steg 
skulle vara att utarbeta en långsiktig plan för att säkerställa inhemsk expertis inom 
mykologi till gagn för såväl berörda myndigheter som industrin och enskilda 
producenter av livsmedel och foder.  

Ekonomiämnets roll i en cirkulär ekonomi 

Inom de gröna näringarna finns tydliga önskemål om att SLU ska bedriva stark 
forskning inom ekonomiområdet, då särskilt rörande övergången från linjär till 
cirkulär ekonomi med tillämpningar inom exempelvis marknads- och 
omvärldsanalyser och företagande inom trädgård, lant- och skogsbruk, sport- och 
sällskapsdjur, m.m. SLU behöver också 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 

                                                      
1 Den kompetens som finns idag har sin tonvikt på förståelsen av mögelsvampar som 
orsakar skador i samband med växtproduktionen i fält.  
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betydelse för livskvaliteten. Forskning inom detta område ligger väl i linje med 
SLU:s verksamhetsidé och kräver mång- och tvärvetenskapliga ansatser. Inte minst 
barns och ungas utemiljöer i staden är ett angeläget område där mer kunskap 
behövs.  

Mångbruk av skog 

I en av underlagsrapporterna till arbetet med ett nationellt skogsprogram diskuteras 
behovet av tvärvetenskaplig forskning och innovationer kring mångbruk av skog. 
Befintliga modeller för analys av skogliga värden behöver utvecklas och 
kombineras med kunskap om andra värden av skogen. Mer kunskap om 
exempelvis skogens ekosystemtjänster och dess hållbara nyttjande är viktiga 
nyckelfaktorer i övergången till en fossilfri och biobaserad samhällsekonomi. SLU 
har den baskunskap som krävs för att vara en samlande kraft i en satsning på 
forskning om mångbruk av skog.  

Konceptet med industridoktorander som nu prövas i samband med Livsmedels-
strategin, skulle även kunna kopplas till en nationell satsning inom det skogliga 
området.  

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.  

Testbäddsfunktioner för innovation och kunskap  

Samhället står inför en omställning mot en biobaserad cirkulär ekonomi. Behovet 
av kunskap och innovationer för att möta utmaningar och tillvarata möjligheter i 
samband med denna övergång är mycket stora. SLU har unika kompetenser som 
rätt tillvaratagna kan få en avgörande betydelse för Sverige och för näringslivets 
möjligheter att positionera sig internationellt i dessa sammanhang. Förmågan att 
tillvarata akademins kompetens inom näringsliv och samhällsutveckling framhålls 
ofta som en viktig framgångsfaktor för en nations innovationsförmåga. Inom flera 
andra teknikområden finns väl utvecklade testbäddsfunktioner som kan bidra till en 
interaktion där kunskap omsätts i nya koncept, metoder och teknik som resulterar i 
nya kommersiella produkter och tjänster. Sådana funktioner saknas emellertid för 
det framväxande näringslivet som söker nya lösningar i en biobaserad cirkulär 
ekonomi. SLU har goda förutsättningar för att vara värd för en utveckling av 
testbäddsfunktioner tillsammans med nyckelaktörer i näringsliv och samhälle 
genom sin verksamhetprofil, samverkansinfrastruktur och faciliteter för forskning. 
Nya riktade medel för gröna testbäddsfunktioner kan bidra till innovationer inom 
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en stor bredd av tillämpningar inom livsmedel, biobaserade material och bränslen, 
gröna lösningar för samhällsbyggande etc. 

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 tvär-
vetenskapliga ansatser, något som är nödvändigt för att möta de komplexa 
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 framtidsplattformar2.  

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått regeringens uppdrag att ansvara för 
kvalitetssäkring och tillsyn av hela verksamheten vid universitet och högskolor, 
inklusive forskning. Det kan antas innebära att lärosätena utvecklar egna kvalitets-
säkringssystem 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. 
Totalt 120 mnkr för perioden.  

3 Behovsdriven forskning inom lantbruks- 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 livsmedelsstrategin3. Hållbara lösningar och 
innovationer 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 

                                                      
2 Framtidens djur mat och hälsa, Framtidens mat, Framtidens skog och framtidens städer.  
3 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 
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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 trådgårds-
sektorn, varav vissa medel avses vara riktade för att stödja utveckling och 
innovation inom trädgårdssektorn och att utgöra en nationell kraftsamlande 
funktion för samarbete mellan näringsliv, akademi och myndigheter. 

4 Fortlöpande miljöanalys  

Nulägesbeskrivning 

Ett styrkeområde för SLU är hållbar förvaltning av naturresurserna. Här har den 
fortlöpande miljöanalysen en självklar roll för att generera ökad kunskap om 
tillstånd och trender gällande exempelvis skog, fisk, vatten och jordbruksmark.  

Verksamheten inom fortlöpande miljöanalys har ofta koppling till klimatarbetet, 
inte minst inom klimatanpassningsområdet. Arbetet har också koppling till de 
nationella miljömålen, EU-direktiv, internationella konventioner och FN:s mål för 
hållbar utveckling (Agenda 2030). Att SLU är en uppskattad uppdragstagare och 
samverkanspartner framgår av utvärderingarna av SLU:s miljöanalys-program 
under 2013-20164. 

SLU har årligen sedan mitten av 2000-talet hemställt om ökat anslag för att 
utveckla verksamhetsområdet fortlöpande miljöanalys. Detta har till viss del 
hörsammats genom kortsiktiga lösningar och SLU har under drygt ett decennium 
(2006-2017) haft en resurs, utöver basanslaget, om 10-45 mnkr5. Dessa olika 
temporära förstärkningar av anslaget har väsentligen bidragit till att förbättra SLU:s 
kompetens att effektivt bidra till hållbar utveckling och förvaltning av natur-
resurserna. Då medlen från landsbygdsprogrammet upphör 2018 uteblir denna 
resurs.  

Genom övergången till en biobaserad ekonomi kommer en väl utvecklad 
miljöanalys att bli än viktigare för att klara målen för hållbar utveckling enligt 
Agenda 2030. Den goda kvaliteten i den fortlöpande miljöanalysen är beroende av 
att det finns medel för att förvalta och utveckla de infrastrukturer6 som krävs för 
verksamheten. Det måste också finnas expertis med vetenskaplig kompetens som 
kan förädla miljödata till beslutsunderlag och som kan föra in nya metoder så att de 
kan tillämpas i miljöövervakning och miljöanalys, liksom expertis med fördjupade 
kunskaper om hur miljöinformation kan bidra till önskad samhällsutveckling. 

                                                      
4 Utvärderingarna av SLU:s miljöanalysprogram: https://www.slu.se/miljoanalys/kontakt/om-
fortlopande-miljoanalys/ 
5 2006-2007, 20 mnkr/år, 2008 15 mnkr fr. återföring av skatt på handelsgödsel och 
bekämpningsmedel; 2009-2011, ca 45 mnkr/ år fr. Energi- och klimatpropositionen; 
därefter fr landsbygdsprogrammets tekniska stöd: 2012-2013, totalt 46 mnkr, 2014-2016, 
20 mnkr/år, och 2017, 10 mnkr.  
6 T.ex. databaser, system för tillgängliggörande av data, utrustning för datainsamling, 
laboratorier. 

https://www.slu.se/miljoanalys/kontakt/om-fortlopande-miljoanalys/
https://www.slu.se/miljoanalys/kontakt/om-fortlopande-miljoanalys/
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Konsekvenser av att finansieringen från landsbygdsprogrammet upphört 

Utan denna resurs begränsas SLU:s möjligheter att aktivt bidra till utveckling av 
miljöövervakning och miljöanalys men även att bidra till planering och uppföljning 
av åtgärder som ger effekter på naturresurser och miljö. 

Inför 2018 har SLU tillfälligt kunnat omfördela ett överskott så att SLU:s 
miljöanalys tillförts 10 mnkr för att säkra verksamheten på samma nivå som 2017. 
För 2018 väljer SLU att göra tidsbegränsade satsningar i linje med regeringens 
prioriteringar7 och inriktningsdokumentet för miljöanalys 2017-20208. Huvudsyftet 
är att fortsätta arbeta med förutsättningar för en effektiv dialog och samverkan med 
myndigheter och andra intressenter som erbjuds att nyttja SLU:s data och 
kompetenser genom uppdrag till SLU eller gemensamma initiativ och ansökningar. 

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 för en nationell satsning inom det 
skogliga området.  

Ett utökat anslag till SLU för fortlöpande miljöanalys skulle kunna realisera flera 
angelägna satsningar som rör samverkan, förvaltning och utveckling av infra-
strukturer, samt utveckling och implementering av nya metoder. Några av de mest 
angelägna behoven beskrivs kortfattat i bilaga 1a.  

SLU äskar om ett ökat anslag till fortlöpande miljöanalys med 20 mnkr för 2019, 
30 mnkr för 2020 för att därefter uppgå till 40 mnkr årligen. Dvs. 90 mnkr för 
perioden. 

5 Undersöknings- och forskningsfartyget Svea 
SLU:s forskningsfartyg beräknas kunna tas i drift under 2019. SLU har sedan 
tidigare påpekat den ekonomiska risk det innebär att ansvaret för driften ligger på 
universitetet, då budgeten bygger på att fartyget hyrs ut i stor utsträckning.  

Fartyget planeras drivas med den mest miljövänliga teknik som finns att tillgå, 
vilket i dagsläget är miljödiesel. Detta innebär (med dagens förutsättningar) en 
merkostnad om ca 10 mnkr per år jämfört med vanlig diesel eftersom SLU som 
myndighet inte omfattas av samma regler för skattereduktion som företag.  

                                                      
7 De nationella miljömålen, Agenda 2030, smartare miljöinformation, klimat, 
kostnadseffektiva miljöåtgärder, biobaserad och cirkulär ekonomi, marina miljön, giftfri 
miljö, och det nationella skogsprogrammet.  
8 Inriktningsdokumentet för forlöpande miljöanalys: 
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
https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/foma/inriktningsdokument-fortlopande-miljoanalys-2017-2020.pdf
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SLU utgår från att denna merkostnad (översiktligt beräknad till 10 mnkr/år) 
kommer att täckas, förslagsvis genom att skatten återförs.  

6 Utbildningarna vid SLU  

SLU:s utbildningsvolym behöver öka på sikt  

SLU:s långsiktiga vision är att studentpopulationen ska fördubblas på sikt eftersom 
kompetensen behövs, inte minst med anledning av samhällets övergång till en 
cirkulär och biobaserad ekonomi med hållbara produktionssystem där SLU:s 
samlade kompetens har en viktig funktion att fylla.  

Universitetet ger flera utbildningar som är unika inom Sverige, exempelvis inom 
jord- och skogsbruk, landskap och veterinärmedicin. 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. 

Till hösten startar tre nya tvärvetenskapliga masterprogram; hållbara livsmedels-
system (Sustainable Food Science), trädgårdsvetenskap (Horticultural Science) 
samt biobaserade material och biobaserad ekonomi (Plant Biology for Sustainable 
Production); dvs. områden som är utpekade i SLU:s strategi.  

Kommande satsningar inom utbildningsområdet 

Inom det skogliga området avser SLU genomföra en kartläggning avseende 
framtida behov. Flera av de aspekter som tas upp i underlagsrapporterna inför 
arbetet med ett nationellt skogsprogram handlar om att med olika kompetenser 
stötta den växande bioekonomin. I det sammanhanget behöver SLU:s skogliga 
utbildningar breddas och kopplas till såväl innovation, marknad och människor 
som till produkter och processer. SLU har här en viktig roll att fylla med sina 
forskningsanknutna skogliga utbildningar.  

Ett analysarbete har initierats för att undersöka behov och förutsättningar för en 
civilingenjörsutbildning med fokus på de gröna näringarna. Härutöver vill SLU 
erbjuda fler fristående kurser; för närvarande utvecklar SLU en MOOC9 inom 
antibiotikaresistens, där den tänkta målgruppen främst är utvecklingsländer.  

Mot bakgrund av det utökade utbildningsuppdraget har utökningen av platsantalet 
på djursjukskötarprogrammet kunnat tidigareläggas och arbetet med att återställa 
utbudet av fristående kurser har intensifierats. 

Inom det livslånga lärandet har SLU ambitionen att erbjuda attraktiva utbildningar 
genom högskolemässig utbildning för de gröna näringarna. Det finns ett behov i 
samhället av fort- och vidareutbildning, inte minst för nya målgrupper såsom 
exempelvis nyanlända. Detta behov vill SLU kunna möta. 

                                                      
9 Massive online open course, en utbildning som är nätbaserad, helt öppen och kostnadsfri 
för alla. Utbildningsformen är ganska ny i Sverige, regelverket är något oklart även om 
några svenska universitet ger sådan utbildning redan idag.  
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Satsningar på kvalitet i utbildningen 

Vid sidan av att inrätta nya program och kurser pågår en ständig utveckling av 
utbildningarnas kvalitet. Här kan nämnas att stärka färdighetsträningen och 
samverkan inom all utbildning, öka den internationella mobiliteten bland såväl 
studenter som lärare och att fortsätta stödja den pedagogiska utvecklingen genom 
en aktiv pedagogisk akademi som stöds av de lärare som utsetts till excellenta samt 
att integrera perspektiv på hållbar utveckling i samtliga utbildningar.  

En alldeles särskild omständighet som orsakar merkostnad är den nödvändiga 
moderniseringen och utvecklingen avseende verksamheten på hästsportens 
riksanläggningar vilket medfört att kostnaderna för hippolog-programmets moment 
”Häst- och anläggningsvård” ökat med ca 500 000 kr per år. Medlen till SLU som 
används för detta ändamål behöver därför justeras.  

Sammanfattningsvis kvarstår den långsiktiga målsättningen; att få en bättre balans 
mellan universitetets verksamhetsgrenar genom att på sikt utöka utbildnings-
utbudet. Detta behöver stödjas med ett strategiskt rekryteringsarbete, något som 
redan är prioriterat.  

De nya tvärvetenskapliga masterprogrammen är ortsövergripande, vilket medför att 
de kommer att understödjas med en ökad satsning på digitala lärmiljöer. 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 att ett något större uppdrag 
behövs, men först i slutet av treårsperioden.  

SLU äskar därför om 5 mnkr för utökad utbildning år 2020 och 5 mnkr 2021, totalt 
10 mnkr för perioden.  

6 Ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten 
Myndigheten ska i budgetunderlaget pröva ändamålsenligheten i de regler som styr 
verksamheten (9 kap 2 § SFS 2000:605).  

Förordningsändring avseende yrkesexamina  

Under 2017 fattade regeringen beslut om att inrätta en ny yrkesexamen, 
djursjukskötarexamen 180p. Den kommer att utfärdas från och med 2018.  

SLU:s begäran om att få en justering av förordningen avseende vissa andra 
yrkesexamina kvarstår. Hippologexamen, trädgårdsingenjörsexamen och 
lantmästarexamen bör omfatta 180hp och en agronomexamen bör omfatta 300hp. 
SLU har på begäran skickat en särskild promemoria i ärendet till regeringen10.  

Då Yrkeshögskolan fortsätter att expandera blir det än mer angeläget att de kortare 
yrkesexamina som utfärdas inom högskolan har en omfattning som motsvarar vad 
som förväntas av en högskolemässig utbildning11. Det är under det tredje 

                                                      
10 PM skickat till Näringsdepartementet (160819, SLU ua 2016.1.1.1-3144). 
11 Se bland annat Högskoleverkets utvärderingar.  
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kandidatåret som studenterna läser en fördjupning och gör ett självständigt arbete. 
Behovet att tydliggöra högskoleutbildning gentemot yrkeshögskolans tvååriga 
utbildningar uppmärksammas även av utredningen ”Högre utbildning under 20 år 
SOU:2015:70”. 

Sedan 2010 utfärdas alla två-åriga yrkesexamina genom tre-åriga kandidat-
utbildningar. Fr.o.m. ht 2016 är alla agronomutbildningar femåriga med upplägget 
3 plus 2 (kandidat- med påföljande masterexamen). Detta är en anpassning till 
studenternas efterfrågan; de läser oftast minst 300 hp för kunna ta ut en 
masterexamen.  

En justering av omfattningen är således kostnadsneutral såväl för SLU och CSN 
som för studenterna, eftersom de redan läser tre respektive fem år.  

SLU vill betona att det är för studenterna, och för tydligheten gentemot blivande 
arbetsgivare som SLU enträget begär denna förordningsändring. Den formella 
yrkesexamen inom SLU:s ämnesområden bör motsvara den av riksdagen beslutade 
examensordningen och studenternas samlade kunskaper och kompetens.  

Redovisning av forskningssamarbeten  

Universitet och högskolor vid utbildningsdepartementet har fått uppdraget att i sina 
budgetunderlag redovisa en översikt över aktuella forskningssamarbeten som 
kräver särskilt bemyndigande av riksdagen (U2017/04777/UH). SLU är för 
närvarande inte med i något sådant, men är part i ICOS Sweden (som rör 
klimatforskning) där Vetenskapsrådet står för avgiften. ICOS i sin tur ingår i ICOS 
ERIC på europanivå. På motsvarande sätt (via Vetenskapsrådet) önskar SITES bli 
medlem i en annan europeisk infrastruktur.  

SLU vill poängtera att forskningssamarbeten av olika slag mellan länder, 
organisationer och lärosäten är helt fundamentala för forskningen. Ett system där 
samtliga universitet och högskolor årligen ska redogöra för vilka medlemskap som 
kräver bemyndigande från riksdagen är enligt SLU varken funktionellt eller 
önskvärt. Det vore därför önskvärt om rutinerna kring detta istället kunde 
förenklas.  

8 Låneram 
SLU har en låneram för 2017 på 1 825 mnkr. Lånen uppgår vid årsskiftet 2017 till 
1 372 mnkr. 

Planerad investering ”Djur- och försöksstallar VHC (hus 1-3)” på 360 mnkr har 
skjutits från 2017 till 2018 i avvaktan på beslut från regeringen om SLU får 
förvärva dessa stallar.  

SLU äskar följande låneram för perioden 2018-2022: 2018: 1 915 mnkr, 2019: 2 
015 mnkr, 2020: 1 925 mnkr, 2021: 1 835 mnkr, 2022: 1 745 mnkr. 
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1 Verksamhet / finansiering  
 

Tabell 1: Verksamhet / finansiering 2017- 2021 (mnkr) 

      
 Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Befintligt statsanslag      
Statsanslag enligt regleringbrev och budgetproposition.  1 816 1 912 1 951 1 991 2 061 
Avgår transfereringar till andra huvudmän -64 -65 -64 -65 -65 
Summa befintliga statsanslag exkl transferering 1 752 1 847 1 887 1 926 1 996 
Satsningar Utgiftsområde 23, anslag 25:1      
Grundutbildning    5 5 
Fortlöpande miljöanalys   20 30 40 
Forskning och forskarutbildning       
Ökat basanslag   40 40 40 
Behovsdriven forskning inom jordbruks- och 
trädgårdsnäringen     5 10 10 
Statsanslag inklusive satsningar i budgetunderlaget 1 752 1 847 1 952 2 011 2 091 
Avgiftsintäkter som disponeras 685 695 745 737 748 
Bidragsintäkter som disponeras 895 956 1 013 1 064 1 101 
Finansiella intäkter som disponeras 7 5 9 9 9 

Summa  3 339 3 503 3 719 3 821 3 949 

      
För perioden 2018 till 2021 har statsanslaget prognostiserats enligt regleringsbrev och budgetproposition samt minskats 
med transfereringar till annan huvudman. 
. 
Avgiftsintäkterna beräknas öka med i genomsnitt 2,1 procent för åren 2018 till 2021. 

      
Bidragsintäkterna beräknas öka med i genomsnitt 5,3 procent för åren 2018 till 2021. 

      
De finansiella intäkterna ligger på en historiskt låg nivå då räntan varit -0,5 procent 2017. 
 
De finansiella intäkterna beräknas öka framgent eftersom bedömningen är att räntan inte kommer att fortsätta vara 
minusränta. På sikt beräknas räntan uppgå till cirka 2 procent. 
, 
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2 Avgiftsbelagd verksamhet 
 

Tabell 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2017 2016 
Djursjukvård 159 245 155 848 
Avgiftsintäkter i uppdragsutbildning  3 967 2 082 
Avgiftsintäkter i uppdragsforskning  93 540 100 871 
Avgiftsintäkter i uppdrag fortlöpande miljöanalys  155 182 151 298 
Försäljning av jordbruksprodukter inkl djur 41 605 40 788 
Försäljning av övriga varor och tjänster  92 358 98 393 
Kurser och konferenser* 59 246 67 742 
Publikationer samt informations- och kursmaterial* 3 309 3 372 
Uthyrning av mark, lokaler och studentbostäder 51 181 46 437 
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar**)  11 522 641 
Sponsring 13 575 20 156  

684 731 687 628  
   

* Intäktsslagen avser intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen, sammanlagt:   62 555 71 114  
   

Intäkter av tjänsteexport ingår i avgiftsintäkterna ovan med: 61 045 59 061  
   

Varav avgifter från utländska studenter: 6 352 4 965 
Intäkter av tjänsteexport beräknas enligt HfR:s redovisningsråds rekommendation och 
omfattar intäkter från Sida samt intäkter med utländsk motpart inkl. studieavgifter.  

   
**)Av årets realisationsvinst avser 9 mnkr realisationsvinst som uppstått i samband med 
att ersättning för nedlagda förbättringsutgifter på fastigheten Alnarpsgården erhållits av 
hyresvärden. 
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3 Verksamhetsinvesteringar  
 

Tabell 3 Verksamhetsinvesteringar             
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 
Immateriella investeringar             
Datasystem, rättigheter m.m. 206           
Materiella investeringar             
Maskiner, inventarier och installationer m.m.  110 628 246 600 222 350 73 400 75 000 75 500 
Byggnader, mark och annan fast egendom 20 678 379 750 12 000 5 900 6 000 6 000 
Övriga verksamhetsinvesteringar 11 376 24 648 34 650 25 150 25 000 25 000 
Pågående nyanläggningar 101 255           
Summa verksamhetsinvesteringar 244 143 650 998 269 000 104 450 106 000 106 500 
              
Finansiering              
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 244 143 650 998 269 000 104 450 106 000 106 500 
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)             
Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen)             
Anslag (efter medgivande av regeringen)             
Summa finansiering 244 143 650 998 269 000 104 450 106 000 106 500 
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4 Särskild information om verksamhetsinvesteringar  
 

Tabell 4 Särskild information om verksamhetsinvesteringar  
  Totalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
(tkr)   utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 
Verksamhetsinvesteringar per objekt                
Undersöknings- och forskningsfartyg 445 000 126 000 172 000 147 000       
FFV VHC hus 1-3 360 000   360 000         
                
                
Summa utgifter för investeringar 805 000 126 000 532 000 147 000 0 0 0 
                
Finansiering               
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 805 000 126 000 532 000 147 000       
Bidrag (2 kap. 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen)               
Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen)               
Anslag               
Summa finansiering 805 000 126 000 532 000 147 000 0 0 0 
                
Varav investeringar i 
anläggningstillgångar               
Datasystem, rättigheter m.m.               
Maskiner och inventarier 445 000 126 000 172 000 147 000       
Fastigheter och mark 360 000   360 000         
Övriga verksamhetsinvesteringar               
Summa investeringar i 
anläggningstillgångar 805 000 126 000 532 000 147 000 0 0 0 
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5 Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar  
 

Tabell 5 Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar         
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 
IB lån i Riksgäldskontoret  1 190 158 1 371 869 1 857 234 1 952 928 1 865 367 1 777 849 
Nyupplåning (+) 398 342 650 998 269 000 104 450 106 000 106 500 
Amorteringar (-) -216 631 -165 633 -173 306 -192 011 -193 518 -194 186 
UB lån i Riksgäldskontoret 1 371 869 1 857 234 1 952 928 1 865 367 1 777 849 1 690 163 
              
Beslutad/föreslagen låneram 1 825 000 1 915 000 2 015 000 1 925 000 1 835 000 1 745 000 
              
Ränteutgifter 6 490 -9 350 -19 650 -19 700 -18 800 -17 900 
              
Finansiering av räntor och 
avskrivningar             
Utgiftsområde 23 anslag 1:24 -109 273 -90 991 -100 337 -110 090 -110 405 -110 285 
Övrig finansiering  -100 868 -83 992 -92 619 -101 621 -101 913 -101 801 
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1. Angelägna behov inom fortlöpande miljöanalys 
Nedan listas behov som SLU ser i närtid för utveckling av nya metoder, utveckling 
och förvaltning av infrastrukturer, samt samverkan inom den fortlöpande 
miljöanalysen 

Samverkan 

− SLU deltar aktivt i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Smartare 
miljöinformation där den framtida verksamheten ska finansieras av 
respektive part. SLU har inte resurser för att på sikt bidra aktivt i 
denna samverkan.   

− SLU ser behov av två nya miljöanalysprogram; Vilt respektive 
Fjäll/Arktis. Med ett viltprogram kan SLU stärka samverkan om 
viltövervakning, viltskador, zoonoser och adaptiv viltförvaltning för 
att uppnå en viltstam i balans. Dagens miljöutmaningar i fjällen och 
Arktis är gränsöverskridande och SLU vill bidra mer än idag till det 
regionala miljö- och klimatsamarbetet i Norden, Barents och Arktis. 

− SLU ser ett behov att inrätta ett kompetenscentrum för kemiska 
hälsorisker med inriktning mot vatten. Framtidens 
dricksvattenförsörjning står inför en mycket allvarlig utmaning i 
form av ökade risker för kemiska föroreningar i rå- och dricksvatten 
pga. av ökande användning av kemikalier, exploatering av mark, 
urbanisering och klimatförändringar. Ett kompetenscentrum skulle 
kunna tillgängliggöra och långsiktigt säkra kompetens inom detta 
viktiga forskningsområde till stöd för omgivande samhälle. 

− Det saknas medel för medfinansiering av ansökningar till 
exempelvis Vinnova eller för att delta i verksamheter som kräver 
samfinansiering.  

Utveckling och förvaltning infrastrukturer 

− Ökat tempo i kvalitetsarbetet och åtgärder för att uppfylla nationell 
strategi för miljödatahantering och initiativ som gör miljödata lätt 
tillgängliga, kvalitetskontrollerade, väl beskrivna och effektivt 
förvaltade. 

− Artportalen innehåller både data insamlade på uppdrag av olika 
myndigheter och frivilligrapporterade data. Naturvårdsverket 
finansierar främst de delar som härrör till myndighetsdata. SLU 
behöver kunna finansiera förvaltning av frivilligrapporterade data 
samt utveckling av infrastrukturen som svarar mot forskningens 
behov. 
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− Kostnaderna ökar för SLU:s officiella statistik från 
Riksskogstaxeringen. Statistiken är en grundsten i svensk 
skogspolitik, Sveriges skogliga klimatrapportering, nationella 
skogliga konsekvensanalyser och som referensdata till 
fjärranalystillämpningar. Det finns även behov av IT-relaterade 
utvecklingsprojekt som t.ex. Skogliga grunddata. 

Utveckling av metoder 

− Ny teknik skulle kunna bidra till en effektivare miljöövervakning 
(dna-streckkodning, sensorer, biotester, medborgarforskning m.m.). 
SLU vill fortsatt kunna vara en ledande aktör i denna utveckling. 

− EU:s effektbaserade ersättningssystem för jordbruksstöd kräver 
uppskattningar av vilken effekt olika åtgärder har under olika 
förutsättningar. SLU vill i samråd med berörda myndigheter 
utveckla ett system som både möter EU:s krav och förädlar utförda 
åtgärder till en evidensbas för forskning. På så sätt skapas en process 
med en lärande förvaltning. 
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