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SLU Skara 2018  
 
Årsrapporten för år 2017 uteblev men här kommer ändå lite minnen från året: 
Sommaren 2017 flyttade ortskansliet över till Smedjan. Vi lämnar undervisningshuset efter ca 
40 års verksamhet här. SLU:s egna programutbildningar har tidigare flyttat till Uppsala och 
BYS undervisning har flyttat till Uddetorp. Men på campus finns nu den nya 
djursjukvårdarutbildningen i BYS regi som utnyttjar de lokaler som egentligen var avsedda 
för vår egen djursjukskötarutbildning och som invigdes något år före utredningar och beslut 
om flytt.  Detta kliniska träningscenter kom väl till pass för BYS utveckling.  
 
Året 2017 startade ett snabbspår för nyanlända veterinärer för att läsa till djursjukskötare. 
Detta är en uppdragsutbildning där Arbetsförmedlingen är uppdragsgivare. Med snabb start 
kunde vi nu återanvända delar av våra tidigare utvecklade webbaserade kurser. SLU i Skaras 
entreprenörskraft prövades på nytt och vi kunde hälsa 18 nya studerande välkomna till SLU i 
januari 2017. Kursen var på sex månader teori och 6 månader praktik. De första 10 veckorna 
läste studenterna i Skara och sen var det dags att flytta till Uppsala. Vi kunde också vinka av 
18 mycket nöjda studenter som senare återkom för att göra sitt slutprov i Skara 2018. 
 
Flytten till Smedjan som vi motvilligt accepterat blev en mycket positiv upplevelse där vi alla 
trivs riktigt bra. Andra våningen har renoverats och anpassats för våra behov och här finns 
också det växande framtidsprojekten, RådNu som tillhör ortskansliet. Vi kan konstatera att vi 
redan första året ser att trångboddheten närmar sig. Smedjan är en bra mötesplats. I Smedjan 
finns nu fyra videokonferensmöjligheter i olika storlekar av salar eller grupprum.  
  
Det roligaste med 2017 är ändå att vi kan se en vändning. Nu ökar antalet anställda och 
verksamheten börjar åter stabiliseras för SLU i Skara.  
 
2018 
Det visar sig att vändningen gällande verksamheten och anställda håller i sig 2018. Detta blir 
året som ger nya förutsättningar och där ett nytt avtal tecknas mellan SLU och Västra 
Götalandsregionen för kommande sex år och med finansiering klar för tre år. Samtidigt kan vi 
se att våra samarbetspartners på SLU Campus i Skara också växer, Green Tech Park, 
samverkanshuset som ägs av Skara kommun börjar bli fullt. Det har vänt och antalet anställda 
närmar sig åter 100 under slutet av 2018. 
 
Veckan före jul 2017 skickade vi en offert till Livsmedelsverket för att genomföra en 
uppdragsutbildning för officiella assistenter på landets slakterier. Vi fick uppdraget och kunde 
därför på allvar under 2018 testa vår nya undervisningssal anpassad för distansutbildning. 
 
Verksamhetsberättelsen bygger på bearbetade texter förmedlade av ansvariga för 
verksamheterna.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Margareta Stigson, platschef SLU Skara  
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Husdjurens miljö och hälsa  
 
På institutionen för husdjurens miljö och hälsa pågår många projekt och forskningen 
blomstrar. Forskningsområdena vid institutionen är etologi, djurvälfärd och djurskydd, hälsa i 
djurbesättningar samt nöt- och lammköttsproduktion. 
 
Antalet doktorander har ökat kraftigt och nu finns ett tiotal doktorander i Skara och två i 
Uppsala. De arbetar med olika projekt som handlar om till exempel välfärd hos 
djurtransportörer och slaktgrisar, välfärd hos odlad fisk, samspel mellan lantbrukares 
strategier och välfärd och produktion hos nötkreatur, hälsa och välfärd hos ekologiska 
kycklingar samt höns, besiktning av slaktdjur på distans, lammköttsproduktion mm.  
 
Grundutbildningsstudenterna finns i Uppsala där HMHs personal undervisar inom alla VH-
fakultetens program. Nytt för året är att man samarbetar med ytterligare en fakultet inom 
examensarbeten för att kunna examinera studenter i biologi. Institutionens personal handleder 
ett sextiotal examensarbeten på kandidat- och mastersnivå årligen. 
 
Viktiga händelser 
Årets större händelse var när det 
nya stallet på SLU Götala nöt- 
och lammköttsforskning 
invigdes av HKH prins Carl 
Philip. Detta skedde i samband 
med Smedjeveckan, alltid sista 
veckan i september i Skara, där 
HMH deltog med flera 
köttkvalitetsinslag. 
 
Övrigt 
I början av året, den 19-23 
mars, arrangerade Lena Lidfors, 
professor i etologi, Transeminariet. Årets Transeminarium, som är en återkommande 
doktorandkurs, handlade om Animal Assisted Intervention, dvs hur djur kan används på olika 
sätt inom humanvården.  
 
Det tredje Animal Welfare-symposiet arrangerades den 2-3 maj i Uppsala Centre of 
Excellence in Animal Welfare Science. 
 
HMHs årliga lärardag gick av stapeln den 16 maj i Örebro och handlade om handledning och 
examinering av examensarbeten.  
 
Vecka 20, dvs i mitten av maj, kom veterinärstudenterna i åk 3 till Skara på sin Skaravecka. 
Då har vi ca 100 veterinärstudenter här för att ge dem så mycket erfarenhet av och närhet till 
det praktiska lantbruket som man hinner på en vecka. De hinner även under denna vecka 
besöka ett slakteri.  
 
Emma Andersson försvarade sin licenciatavhandling den 23 november 2018. Avhandlingen 
har titeln ”Impact of litter size on sow health and welfare”. 
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Den 29 november arrangerades ett symposium om husdjurshygien och djurvälfärd med 
anledning av Ingvar Ekesbos 90-årsdag.  
 
Utbildning 
Distanskurserna ”Djurparksdjurens beteende”, ”Hund- och kattetologi” samt ”Hästens 
beteendebiologi” har genomförts framgångsrikt. Dessa kurser är bland SLUs mest populära 
fristående kurser och går på distans med två fysiska träffar var. Den helt nya distanskursen 
”Marknadsinriktad nötköttsproduktion” har gått för första gången och den kommer under 
2019 följas av ”Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion”. Träffarna på dessa kurser 
hålls på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning. 
 
En kurs om katters välfärd hölls i Halmstad för katthemsföreståndare. Denna kurs arrangeras 
av Elin Hirsch och Christina Lindqvist och den kommer att hållas även under 2019. 
 
I samarbete med Nordens Ark hölls en kurs om djurskydd för reptiler och amfibier riktad till 
djurskyddsinspektörer.  
 
Institutionen har på uppdrag 
av Livsmedelsverket 
genomfört en utbildning för 
officiella assistenter på 
slakteri.  
 
Externa forskningsbidrag 
HMH har varit mycket 
framgångsrikt när det gäller 
att i konkurrens få externa 
forskningsbidrag. Projekt 
under 2018 är: ”Ekonomiska 
effekter av förbättrad 
djurvälfärd vid slakt av nötkreatur och gris”- Anna Wallenbeck, ”När helheten går förlorad: 
hur kognitiva processer påverkar känslorna hos djur” - Else Verbeek och ”Aggression vid 
grupphållning av laboratoriemöss: kartläggning av riskfaktorer för att förebygga problem” - 
Elin Weber. 
 
Närmare 7,5 miljoner kronor tilldelades projektet: ”Marmorerad, mör och miljövänlig - jakten 
på det perfekta nötköttet” - Anders Karlsson, prefekt vid institutionen. 
 
Personal 
Utöver personalen i Skara så finns personal i Uppsala, Göteborg och på Wången i Jämtland. 
Institutionen har rekryterat en lektor i Djurskydd – Anna Wallenbeck som också tilldelades 
SLUs förtjänstmedalj i silver i oktober 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Officiella assistenter 

https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/ekonomiska-effekter-djurvalfard/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/ekonomiska-effekter-djurvalfard/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/ekonomiska-effekter-djurvalfard/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/nar-helheten-gar-forlorad/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/nar-helheten-gar-forlorad/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/aggressioner-moss/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/aggressioner-moss/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/marmorerat-kott/
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/marmorerat-kott/
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Precisionsodlings- och pedometrigruppen - Institutionen för mark 
och miljö  
 
På avdelningen har forskningsverksamheten varit dominerande och omfattande. Under året 
bedrevs forskning i ett 20-tal projekt inom avdelningens två fokusområden:  
 

1. Digital markkartering och pedometri behandlar produktion, bearbetning och 
presentation av spatiala markdata.  

2. Förbättrat växtnäringsutnyttjande och minskade växtnäringsförluster, främst med 
avseende på kväve och fosfor, genom anpassning av insatserna till grödans behov och 
markens egenskaper.  

På Lanna forskningsstation utfördes ett 50-tal 
försök. På Lanna bedrivs fältförsök, främst inom 
forskningsprojekt men även för exempelvis 
sortprovning. Det finns flera långliggande försök 
för studier av mark- och växtnäringsfrågor samt 
utlakning. Försöksresultaten har använts i flera 
forskningsprojekt genom åren. 

Undervisning utgör ingen omfattande del av avdelningens verksamhet, dock ansvarar man för  
precisionsodlingsdelen i ”Marken i odlingen” som ges på avancerad nivå. Några 
examensarbeten handleddes inom avdelningen. 2018 var dessutom första året som kursen 
”Smart farming – a new era for agriculture”, en kurs inom ERASMUS+, gavs. En intensivdel 
av kursen på två veckor som samlar studenterna och lärarna från de sex europeiska länder som 
ingår i projektet hölls i Skara i juni.   
 
På senare år verksamheten blivit allt mer internationell. Förutom ERASMUS+ projektet 
framförallt genom forskningssamarbeten i Afrika. 
 
Viktiga händelser 
Under 2018 drog fortsättningen på VGR-samarbetet igång på avdelningen med delprojektet 
”Innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen”. Förra omgången som avslutades 2017 
hade ett tydligt fokus på att förstärka infrastrukturen för fältförsök och forskning. Den nu 
inledda perioden har i stället fokus på samverkan och forskning där den nya infrastrukturen 
kommer till användning. En viktig partner och finansiär i projektet förutom SLU och VGR är 
Dataväxt AB. Projektet utgörs huvudsakligen av en samverkanslektor på halvtid och tre 
doktorandprojekt: ”Åtgärder för ökat kvävutnyttjande från nötflytgödsel”, ”Digitala 
markkartor som beslutsstöd för precisionsodling” och ”Insatsrekommendationer i 
växtodlingen genom smarta beslutsstödsystem”. 
  
Personal 
I och med starten av de tre doktorandprojekten i VGR-samarbetet anställdes och antogs tre 
doktorander till doktorandutbildning med placering i Skara. Dessutom har en syrisk 
markforskare anställts för två år inom arbetsmarknadsåtgärden Beredskapsjobb inom staten.   
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Ortskansliet  
 
RådNu  
Antalet anställda i RådNu har ökat sedan starten 2014 och är i slutet av 2018 tio personer på 
del- eller heltid. Diskussioner har påbörjas under året om att flytta avdelningen till en 
institution och frågan har gått till institution för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi 
(AEM) i Alnarp. På så vis kommer denna forskande verksamhet kunna utvecklas på ett bättre 
sätt än i nuvarande universitetsadministration.  
 
Sekretariat för uppdragsutbildning och Meny 
Sekretariat för uppdragsutbildning är knutet till ortskansliet genom att platschefen har 
delegerats uppdraget att leda detta sedan 2010. Sekretariatets uppdrag förlängs under 2018 
och beräknas avslutas under 2019. Även livsmedelskonsortiet Meny är knutet till ortskansliet.  
 
Administrativt stöd 
Den rena administrationen har minskat efter att utbildningarna flyttats från Skara och genom 
att begreppet huvudort tagits bort. Ortsstödet är idag en viktig strategisk funktion för SLU i 
Skara men också för campus och för regional samverkan. Under 2018 tecknades nytt avtal 
mellan SLU och Västra Götalandsregionen om ett fortsatt samarbete och då genom tre 
framtidsområden.  
 
Ett ökat samarbete sker inom administrationen i Skara (ekonomi, personalstöd, arkivering 
mm). Genom samfinansiering av flera tjänster mellan avdelningar på SLU i Skara kan 
resurser utnyttjas effektivare. På Meny har anställts en nyanländ på det som kallas modernt 
beredskapsarbete, en tjänst som kom att bli den första på SLU.  
 
Övrigt administrativt stöd finns bl.a. på avdelningen Infra. Här finns gemensam service som 
FM (facility manager), lokalvård och repro. I Skara finns också kommunikatör samt IT 
support.  
 
Platschef 
Från 1 januari 2004 har SLU i Skara haft en platschef med delegation av universitets-
direktören och också med ett uppdrag att vara SLUs representant på orten. Under 2018 var 
planen att platschefen i Skara skulle gå i pension och att ny skulle rekryteras. 
Rekryteringsprocessen startade efter sommaren, dock avbröts denna för att återupptas under 
2019. 
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SLU Campus i Skara 
 

Under 2018 återinvigs det gamla 
biblioteket, Arkivet, på SLU campus. 
Nu är den antika boksamlingen tillbaka 
efter renovering och hela arkivet har fått 
en riktig ansiktslyftning, såväl invändigt 
som utvändigt. För biblioteket ansvarar 
universitetsbiblioteket och ett 
samarbetsavtal tecknas nu mellan 
Veterinärhistoriska museet och 
Universitetsbiblioteket.  

 
Smedjan används flitigt av både av anställda vid SLU i Skara och av övriga 
samarbetspartners i SLUs campuskluster på campus. Projektet ”Gröna möten”, med Agroväst 
som huvudman och som bygger på samverkan på campus, befinner sig allt oftare i Smedjan. 
De mycket trevliga videokonferenssalarna nyttjas frekvent.  
 

Regionalt samarbete 
 
Efter beslutet att utbildningarna skulle flyttas till Uppsala utvecklades ett regionalt samarbete 
i Västsverige som konkretiserades genom ett avtal mellan SLU och Västra 
Götalandsregionen. Detta avtal löpte över tre år och med en avsiktsförklaring för ytterligare 
sex år. Det blev därför dags att för 2018 – 2020 teckna ett nytt avtal. Mycket arbete gjordes 
2017 och avtalet kunde verkställas från 1 februari 2018. Det blev en fortsättning, nu med tre 
program istället för som tidigare fyra som pågått de första tre åren.  
 

Från 2018 finns nöt- och 
lammköttsproduktion 
genom programmet 
”Konkurrenskraft och 
klimatanpassning i nöt- 
och 
lammköttsproduktionen”, 
precisionsodling genom 
programmet 
”Innovationskraft och 
miljönytta i 
precisionsodlingen” 

samt rådgivningsmetodik genom programmet ”Kompetensförsörjning och företagsutveckling 
i lantbruket”. Totalt omfattar satsningen 25 mkr från vardera parten SLU respektive VGR. 

 
Inom alla projekt finns gemensamma satsningar tillsammans med lantbrukets organisationer 
och regionala aktörer. Bland annat finns industridoktorander, delade tjänster och 
gemensamma projekt. För de båda forskningsstationerna Lanna och Götala har en 
uppgradering kunnat ske för att möta framtidens efterfrågan av försöksresurser. 
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RådNu 
 
RådNu är SLU:s nationella kompetenscentrum för rådgivning med en verksamhet som 
ständigt utvecklas. Uppdraget är att stärka den svenska rådgivningen och rådgivare och på 
detta sätt bidra till hållbara gröna näringar. Arbetet vilar på; forskning, uppdragsutbildning, 
kommunikation och strategisk samverkan. Under åren har RådNu vuxit både i antal 
medarbetare och i arbetsvolym. Intresset för frågorna är stort genom både nationell 
livsmedelsstrategi och det intresse som visas från både politiken, departement och från 
näringslivet. Forskningsengagemanget ökar och uppväxlingen är alltså påtaglig. Här finns 
både nationella och internationella forskningsprojekt. Arbetet handlar också om 
implementering av nya teknologier inom lantbruket, alternativ markanvändningar och 
utvärdering av multifunktionella åtgärder, t ex kantzoner. En central fråga är oftast hur 
markägare och brukare kan involveras i utvecklings- och förändringsarbetet och på det sättet 
bidra till socialt robusta lösningar.  
 
Viktigare aktiviteter under året 
Internationellt är och har RådNu under 2018 varit involverade i flera projekt, även som WP-
ledare. Viktiga sådana är: ”High Nature Value Farming – Learning, Innovation and 
Knowledge” (H2020), ”FutureEUAqua” (H2020), ”Smartbees” (FP7) och ”Waterdrive” 
(Interreg). Rollen är ofta att arbeta med metodfrågor, kapacitetsuppbyggnad, aktörssamverkan 
och rådgivning inom dessa satsningar. Under 2018 växte också engagemanget i 
biodlingsprojekt, där det nu finns ett utvecklingsprojekt finansierat av Nationella 
honungsprogrammet och där uppdraget är att studera hur ett framtida rådgivningssystem för 
svensk binäring kan utformas. 
 

Inom kompetensutveckling startades 
under 2018 en av de större insatserna för 
svensk rådgivning någonsin. Det av 
Europeiska Socialfonden (ESF) 
finansierade projektet ”KUR – 
Kompetensutveckling av rådgivare i 
västra Sverige” är en satsning som 
involverar närmare 100 rådgivare och 10 
rådgivarchefer. Fokus är på metod- och 
digitaliseringsfrågor. Satsningen fortsätter 
under hela 2019 och innehåller 
gemensamma kursträffar, onlinekurser, 

webinars, arbetsplatsträffar och så kallade tvärgrupper med handledning.  
 
Ett projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) med titeln ”Facilitating the 
adoption of agricultural innovations: The case of Yara N-sensor” beskriver 
innovationssystemet bakom Yara N-sensor. Utöver detta genomförs bland annat kortare 
uppdragsutbildningar eller föreläsningar för bland andra länsstyrelser, Jordbruksverket och 
andra aktörer. Även webbaserade kurser inom kommunikation, coaching och snart även 
processledning erbjuds. 
 
RådNu har en hemsida, en Facebook-sida och en YouTube-kanal. Kommunikatörer skickar ut 
nyhetsbrev, producerar poddar och har producerat den första publikationen i en 
publikationsserie. RådNu är idag en självklar partner för många aktörer inom svensk 
rådgivning – och även internationellt. 
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Inom strategisk samverkan är RådNu engagerat i SLU:s regeringsuppdrag inom 
Livsmedelsstrategin om hur forskning och rådgivning kan knyta sig närmare varandra samt i 
det regeringsuppdrag som Jordbruksverket haft angående framtidens animalierådgivning. Här 
har RådNu:s erfarenhet och kontextuella förståelse kommit till nytta och bidrar till sättet som 
beskriver lantbrukets utmaningar ur ett lärande- och förändringsperspektiv. I övrigt knyts 
löpande strategiska allianser på många nivåer – från det lokala till det (inter)nationella. 
 
Personal  
Utöver RådNu:s forskare och kommunikatörer finns vid behov tillgång till IT-pedagogiskt 
stöd och utbildningsledare. Ytterligare resurspersoner inom  ämnet biodling har funnits sedan 
2018. RådNu medfinansierar även doktorander, idag en industridoktorand från Växa Sverige, 
med fokus på managementrådgivning inom djurhållning samt en doktorand med fokus på 
framtidens trädgårdsrådgivning. 

Sekretariat för uppdragsutbildning  
 
Sekretariatet för uppdragsutbildning har under 2018 liksom tidigare år bestått av en tjänst 
fördelat på sex personer. Ledningen finns i Skara och varje fakultet har en resursperson 
knuten till sekretariatet på 7,5 % för att arbeta utifrån sekretariatets uppdrag. Sekretariatet 
arbetar med insatser för att öka uppdragsutbildningen vid SLU, bl.a. genom intern och extern 
kommunikation. Sekretariatet har en extern och en intern hemsida samt en handbok som går 
att ladda ned från webben. Vidare finns tre filminspelningar på hemsidan som beskriver 
exempel på kursformer för att anpassa till målgruppen yrkesverksamma, hur man använder 
film i undervisningen samt policy och riktlinjer. Ansvaret är också att ansvara för det 
webbaserade uppföljningssystemet på den interna hemsidan. Enligt rapporteringen har SLU 
genomfört 24 429 utbildningsdagar för 10 964 deltagare under 2018.  
 
I Skara har det under 2018 genomförts en uppdragsutbildning för officiella assistenter, ett 
uppdrag från livsmedelsverket och med HMH som uppdragstagare. 

Meny  
 
Meny är ett av KK-stiftelsen initierat 
expertkompetensprogrammet som nu funnits 
i 18 år.  Inom Menyprogrammet finns ett 
utbud av kurser för svensk 
livsmedelsindustri, där de flesta är 
webbaserade. Under 2018 deltog 462 
företagare eller anställda i någon webbaserad 
utbildning. Här fanns 38 som gick 
Menykörkort i Livsmedelshygien, 2 gick 
Menykörkort i Mat & Klimat och 206 deltog 
för att få Kompetensbevis för 
hästtransportörer. Dessutom gick 123 
personer kursen Djuromsorg vid slakt och 
ytterligare 80 deltog enbart i provet. Genomströmningsgraden på Menys webbkurser är ca 70 
%. Under året påbörjades övergången till en ny lärplattform; Canvas.  
 
Meny fokuserar allt mer på metodutveckling och förtydligar detta genom att ge Meny 
betydelsen Metodutveckling för näringslivets yrkesverksamma. 
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Populärvetenskap och samverkan 
 
Smedjeveckan 2018  
Under SLU i Skaras populärvetenskapliga vecka som alltid är sista veckan i september, träffas 
forskare, studenter, allmänhet, och särskilt lantbruks- eller landsbygdsintresserade. 
 

Höjdpunkten för Smedjeveckan 2018 var när 
H.K.H Prins Carl-Philip invigde SLU Götala nöt- 
och lammköttsforskning.  
 
För övrigt var det cafékvällar om kaninkött och 
hur man i Australien bedömer köttkvalitetet. 
Dessutom arrangerades rundabordsdiskussioner i 
projektet ”Nordic Meat Quality” och i projektet 
”Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på 
nöt- och lammkött”. 
 

 
På SLU Götala nöt- och lammköttsforskning höll arkeolog Maria Vretemark föredrag om den 
tidiga svenska historien med fokus på vilken betydelse Götala med omnejd haft.  Det var 
också en rundvandring bland historiska spår i naturbetesmarkerna på Götala. Lektionspass 
hölls också för naturbrukselever om köttvetenskap och precisionsodling. 
 
På Hästivalen, i samverkan med Skara Hästland berättade forskarna bland annat om hästens 
beteende och välfärd. Veterinärhistoriska muséet hade öppet och Arkivet med 
veterinärhistorisk litteratur och boksamlingar invigdes. 
 
Eurohorse 2018  
Eurohorse, hästmässan i Göteborg i februari 2018, samlade närmare 80 000 besökare. Bland 
hästar, prylar och kunskapstörstande mässbesökare fanns studenter och forskare från SLU. 

Det pratades hästdesign, skogliga utbildningar, 
lagom tjock häst och hur man borstar hundens 
tänder. 
 
Hästar fanns på plats genom Svenska 
Hästavelsförbundet. Den nordsvenska hästen 
Pöjo visades under föredraget ”Vett, etikett 
och allemansrätt”, där en jägmästarstudent, 
berättade om hur en skoglig utbildning kan 
kombineras i det kommande yrkeslivet med 
ett hästintresse men också hur träd skadas 
vid ridning i skogen och varför det kan 
uppstå konflikt mellan markägare och 
allmänhet.  
 
Ämnet hästdesign – evolution och avelsmål, 
vad vill vi och varför presenterades av  

Jenny Yngvesson, forskare och lärare vid HMH. Det var ett stort intresse för SLU:s 
utbildningar och distanskurser, där många frågor ställdes till forskare, lärare och 
studentkommunikatörer på plats i SLU:s monter. 

Jenny Yngvesson 
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Veterinärhistoriska museet i Skara  
 
Styrelsen för Stiftelsen Veterinärhistoriska museet (VHM) har följande ordinarie ledamöter; 
Torkel Ekman, (ordf), Margareta Stigson, (v.ordf.), Folke Cerenius, (sekr.), Bernt Jones, 
Henrik Rönnberg, Suppleanter har varit Stefan Gunnarsson, ekonomiansvarig, Åke 
Hedhammar, Arvid Uggla, Anna Bergh, Lena Renström 
 
Personal 
Göran Jönsson uppehöll intendenttjänsten på konsultbasis och Marte Rodal projektanställdes. 
En vikarie anställdes då museiteknikern har varit sjukskriven. Västergötlands museum har 
ställt olika resurspersoner till förfogande och ett antal guider samt ledamöter i Stiftelsens och 
Vänföreningens styrelser har gjort arbetsinsatser på ideell basis. 
 
Internt arbete   
Museets samlingar har under året utökats med olika utrustningar som injektionsgevär, blåsrör 
med pilar, trikinoskop samt material i form av skrifter, bilder, mm.  Museets bildarkiv har 
varit föremål för fortsatt digitalisering, nu med tidigare chefen för djursjukhuset Gustaf 
Björcks stora samling av diabilder från djursjukhusverksamhet. Museets hemsida har fått en 
välbehövlig ansiktslyftning i samband med dess överföring till SLU:s plattform. 
 
Ansträngningar har gjorts av alla parter under 2018 för att åstadkomma en fungerande 
personalsamverkan med Västergötlands museum i enlighet med avtalet som tecknades i 
januari 2018 mellan Västergötlands museum och dess huvudman Västra Götalands 
kulturnämnd och VHM.  
 
Utställnings- och annan extern verksamhet 
Under söndagar i mars inbjöds allmänheten till eftermiddagskaffe i Veterinärmuseet. 
Underhållningen bestod av: Spökhistoria ur boken ”Mannen i svart” i den mörklagda 
kyrkoruinen med Göran Jönsson som uppläsare, ”En resa längs sidenvägen”, rikt 
illustrerad med bilder och berättad av Irina Nyberg, ”Soluppgång över världens tak”, en 
reseskildring från Nepal av Jonas Carlsson. 
 

Den 28 september återinvigdes Arkivet, 
universitetsbibliotekets gamla bibliotek i Skara, efter 
omfattande renovering av såväl byggnader, reoler som 
SLU:s fina boksamling. Universitetsbiblioteket och 
VHM har ett nära samarbete. De båda förutvarande 
bibliotekarierna vid SLU:s skarabibliotek Beata 
Akersten och Per-Ola Räf höll tal och biblioteket 
visades för en stor publik.  
 
I samband med invigningen avtackades VHMs 
mångårige intendent Göran ”Jins” Jönsson under 
högtidliga former av styrelsens ordförande Torkel 
Ekman. Jins förärades då också Veterinärhistoriska 

Akademiens stora förtjänstmedalj i silver som är en kopia av den sigillstamp, som användes 
av den förste chefen för Veterinärinrättningen i Skara från 1775, Peter Hernqvist. Motivet är 
fruktbarhetsgudinnan från Efesos med texten ”Kongl Veterinär-inrättningen”.  
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Publiceringsverksamhet 
Nummer 53:III i museets meddelandeserie  –  Farsoterna och deras bekämpning. De stora 
kontrollprogrammen -  liksom nr 53: I och II med Folke Cerenius som författare, 
färdigställdes och distribuerades till vänföreningens medlemmar.  
 
Besök  
Årets totala antal besökare var 1721 och merparten fick guidade visningar. Som tidigare var 
studenterna vid VH-fakulteten liksom elever vid naturbruksgymnasier och elever vid 
Biologiska Yrkeshögskolan bland besöksgrupperna. Minskningen av antalet besökare 
överensstämmer med många andra museer och kan förmodligen tillskrivas den osedvanligt 
varma sommaren.  
 

Ett besök av särskild dignitet 
gjordes av HKH Prins Carl Philip i 
samband med att han den 26 
september invigde SLU Götala nöt- 
och lammköttsforskning. Prinsen 
guidades i VHMs utställningar av 
Göran Jönsson och av arkeolog 
Maria Vretemark, Västergötlands 
museum.  
 

 
Ekonomi 
Lokalerna har sedan museet invigdes 1975 kostnadsfritt ställts till dess förfogande av SLU, 
vilket är en absolut förutsättning för museets existens och inte kan lovordas nog.  
 
Tacksamt kan även noteras en ökning av anslaget från Västra Götalands kulturnämnd med 
400 000 SEK per år. Totalsumman är numera (2018) 700 000 SEK och användningen av 
medlen regleras i ett avtal mellan VHM och Västergötlands museum. Ökningen är avsedd att i 
första hand gå till lönekostnader för deltidsengagemang vid VHM av en eller flera 
museikompetenta personer, anställda vid Västergötlands museum. Avtalet har ännu inte 
kunnat fullföljas helt enligt intentionerna men kan förhoppningsvis verkställas under första 
hälften av 2019, bl a genom tillsättning av en utlyst tjänst som föremålsintendent vid VGM 
och placerad vid VHM. 
 
Det årliga stödet från VH-fakulteten SLU och Sveriges Veterinärförbund om 100 000 SEK 
vardera liksom stödet från Vänföreningen för olika projekt är även varmt uppskattat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göran Jönsson, HKH Prins Carl Philip samt Margareta Stigson 
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Ekonomi 
 
Antalet anställda vid SLU i Skara fortsätter att öka och vi årets slut arbetade 113 personer på 
del- eller heltid med anställning vid HMH, avdelningen för precisionsodling och pedometri, 
ortskansliet inkl. RådNu eller Infra. Hit har också räknats SLU-anställda som tillhör avdelning 
vid annan ort men stadigvarande har sin arbetsplats på SLU campus i Skara eller på 
forskningsstationerna Lanna eller Götala.  

 

 

Om vi vill visa på de som faktiskt sitter på orten eller i närområdet inklusive forskningsstationerna 
kommer antalet anställda ligga på totalt 94 personer på del- eller heltid. 

 

Totalt finns det 94 personer anställda på del- eller heltid under 2018. 

 

Antal anställda SLU i Skara (inkl avd i Uppsala)

HMH Skara HMH , Göteborg

HMH, Uppsala Precisionsodling

Ortskansliet inkl RådNU Infra

övrigt (IT,Holding, Bibliotek mm)

Antal anställda i VGR området 

HMH VGR Precisionsodling

Ortskansliet inkl RådNU Infra

övrigt (IT,Holding, Bibliotek mm)
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Ekonomi 2018 – SLU Skara 
 

Avdelning/Institution Totalt 
statsanslag  

Statsanslag till 
forskare i Skara 

Från 
inst/avd 
fördelat 
till 
forskare 
på annan 
SLU-ort 

Externfinansiering Total 
omsättning 

Institutionen för 
husdjurens miljö och 
hälsa, HMH 

 
 
18 213 

 
 
13 688 

 
 
4 525 

 
 
24 100 

 
 
42 313 

Avdelningen för  
precisionsodling och 
pedometri  

 
 
3 907 

 
 
3 907 

  
 
7 400 

 
 
11 307 

Total Forsknings- 
finansiering 

 
22 120 

 
17 595 

 
4 525 

 
31 500 

 
53 620 

      

Ledning, utveckling, 
samverkan 

Totalt 
Statsanslag/ 
intern 
tilldelning 

Statsanslag/intern 
tilldelning i Skara 

Från 
inst/avd 
fördelat 
till 
forskare 
på annan 
SLU-ort 

Externfinansiering Total 
omsättning 

Ortskansliet med 
platschef inkl 
rådgivningscentrum, 
externa relationer  

 
 
2 063 

 
 
2 063 

  
 
6 232 

 
 
8 295 

Meny 500 500  1 023 1 523 
Infra 535 535  2065 2600 
Nationellt Sekretariat 
för uppdragsutbildning 

 
1 000 

 
805 

 
195 

  
1 000 

 
Totalt ledn, utv, samv 

 
3 563 

 
3 395 

 
168 

 
10 650 

 
13 418 

 
 

     

 
Totalt 

 
25 683 

 
20 990 

 
4 693 

 
42 150 

 
67 038 

 

Exklusive IT, Bibliotek, SLU Holding, lantbruksdriften forskningsstationer. 
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Interiör från SLU Götala nöt- och lammköttsforskning. Bilden tagen vid invigningen av de nya stallarna 2018. 
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Text och foto: 

Textbearbetning: Margareta Stigson och Vanja Sandgren 
Foto försättsblad: Mikael Ljungström 
Foto sid 6, landskap: Kristin Piikki 
Foto sid 9, bin: Pixabay 
Övriga foton: Vanja Sandgren 
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Adress 
SLU Skara, Box 234, 532 23 Skara  

Telefon växel: 018-67 10 00 

Besöksadresser 
Smedjan: Gråbrödragatan 7, 532 31 Skara 

Forskningshuset: Gråbrödragatan 19, 532 31 Skara 

http://www.slu.se/sv/om-slu/orter/skara/ 
 

SLU Skara Årsredovisning 2018 
Dnr: SLU.fask.2019.1.1.2-6 

 
© SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 

 

 

SLU:s verksamhetsidé 
 

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

 
Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys 

 i samverkan med det omgivande samhället. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.slu.se/sv/om-slu/orter/skara/
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