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Sammanfattning   
SLU:s budgetunderlag för perioden 2020–2022 tar sin utgångspunkt i verksamhets-
idén om att utveckla kunskaperna om de biologiska naturresurserna. Beräkningarna 
utgår riksdagens beslut om anslag för 2019 samt regleringsbrevet för SLU 2019. 
Förutom de medel som där avsätts, föreslår SLU att ytterligare medel anvisas för 
perioden:  

• Ökat basanslag för forskning 120 mnkr 
• Behovsdriven forskning inom jordbruks-  

och trädgårdsnäringen  25 mnkr  
• Utökat utbildningsuppdrag  20 mnkr 
• Fortlöpande miljöanalys 90 mnkr  

 
SLU förutsätter även att den tidigare beslutade satsningen på ett kompetenscentrum 
för växtförädling av livsmedelsgrödor, SLU Grogrund, får fortsatt finansiering.  

1 Inledning 
SLU:s verksamhetsidé är att utveckla kunskaperna om de biologiska naturresur-
serna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, 
forskning, och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.  

Denna verksamhetsidé står sig väl i förhållande till de utmaningar samhället står 
inför; klimatförändringarna, extremväder med torka och översvämningar i 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. Inom SLU finns en stor systemförståelse som kan bidra 
med ett helhetsperspektiv för hållbara produktionssystem och innovationer inom 
universitetets områden. 

SLU har under 2018 genomfört sin 2:a utvärdering av universitetets samlade forsk-
ning – KoN18 (Kvalitet och Nytta 2018) – som kommer att utgöra en god grund 
för att utveckla verksamheten inom universitetet. Resultaten bekräftar SLU:s posit-
ion som ett profilerat universitet med hållbarhetsfrågorna i tydligt fokus. Ett hund-
ratal internationella bedömare rekommenderar SLU att än starkare framhålla denna 
särställning som ett universitet med goda möjligheter att bidra till FN:s hållbarhets-
mål (Agenda 2030).  

Under det senaste decenniet har balansen mellan de direkta statliga anslagen till 
forskning och de externa bidragen förskjutits. En allt högre andel externfinansie-
ring minskar möjligheten för universiteten att göra strategiska val, ta ett långsiktigt 
och mer strategiskt arbetsgivaransvar, skapa attraktiva karriärvägar för yngre fors-
kare samt bedriva grundforskning. Den förstärkning till lärosätena som aviserades i 
forskningspropositionen (för SLU:s del 14 mnkr) uteblev inför 2019 vilket var 
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ytterligare ett steg i fel riktning. I januari 2019 presenterades utredningen om styr-
ning och finansiering av högre utbildning och forskning som föreslår mer långsik-
tighet och tillit genom en förskjutning till förmån för generellt ökade basanslag till 
universiteten. SLU ser fram emot en sådan utveckling.  

SLU vill även poängtera vikten av långsiktighet i finansieringen av redan beslutade 
investeringar i infrastrukturer för forskning. Genom de oerhört stora investering-
arna, bl.a. MAX IV, ESS (European Spallation Source) och SciLifeLab, har Sve-
rige unika möjligheter till internationellt ledande forskning inom materialvetenskap 
och livsvetenskap, i båda fallen med stark möjlighet till utveckling av svensk indu-
stri. För att dessa anläggningar ska nå sin fulla potential, och för att svenska 
lärosäten ska kunna bredda den forskningsbas som utnyttjar anläggningarna, krävs 
emellertid förstärkt finansiering. Det finns annars en uppenbar risk att dessa inve-
steringar främst kommer andra länder tillgodo och svensk forskning och industri 
förlorar konkurrenskraft. 

2 Ökat basanslag för forskning och forskarutbildning  120 mnkr 
Med hänvisning till FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) och till SLU:s 
strategi 2017-2020 vill SLU peka ut några angelägna områden med tydlig koppling 
till regeringens ambition att genomföra klimatomställningen, där SLU vill göra 
ytterligare satsningar. Härutöver vill SLU även lyfta de områden som bedöms vara 
angelägna och som har direkt bäring på vad som framförs i Landsbygdskommitténs 
betänkande, Livsmedelsstrategin med satsningen på livsmedelsexport och i det nat-
ionella skogsprogrammet.  

De områden där SLU vill stärka och öka forskning och forskarutbildning är:  

• hållbar skogsproduktion och mångbruk av skog 
• hållbar och säker livsmedelsförsörjning 
• biobaserade material och bränslen 
• betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och 

välbefinnande,  
• One Health, med betoning på antibiotikaresistens  
• förstärkningar avseende forskningsinfrastruktur, tillgängliggörande av data 

(”open access”) samt datasäkerhet. 
 

Hållbar produktion och mångbruk av skog 

I det nationella skogsprogrammet diskuteras behovet av tvärvetenskaplig forskning 
och innovationer kring hållbar produktion och 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 eko-
systemtjänster och dess hållbara nyttjande är viktiga nyckelfaktorer i övergången 
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till en fossilfri och biobaserad samhällsekonomi, eftersom en sådan övergång byg-
ger på ett ökat uttag av skogsråvara. SLU har baskunskap och kompetens för att 
vara en samlande kraft i en satsning på forskning om mångbruk av skog.  

I anslutning till skogsprogrammet erhöll SLU särskilda uppdrag med koppling till 
mångbruk av skog. Det handlar om tvärvetenskaplig syntes av mångbruksforsk-
ning, utveckling av ny statistik för skyddad och brukad skog, ett uppdaterat utbild-
ningspaket för adaptiv älgförvaltning och samhällsekonomiska konsekvensanalyser 
av metoden för att skydda värdefulla skogar med hjälp av byte mot statlig ersätt-
ningsmark. Dessa uppdrag vill SLU fortsätta arbeta med. Konceptet med industri-
doktorander som har prövats i samband med Livsmedelsstrategin skulle även 
kunna kopplas till en bredare nationell satsning på hållbar skogsproduktion och 
mångbruk av skog.  

Hållbar och säker livsmedelsförsörjning  

Industridoktorander inom livsmedelsområdet 

Inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin fick SLU 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 var stort; 30 ansökningar har utmynnat i tiotalet projekt. 
En förutsättning för att genomföra konceptet har dock varit att universitet har avsatt 
medel så att programmet har kunnat bli femårigt. SLU:s ambition är att fortsätta 
och utveckla satsningen på industridoktorander även på längre sikt.  

Samverkan för ökad kunskap om säker lagring av livs- och fodermedel 

En central aspekt i Livsmedelsstrategin är att livsmedelsproduktionen i landet ska 
öka. En ökad produktion kräver lagring, något som är avgörande för export av 
svenskproducerade livs- och fodermedel. Men lagring (både av råvara och proces-
sade livs- och fodermedel) riskerar medföra mögeltillväxt, vilket är ett allvarligt 
hot mot livsmedelssäkerheten.   

SLU vill bidra till att uppfylla Livsmedelsstrategin genom att i samverkan med 
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 
etablera ett center för forskning om livs- och fodermedelsmykologi. Idag saknas en 
samlad kompetens för att hantera de mögelrelaterade problem som hotar en hållbar, 
säker och ekonomisk produktionskedja från råvara till förädlad produkt. Endast ett 
fåtal aktiva personer i Sverige upprätthåller den kompetens som krävs för att han-
tera denna problematik specifikt inom livs- och fodermedelsområdet1.  

                                                      
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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Befintliga analyser utgår från myndigheternas kontrollverksamhet; dvs. att avgöra 
om det finns mykotoxiner (mögelgifter) i en viss produkt. Genom forskning om 
mögelsvamparnas ekologi och livsbetingelser skulle SLU utöver detta kunna stödja 
industrin arbetet med att förebygga och minska mögelrelaterat matsvinn, t.ex. 
genom modeller för beräkningar av mögelväxt och mykotoxinbildning i samband 
med produktion, lagring och transport.  

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 skogs-
brukets primärproduktion till framtagandet av nya, biobaserade material och bräns-
len. Forskningen vid SLU spänner över ett brett fält och bidrar därmed till den nöd-
vändiga förståelsen för sambanden mellan råvarornas beskaffenhet och biomaterial 
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 system-
förståelse 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. 

Ekonomiämnets roll i en cirkulär ekonomi 

Inom de gröna näringarna finns tydliga önskemål om att SLU ska bedriva stark 
forskning inom ekonomiområdet, särskilt rörande övergången från linjär till cirku-
lär 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. Att utveckla de samhällsvetenskapliga ämnena inom SLU var 
även en generell rekommendation från den internationella utvärderingen KoN18 
(se ovan).  

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 bety-
delse för livskvaliteten. Forskning inom detta område ligger väl i linje med SLU:s 
verksamhetsidé och kräver mång- och tvärvetenskapliga ansatser. I samband med 
byggandet av nya bostäder och bostadsområden är barns och ungas utemiljöer i 
staden är ett angeläget område där mer kunskap behövs.  
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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 SVA. Nätverket är främst inriktat på 
smittsamma sjukdomar mellan djur och människa (dvs. zoonoser) samt spridningen 
av antibiotikaresistens. Forskningen inom One Health handlar om att öka kun-
skapen 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 och 
bidra till att ytterligare stärka och öka forskningen, särskilt om antibiotikaresistens.  

Testbäddsfunktioner för innovation och kunskap  

I omställningen mot en biobaserad cirkulär ekonomi finns det ett stort behov av 
kunskap och innovationer för att möta utmaningar och tillvarata möjligheter i sam-
band med denna övergång. SLU har unika kompetenser som kan få en avgörande 
betydelse för Sverige och för näringslivets möjligheter att positionera sig internat-
ionellt i dessa sammanhang. Förmågan att tillvarata forskningsresultat inom 
näringsliv och samhällsutveckling är en viktig framgångsfaktor för en nations inno-
vationsförmåga. Inom flera andra teknikområden finns väl utvecklade testbädds-
funktioner 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 skulle också behöva utvecklas för det framväxande näringslivet 
som söker nya lösningar i en biobaserad cirkulär ekonomi.  

SLU har, genom sin verksamhetprofil, samverkansinfrastruktur och faciliteter för 
forskning goda förutsättningar för att vara värd för en utveckling av gröna test-
bäddsfunktioner tillsammans med näringsliv och samhälle. Testbäddar inom den 
gröna sektorn kan bidra till innovationer inom livsmedelsområdet, 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 
nära samverkan med andra aktörer, antingen med andra universitet eller med aktö-
rer i omvärlden. Merparten av forskningsområdena har också mång- eller tvär-
vetenskapliga ansatser, något som är nödvändigt för att möta de komplexa fråge-
ställningarna som utgör framtidens utmaningar. Detta återspeglas även i SLU:s 
forskarskolor. Sedan flera år tillbaka deltar de flesta doktorander i någon av fors-
karskolorna. Konceptet som SLU har valt, med tämligen fria och tematiska upp-
lägg, har visat sig framgångsrikt och SLU vill fortsätta satsa på fler forskarskolor 
med koppling till universitets framtidsplattformar som alla handlar om hållbar 
utveckling och effektivt resursutnyttjande2.  

 

                                                      
2 Framtidens djur mat och hälsa, Framtidens mat, Framtidens skog och framtidens städer.  
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SLU äskar om 40 mnkr per år för att universitetet ska kunna utveckla de satsningar 
på forskning och forskarutbildning som utpekats ovan. Totalt 120 mnkr för 
perioden.  

3 Anslag till SLU Grogrund  
SLU Grogrund – Centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor är ett virtuellt 
kompetenscentrum med huvuduppgift att utgöra ett kunskapsnav för svensk växt-
förädling. Bildandet av SLU Grogrund var avsett att finansieras med en anslags-
ökning till SLU om 20 mnkr under 2018, 30 mnkr under 2019, samt från och med 
2020 ett permanent anslag om 40 mnkr per år3. 

Två av världens största utmaningar inför framtiden är att lösa frågor kopplade till 
klimatförändringarna och befolkningstillväxten. Dessa båda frågor är tätt samman-
länkade med ökad risk för svältkatastrofer, krig och flyktingströmmar som resultat 
av en ökad befolkningstäthet och minskad möjlighet till matproduktion.  

Dessa framtidsutmaningar förklarar det breda stödet för SLU Grogrund: kon-
kurrenskraftsutredningen, livsmedelsstrategin och samverkansprogrammet för cir-
kulär biobaserad ekonomi har alla pekat ut växtförädling för att säkra livsmedels-
försörjningen, både för Sveriges befolkning och för livsmedelsexport, som en av de 
viktigaste åtgärderna inför framtiden.  

SLU har inlett ett ambitiöst program i samverkan med industri och näring för att 
säkerställa en hållbar livsmedelsförsörjning via förädling av klimatsmarta, hållbara 
och för framtida konsumentbehov önskade grödor4. Redan efter ett års verksamhet 
märks tydliga synergier både för näringsliv och akademi. SLU Grogrund bidrar 
med kunskap, metoder och teknik till de svenska växtförädlingsföretagen som är av 
avgörande betydelse för att livsmedelsproduktion och -export ska kunna fortsätta 
växa i Sverige men också utvecklas i internationell konkurrens.  

Inför 2019 har dock anslaget till SLU Grogrund minskat till 20 mnkr istället för de 
aviserade 30 mnkr. En nedskärning på 10 mnkr till SLU Grogrund redan under 
programmets 2:a år omintetgör stora delar av planerad och pågående verksamhet 
som framförallt får konsekvenser för den svenska livsmedelssektorns tillväxt-
möjligheter i ett föränderligt klimat.  

SLU utgår från att den ursprungliga ambitionen för SLU Grogrund kan återupptas 
som planerat så att anslaget 2020-2022 förstärks med 40 mnkr per år.  

                                                      
3 Budgetproposition för 2018 (2017/18:1). 
4 T.ex stråsäd, baljväxter, potatis, vall, oljegrödor, proteingrödor, trädgårdsgrödor och 
fruktträd.  
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4 Behovsdriven forskning inom lantbruks- och trädgårdsnäringen  
25 mnkr 
SLU föreslår en satsning på behovsmotiverad forskning med inriktning mot träd-
gårdssektorn. Denna del av den gröna sektorn är i god tillväxt och kan bli en bety-
dande tillväxtmotor inom den svenska livsmedelsproduktionen. Dagens primär-
produktionsvärde 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 som kan bidra till 
en nödvändig omställning till mer växtbaserad mat och samtidigt leda till en ökad 
grad av inhemsk självförsörjning inom livsmedelsområdet. 

Den behovsdrivna forskning som SLU vill bidra med kan handla om hela livs-
medelssystemet, från råvarornas kvalitet till mer konsumentnära frågor, och har 
därmed tydliga kopplingar till livsmedelsstrategin. Hållbara lösningar och inno-
vationer för en framtida livsmedelsproduktion och försörjning kräver forskning 
avseende såväl nya sorter som metoder för hållbart växtskydd, växtnäringsförsörj-
ning samt utveckling av företagande och marknad.  

Under 2008-2017 var SLU huvudman för Tillväxt Trädgård; ett initiativ för 
näringslivsutveckling baserat på forskning och utbildning. Samarbetet mellan 
parterna finns kvar men för närvarande saknas de medel som krävs för finansiering 
av utvecklingsprojekt inom området.  

 

SLU äskar 25 mnkr för behovsdriven forskning inom jordbruks- och trädgårds-
sektorn, varav vissa medel avses vara riktade för att stödja utveckling och inno-
vation inom trädgårdssektorn och att utgöra en nationell kraftsamlande funktion för 
samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter.  

 

5 Utbildning på grund- och avancerad nivå 20 mnkr 
SLU:s anseende bland Sveriges universitet och högskolor är mycket gott och stu-
denterna är eftertraktade på arbetsmarknaden. Utbildningarna vid SLU är viktigare 
än någonsin med tanke på de klimat och miljöutmaningar samhället står inför. SLU 
har därför under 2018 intensifierat arbetet med att verka för att nå målsättningen 
om en större studentvolym, på alla nivåer, och som speglar mångfalden i Sveriges 
unga befolkning. Ett ambitiöst och brett utvecklingsprojekt har sjösatts för att inom 
en tio-årsperiod nå visionen om dubbelt så många studenter vid SLU. 

Fler utbildade inom SLU:s ansvarsområden behövs inte minst för att Sverige ska 
klara omställningen från ett fossilbaserat samhälle med en linjär ekonomi till ett 
biobaserat samhälle med en cirkulär ekonomi och en i övrigt hållbar utveckling. 
Fler utbildade vid SLU behövs därför för att kunna  
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• bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, nås,  
• utveckla de gröna näringarna mot långsiktigt hållbara produktionssystem  
• bidra till att målen för svensk livsmedelsstrategi, nationella skogs-

programmet och svensk landsbygdspolitik nås  
• leda framtidens hållbara nyttjande av djur och biologiska naturresurser i 

såväl ett svenskt som ett globalt perspektiv,  
• medverka till en hållbar stadsutveckling och till djurs och människors hälsa 

och livskvalitet, samt för att  
• förstärka möjligheterna inom det livslånga lärandet. 

 

Att uppnå en ökad utbildningsvolym är också angeläget för SLU som universitet, 
både i syfte att uppnå en bättre balans mellan verksamheterna och för att få ett 
bredare rekryteringsunderlag för forskarutbildningen inom SLU:s unika ämnen.  

Samhällets efterfrågan på djursjukvård är alltjämt ökande. Utbyggnaden av djur-
sjukskötarprogrammet har tagit fart; från och med 2018 antar SLU 80 studenter per 
år till djursjukskötarprogrammet vilket är en fördubbling sedan 2014. En eventuell 
ytterligare utbyggnad (till 100 platser) utreds, och skulle innebära en kostnads-
ökning med 8 mnkr för treårsperioden.  

I dagsläget är det mer än dubbelt så många som söker om veterinärlegitimation än 
vad SLU examinerar. Skillnaden mellan det antal legitimationer som SJV utfärdar 
och antalet utfärdade examina vid SLU visar att det finns ett stort utrymme att 
utöka veterinärprogrammet. Det kommer dock att kräva såväl ytterligare resurser 
som ett omsorgsfullt planerings- och utvecklingsarbete för att Sverige ska minska 
gapet mellan inhemskt utbildade veterinärer och det nationella behovet. 

Antal utfärdade legitimationer för veterinäryrket samt veterinärexamina vid SLU 

Antal/ År 2013 2014 2015 2016 2017 

Utfärdade legitimationer för veteri-
näryrket SJV  230 243 226 196 193 

Utfärdade examina SLU  84 76 79 69 85 
Källa: SJV:s verksamhetsstatistik 2017 respektive 2015 samt utdrag ur SLU:s ledningsinformationssystem. 

Inom det nationella skogsprogrammet betonas vikten av 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.  

SLU har initierat ett analysarbete för att undersöka behov och förutsättningar för en 
civilingenjörsutbildning med fokus på de gröna näringarna. Härutöver vill SLU 
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erbjuda fler fristående kurser; t.ex har SLU utvecklat en MOOC5 inom antibiotika-
resistens där den tänkta målgruppen främst är utvecklingsländer.  

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. 

SLU:s vision för utbildningens långsiktiga utveckling innefattar även satsningar på 
att utveckla e-lärande för distansutbildning, både inom programkurser, utbildning 
för det livslånga lärandet, och det som kallas skyltfönsterkurser i.e. kurser inom 
populära områden som ges för att väcka intresse för SLU och universitetets ämnes-
områden.  

Vid sidan av diskussionerna om en ny struktur pågår en kontinuerlig utveckling av 
utbildningarnas kvalitet. Här kan nämnas att stärka färdighetsträningen och sam-
verkan inom all utbildning, öka den internationella mobiliteten bland såväl studen-
ter 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 inte-
grera perspektiv på hållbar utveckling i samtliga utbildningar. SLU vill också ha en 
flexibilitet i uppdraget för att kunna utveckla utbudet i samverkan med såväl 
näringsliv som studenternas efterfrågan. 

 

Bedömningen är att uppdraget för 2020-2022 bör vara 13 500 helårsstudenter 
vilket är en ökning 500 hst per år. (SLU har tidigare haft ett uppdrag om 12 000 hst 
för perioden 2016-2018). SLU äskar därför om 5 mnkr för utökad utbildning år 
2020, 5 mnkr 2021 och 10 mnkr år 2022 totalt 20 mnkr för perioden.  

 

6 Fortlöpande miljöanalys   90 mnkr 

Nulägesbeskrivning 

Goda kunskaper om hur naturresurserna ska förvaltas är en grundläggande förut-
sättning för ett hållbart samhällsbyggande. Här har den fortlöpande miljöanalysen 
inom SLU 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 klimatomställningen. Arbetet stödjer de nationella miljömålen, EU-
direktiv, internationella konventioner och FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 

                                                      
5 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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2030). Att SLU är en uppskattad uppdragstagare och samverkanspartner framgår 
av tidigare utvärderingar av SLU:s miljöanalysprogram.  

SLU:s egeninitierade internationella utvärdering av forskningen (KoN18), visade 
att de institutioner som bedriver fortlöpande miljöanalys använder det strategiskt 
för att öka kvalitet och få genomslag för sin forskning vilket bedömdes ge mycket 
bra resultat.  

En väl utvecklad miljöanalys kommer att bli än viktigare för att klara målen för 
hållbar utveckling enligt Agenda 2030. 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 införa nya 
metoder för tillämpning inom miljöövervakning och miljöanalys. Expertis med för-
djupade kunskaper om miljöinformation krävs också för att bidra till att genomföra 
klimatomställningen.  

SLU har årligen sedan mitten av 2000-talet hemställt om ökat anslag för att ut-
veckla verksamhetsområdet fortlöpande miljöanalys. Detta har hörsammats genom 
olika kortsiktiga lösningar vilket skapat en resurs utöver basanslaget, om 10-45 
mnkr7. Detta har väsentligen bidragit till att förbättra SLU:s kompetens att effektivt 
bidra till hållbar utveckling och förvaltning av naturresurserna. Då medlen från 
landsbygdsprogrammet upphörde 2018 uteblev denna resurs men SLU kunde till-
fälligt omfördela ett överskott på 10 mnkr inför 2018.  

Finansieringsläget för den fortlöpande miljöanalysen är återigen osäkert då rege-
ringens budget för 2019 aviserar omfattande neddragningar för SLU:s uppdrags-
givare inom fortlöpande miljöanalys samtidigt som universitets överskott är förbru-
kat. Neddragningarna gäller främst Naturvårdsverket, som i sin tur fördelar medel 
till länsstyrelserna. Minskade anslag till SLU:s uppdragsgivare inom fortlöpande 
miljöanalys kan bli ett stort avbräck då den fortlöpande miljöanalysen är extern-
finansierad till ca 65 procent. 

Konsekvenserna för SLU blir att antingen minska ambitionen avseende miljööver-
vakning och –analys eller minska omfattningen på forskning och utbildning för att 
upprätthålla verksamheten.  

En minskad miljöövervakning och –analys kommer att innebära svårigheter att 
leverera underlag till internationella åtaganden. Bland annat kan nämnas att Sveri-
ges rapportering till EU avseende fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet, vatten-
direktivet och konventionen om biologisk mångfald bygger på data som levereras 
från SLU:s fortlöpande miljöanalys.  

                                                      
6 T.ex. databaser med -system för skörd, skyddsklassning och tillgängliggörande av data. 
7 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.  
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Framtida behov av fortlöpande miljöanalys 

SLU:s starka förhoppning är att kunna fortsätta utveckla verksamheten inom fort-
löpande miljöanalys för att bidra till hållbar samhällsutveckling. Till grund för 
verksamheten ligger de nationella miljömålen och Agenda 2030. smartare miljö-
information, klimat, kostnadseffektiva miljöåtgärder, biobaserad och cirkulär eko-
nomi, 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 infrastruk-
turer, samt utveckling och implementering av nya metoder.  

Det finns en stor efterfrågan i samhället på fortlöpande miljöanalys både för arbete 
som rör klimatförändringar och biologisk mångfald. Skogsstyrelsen pekar bland 
annat på behovet av att fortsätta en långsiktig kunskapsuppbyggnad om olika ska-
degörare och fortsätta övervakningen av till exempel granbarkborre, snytbagge och 
rotröta. SLU har kompetens och data för att arbeta tillsammans med Skogsstyrelsen 
i dessa frågor.  

SLU ser flera grundläggande och omfattande behov som idag är ofinansierade och 
som behöver tillgodoses för att SLU ska kunna svara mot denna efterfrågan.  

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. Fyra övergripande områden bedöms vara särskilt angelägna;  

• utveckling av nya metoder inom miljöövervakning, som skogs-
skador, invasiva arter och miljögifter  

• förvaltning av befintlig data och utveckling av e-infrastruktur för 
detta ändamål som exv. Artportalen  

• medfinansiering för att delta i stora nationella och internationella 
samarbeten, som Smartare Miljöinformation, ICOS och SBDI8 

• kopplingen mellan de svenska miljömålen och Agenda 2030, sär-
skilt hanteringen av konflikter och synergier mellan Agenda 2030-
målen i Sverige och internationellt. 

För närvarande pågår en utredning som ska se över hur den nationella miljööver-
vakningen bör vara organiserad, vad den ska omfatta och hur de olika delarna bör 
finansieras (M:2017:03). SLU:s behov av finansiering av den fortlöpande miljöana-
lysen (2020-2022) påverkas av utredningens resultat9.  

 

                                                      
8 International Carbon Observation System and Sweden’s Biodiversity Infrastructure 
9 Utredningen, som planeras vara klar 30 april, ska överlämnas till Miljöministern.  
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Med utgångspunkt i nuvarande förutsättningar och kända förhållanden för finan-
siering av den fortlöpande miljöanalysen, är det SLU:s bedömning att det krävs 90 
mnkr för perioden.  
(20 mnkr för 2020, 30 mnkr för 2021 för att därefter uppgå till 40 mnkr årligen.)  

7 Låneram 
 

SLU har en låneram för 2019 på 2 015 mnkr. Lånen uppgår vid årsskiftet 2018 till 
1 541 mnkr. Den planerade investeringen ”Djur- och försöksstallar VHC (hus 1-3)” 
på 360 mnkr har skjutits från 2018 till 2019.  

Vidare har SLU investerat 298 mnkr i forskningsfartyget Svea, vilket redovisas 
som pågående nyanläggning 2018. Investeringen i fartyget kommer att öka med 
ytterligare147 mnkr under 2019 då fartyget färdigställs och levereras till SLU den 
30 maj 2019. 

SLU äskar följande låneram för perioden 2020-2023:  
2020: 2 075 mnkr, 2021: 2 058 mnkr, 2022: 2 040mnkr, 2023: 2 030 mnkr. 

 

8 Tabeller  
• verksamhet / finansiering 
• avgiftsbelagd verksamhet 
• verksamhetsinvesteringar 
• särskild information om investeringar 
• låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 



1 Verksamhet/finansiering

Bilaga 1: Verksamhet / finansiering 2018- 2022 (mnkr) Bilaga 1

Utfall Prognos Beräkning BeräkningBeräkning
2018 2019 2020 2021 2022

Befintligt statsanslag
Statsanslag enligt regleringbrev och budgetproposition. 1 908 1 954 2 005 2 055 2 095
Avgår transfereringar till andra huvudmän -64 -65 -65 -65 -65
Summa befintliga statsanslag exkl transferering 1 844 1 889 1 940 1 990 2 030
Satsningar Utgiftsområde 23, anslag 25:1
Grundutbildning
utökat utbildningsuppdrag 5 5 10
Fortlöpande miljöanalys
Forslöpande miljöanalys 20 30 40
Forskning och forskarutbildning 
Ökat basanslag 40 40 40
Behovsdriven forskning inom jordbruks- och trädgårdsnäringen 5 10 10
Statsanslag inklusive satningar i budgetunderlaget 1 844 1 889 2 010 2 075 2 130
Avgiftsintäkter som disponeras 710 761 752 764 775
Bidragsintäkter som disponeras 951 1 024 1 090 1 158 1 229
Finansiella intäkter som disponeras 8 5 10 10 9
Summa 3 513 3 679 3 862 4 006 4 143

För perioden 2019 till 2022 har statsanslaget prognostiserats enligt regleringsbrevet och
budgetpropositionen samt minskats med transfereringar till annan huvudman.

Avgiftsintäkterna beräknas öka med i genomsnitt 2,3 procent för åren 2019 till 2022 

Bidragsintäkterna beräknas öka med i genomsnitt 6,6 procent för åren 2019 till 2022

Finansiella intäkterna ligger på historiskt låg nivå då räntan varit -0,25 procent 2018
Finansiella intäkterna har beräknas öka i prognosen då bedömningen är att räntan inte kommer 
att fortsätta vara minusränta och räntan kommer att återgår till en något högre nivå på cirka 0,5 procent,



2 Avgiftsbelagd verksamhet Bilaga 2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2018 2017
Djursjukvård 167 917 159 245
Avgiftsintäkter i uppdragsutbildning 4 722 3 967
Avgiftsintäkter i uppdragsforskning 100 890 93 540
Avgiftsintäkter i uppdrag fortlöpande miljöanalys 167 535 155 182
Försäljning av jordbruksprodukter inkl djur 44 365 41 605
Försäljning av övriga varor och tjänster 91 185 92 358
Kurser och konferenser 63 281 59 246
Publikationer samt informations- och kursmaterial 4 216 3 309
Uthyrning av mark, lokaler och studentbostäder 53 141 51 181
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 2090 11522
Sponsring 10 839 13 575

710 181 684 731



Bilaga 3
Verksamhetsinvesteringar

2018 2019 2020 2021 2022 2023
(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m.
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m. 87 305 230 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Byggnader, mark och annan fast egendom 7 419 385 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Övriga verksamhetsinvesteringar 16 502 40 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Pågående nyanläggning 212 217 16 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Summa verksamhetsinvesteringar 323 443 671 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Finansiering 
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 323 443 671 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering 323 443 671000 150000 150000 150000 150000



Särskild information om verksamhetsinvesteringar Bilaga 4
Totalt Ack. 2019 2020 2021 2022 2023

(tkr) utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt 
Fartyget 445000 298000 147000
Stallbyggnaderna i Veterinär och husdjursvetenskapligt centrum VHC 360000 360000
Summa utgifter för investeringar 805000 298000 507000 0 0 0 0

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 805 000 298 000 507 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag
Summa finansiering 805000 298000 507000 0 0 0 0

Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m.
Maskiner och inventarier 445 000 298000 147000
Fastigheter och mark 360 000 360000
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa investeringar i anläggningstillgångar 805000 298000 507000 0 0 0 0



Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar Bilag 5
2018 2019 2020 2021 2022 2023

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret 1371869 1541291 2042291 2 022 291 2002291 1 982 291
Nyupplåning (+) 320342 671000 150000 150000 150000 150000
Amorteringar (-) -150920 -170000 -170000 -170000 -170000 -170000
UB lån i Riksgäldskontoret 1541291 2042291 2022291 2002291 1982291 1962291

Beslutad/föreslagen låneram 1980000 2015000 2075000 2058000 2040000 2030000

Ränteutgifter 14566 17918 20323 20123 19923 19723

Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde 23 anslag 1:23 75460 85000 85000 85000 85000 85000
Övrig finansiering 75460 85000 85000 85000 85000 85000
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