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SLU Skara 2016  
 
Året som gått blev det första året där vi på allvar upplevde konsekvenserna av tidigare beslut från 
SLU:s ledning att flytta utbildningarna från Skara till Uppsala. De nya framtidsprogrammen rullar på 
och det finns kraft i det nya samtidigt som fortfarande flytten av utbildningarna gett tydliga avtryck. 
 
Ett ytterligare tråkigt besked var att yrkeshögskolan BYS flyttar till Uddetorp och att SLU också lämnar 
Undervisningshuset. Nya planer verkställs för att under nästa år bygga om Smedjan. 
 
Dock sjuder det av aktivitet i Undervisningshuset men inte med SLU:s studenter, det är Skara 
kommun som bedriver vuxenutbildning. 
 
Men det finns alltid nya möjligheter så nu planeras för ett s.k. snabbspår för nyanlända veterinärer 
som omskolas till djursjukskötare. Det är bra att de första tio veckornas utbildning kommer att 
genomföras på SLU i Skara.  
 
Framtidsprojektet rullar på med full kraft och till årets Smedjevecka bjöds näringslivets 
representanter in för att diskutera framtidens behov inom respektive område. Det saknades inte 
engagemang och framtidstro. 
  
Miljöarbete 
SLU Skaras miljöledningssystem klarade både den interna och externa revisionen och uppsatta 
miljömål uppfylldes med hjälp av bra ledning och engagerad personal. Under 2016 blev hela SLU 
miljöcertifierat och det firades med en ”Certival”. I Skara bjöds det på tårta och en genomgång om 
hur miljöarbetet i Skara/hela SLU kommer att fortlöpa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Stigson, platschef SLU Skara  
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Husdjurens miljö och hälsa 
 
HMH utvecklar framtidens hållbara djurhållning - HMH develops the sustainable animal husbandry of 
the future. 
 
HMH:s verksamhet i Skara har ett ökat fokus på 
forskning, för närvarande främst inom lantbruksdjur och 
Green Care. Grundutbildningsstudenterna finns i 
Uppsala men examensarbetesstudenter på olika nivåer 
finns i Skara.  
 
Eftersom en stor andel av HMH:s doktorander 
disputerade under år 2016 pågick även ett intensivt 
arbete för att söka medel för nya doktorander och en 
satsning gjordes även ifrån VH-fakulteten för att ge 
bättre finansieringsmöjligheter för doktorander. 
 
Viktiga händelser  
De två viktigaste händelserna har varit VH-fakultetens positiva stöd för ett nytt stall på Götala, vilket 
kommer att byggas under 2017, samt vår nya professor Anders Karlssons tillsättning.  
 
Dessutom har HMH haft två disputationer i Skara och tre disputationer i Uppsala. HMH genomförde 
ett Transeminarium om ämnet Antrozoologi (människa-djurinteraktioner) i Skara, den första Green 
Care-konferensen i Sverige samt ett Animal Welfare-symposium i Uppsala, båda välbesökta och 
lyckade. 
 
Under året har det pågått en satsning på handledare och doktorander, vi har haft den ”Individuella 
Studieplanens Dag”, en kurs i ”Kommunikation och konflikthantering” och en kurs i ”Projektledning 
för doktorandprojekt”.  
 
Etologi- och djurskyddsprogrammet firade 10-årsjubileum. 
 
Personal  
Institutionen fick en ny prefekt, Anders Karlsson, och därmed 
även ett nytt forskningsämne – Köttvetenskap. Rekrytering av 
en ny lektor i djurskydd pågår men är i skrivande stund ännu 
inte klar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenny Yngvesson, prefekt institutionen för husdjurens miljö och hälsa 
 
 

Nötboskap på Götala. Foto: Karin Wallin 

Anders Karlsson. Foto: Anna-Karin Johnson 
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Precisionsodlings- och pedometrigruppen - Institutionen för mark 
och miljö 
 
Precisionsodling och pedometri arbetar för ökad precision i växtodlingen för förbättrad hushållning 
och nyttjande av resurser. 
 
På avdelningen har forskningsverksamheten varit dominerande och omfattande. Under året bedrevs 
forskning i ett 20-tal projekt inom avdelningens tre 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.  

3. Biologisk markkartering handlar om att identifiera och kvantifiera markbiologiska faktorer 
som hämmar grödans tillväxt.  

På Lanna forskningsstation utfördes ett 50-tal försök av varierande omfattning.  
 
Viktiga händelser 
Lannadagen arrangerades på Lanna forskningsstation i maj i samarbete med Agroväst/POS, 
Hushållningssällskapet och Nonnens 
vänner. Under dagen förevisades och 
diskuterades lantbruks- och 
precisionsodlingsteknik.  
 
Avdelningen arrangerade i juni den 19e 
internationella kväveworkshopen på Rosers 
Salonger i Skara med 220 deltagare från 
hela världen.  
 
En verktygsportal för flera 
beslutsstödsystem inom precisionsodling 
lanserades under året på 
Precisionsskolan.se, inklusive CropSAT.se 
och Markdata.se. 
 
Johanna Wetterlind genomförde sin docentföreläsning titulerad Markkartering med bra vibrationer. 
 
En infrastruktursatsning pågår med stöd från Västra Götalandsregionen och SLU i samarbete. De 
viktigaste investeringarna under året har varit en avancerad flytgödselspridare för parcellförsök, en 
radhacka med kamerastyrning samt en portabel röntgenfluorosensspektrofotometer (PXRF) för 
markanalys i fält. 
 
Forskningsområdet biologisk markkartering avvecklades under året då forskningsledaren Anders 
Jonsson flyttade till JTI/RISE. 
 
 
 

Grödor på Lanna. Foto: Bo Stenberg 
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Personal 
Under året avslutade tre personer sina tjänster. Forskningsledare Anders Jonsson som gick vidare till 
JTI, numera RISE, försökstekniker Anders Gradin och distriktsförsöksledare Johan Roland som gick i 
pension. I november utlystes en tvåårig postdoktjänst med tillträde våren 2017.     
 
Avdelningen har haft sju forskare varav sex docenter, tre försökstekniker på Lanna plus 
säsongsanställda. Dessutom tre externa doktorander. Omsättning på forskningsavdelningen var 11,5 
miljoner. Omsättning på forskningsstationen var 4,2 miljoner 
 
Bo Stenberg, forskningsledare Mark och miljö 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flytgödselspridare. Foto: Sofia Delin 
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Veterinärhistoriska museet i Skara 
 
Årets totala antal besökare 2016 var c:a 2140, varav merparten fick guidade visningar. Detta är en 
klar förbättring jämfört med föregående år, mest betingad av att Katedralskolan återupptog den 
kulturvandring i Skara som genomfördes 2014. 
 
Övriga större grupper var 60 veterinärstudenter från Utrecht, Hotell & turistprogrammet vid 
gymnasieskolan de la Gardie i Lidköping. Konstskolan, en avdelning av Hjo folkhögskola som under en 
eftermiddag var ivrigt sysselsatta med att avbilda föremål, preparat och personer i museet. Besöket 
hade föregåtts av genomförda studier av från museet inlånade skelettdelar. 
 
Styrelsen för Stiftelsen Veterinärhistoriska museet (VHM): Ordinarie ledamöter: Torkel Ekman, ordf. 
SVF, Margareta Stigson, v.ordf. SLU, Folke Cerenius, sekr. SVF, Bernt Jones, ledamot SLU, Henrik 
Rönnberg, ledamot SLU. Suppleanter: Stefan Gunnarsson, ekonomiansvarig SLU, Åke Hedhammar 
SLU, Arvid Uggla SLU, Anna Bergh SVF, Lena Renström SVF. 
 
Viktiga händelser 
Digitalisering av 34 av museets stora samling av 16-mm-filmer har äntligen kunnat genomföras.  De 
digitala filmerna ger möjligheter till redigering, vilket också innebär helt andra förutsättningar att 
använda dem i våra utställningar. 
 
Museets bildarkiv har sedan länge en ganska rikhaltig fotografisk dokumentation från de 
veterinärmedicinska utbildningarna i Stockholm medan motsvarande dokumentation nästan helt  
saknats efter flyttningen till Uppsala. Med Lars Erik Appelgrens värdefulla hjälp har ett rikhaltigt 
bildmaterial överlämnats i digital form till museet, varigenom denna lucka i bildarkivet i någon mån 
har kunnat elimineras.  Registrering av detta bildmaterial i museets databas är tidsödande och ännu 
inte helt genomförd.  
 
Personal 
Intendenttjänsten har uppehållits av Göran Jönsson. Inger Lood har varit anställd som museitekniker 
på deltid. Pia Lönnroos avslutade sin anställning, Jenny Hallström har varit semestervikarie på deltid 

samt därutöver ställt upp som guide på inkallning. Peter 
Barrefors har ansvarat för hemsidan. 
 
Birgitta von Oelreich, Bertil Samuelsson och Bengt Vilson 
har vid behov tjänstgjort som guider vid museet på ideell 
bas. Volontärskaran har utökats med Gull-Britt 
Alexandersson. Därutöver har ledamöter i Stiftelsens och 
Vänföreningens styrelser gjort arbetsinsatser, även det på 
ideell bas. 
 
Kommunikation 
Inger Lood har varit mycket aktiv på Facebook och lämnat 
en rikhaltig och mycket uppskattad information där om 
pågående verksamhet vid VHM, med resultatet är att drygt 
700 personer blivit ”följare” av museets officiella sida. Ett 
inlägg om svävande lyktor vid nyårsfirandet och den risk de 
utgör för djurens hälsa uppmärksammades av 5500 
personer! 

 
 

Intendent Göran Jönsson. Foto: Vanja Sandgren 
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Utställnings- och annan extern verksamhet 
Utställningen Till vägs ände – en utställning om djuren och döden, som avslutades i Veterinärmuseet 
med utgången av 2015, flyttades till Uppsala och visades av Veterinärmedicinska Föreningen i dess 
kårhus från mitten av februari till mitten av maj. 
 
De under tidigare år tämligen ofta anordnade underhållningsaftnarna i marknadsföringssyfte har i år 
inskränkts till en musikafton med folk- och indiepoplåtar, exekverade av Skarasonen Erik Nyberg med 
engelska medmusikanter. 
 
Museet var representerat med en monter på Tångamässan i Vårgårda 17 – 18 september med 
mottot ”Hantverk, arbetsliv & fritid”. 
 
I samband med skollov har Veterinärmuseet i samverkan med Västergötlands museum, domkyrkan, 
turistbyrån och bokhandeln Ugglan anordnat en upplevelsevandring för skolbarn tillsammans med 
någon/några i äldre generationer. 
 
Publiceringsverksamhet 
Nummer 54 i museets meddelandeserie – Erinringar från en resa till Argentina 1913 – författad av 
Arvid Mathias Bergman samt redigerad och försedd med noter av Lennart Garmer, färdigställdes. 
Detta personliga och mycket gripande dokument av en av veterinärkårens stora märkesmän 
distribuerades i vanlig ordning till Vänföreningens medlemmar.  
 
Ett reportage om museet gjordes av den franska radiojournalisten Ariane Gaffuri och kan ha nått ut 
till en mångmiljonhövdad lyssnarskara – månne det kan öka antalet franska besökare? I ett 
poddradioprogram om veterinärverksamheten på Orust, utfört av Sara Ejvegård, dotter till förre 
distriktsveterinären Bengt Häggmar i Varekil, gjordes ett historiskt inslag inspelat på 
Veterinärmuseet. Programmet kan laddas ner från nätet. 
 
Veterinärmuseet hedrades med en nominering till årets arbetslivsmuseum 2017 i Sverige, men fick se 
sig besegrat av Svenska skoindustrimuseet i Kumla. 
 
Ekonomi 
Alltsedan museet invigdes 1975 har lokalerna kostnadsfritt ställts till dess förfogande av Sveriges 
lantbruksuniversitet, vilket är en absolut förutsättning för museets existens och inte kan lovordas 
nog.  
 
VHM:s drift har finansierats med det sedvanliga, av Västergötlands museum utbetalda anslaget och 
av Sveriges Veterinärförbund.  Särskilda projekt har finansierats med bidrag från museets 
vänförening. Digitalisering av filmerna har finansierats med anslag från Grevillis fond. 
 
Ekonomi- och personaladministrativa arbetsuppgifter har inköpts från bokföringsbyrån 
Kontrollremsan AB i Skövde. 
 
 
Göran Jönsson, intendent, professor emeritus  
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Ortskansliet 
Ortskansliet i Skara har både en administrativ och en strategisk stödfunktion för orten. Den 
administrativa delen har minskat allteftersom utbildningar flyttat och mer stöd flyttats centralt. 
Samtidigt har det lokala behovet av att arbeta gemensamt för orten och samverkan med externa 
aktörer ökat. Under 2016 fortsatte det regionala samarbetet genom avtal mellan VGR och SLU och 
konkret genom att samverka inom de fyra framtidsområdena nöt- och lammköttsproduktion, 
precisionsodling, bioenergi och rådgivningskompetens. 
 
Mycket arbete ägnades åt att försöka hitta gemensam uthållighet för de nya framtidsprogrammen. 
Här kan nämnas stöd från Grants Office för EU finansiering som Horizon ansökningar, nätverkande på 
såväl lokal, regional som nationell nivå inom ortens profilområden samt arbete för att öka antalet 
industri/företagsdoktorander.  
 
Under året har många branschföreträdare samlats omkring frågan om det blir en livsmedelsstrategi 
och i sådana fall hur denna kommer att se ut. Självklart har även SLU i Skara deltagit i de nätverk som 
varit viktiga för verksamheten. Samtidigt har flyktingfrågan varit högprioriterad under året och i ett 
särskilt utredningsuppdrag har platschefen i Skara ingått i styrgruppen för ett regeringsuppdrag för 
att snabbare få nyanlända i arbete. Detta nya nätverk har inneburit att migrationsfrågor innan årets 
slut resulterat i flera nya uppdrag där SLU i Skara medverkat på ett centralt sätt.  
 
Personal 
Inga-Britt Bohlin som varit ekonomiadministratör för den centrala administrativa avdelningen genom 
tiderna oavsett vad den kallats för gick i pension och ersattes av fyra administratörer med 
specialområden. Ett första steg till större samverkan över organisationsgränser på orten har inletts.  
 
RådNu växer och under året ökar antalet anställda både med ny kommunikatör Ylva Carlquist 
Warnborg och med forskaren Christina Lundström. 
 
Campusutveckling 
Den nya inriktningen för SLU Campus i 
Skara skapar stora förändringar där 
nya riktlinjer dras inför framtiden. Nu 
initieras ombyggnad av Smedjan som 
ett samverkanhus där ortskansliet 
kommer flytta efter renovering. 
 
BYS lämnar campusområdet efter 20 
år i nära samverkan. Men samtidigt 
kommer en av utbildningarna finnas 
kvar på Brogården i de nyrenoverade 
lokaler som egentligen varit avsedda 
för utökningen av SLU:s 
djursjukskötarutbildning men som nu 
skapar goda förutsättningar för BYS 
djurvårdarutbildning på utökad nivå. 
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Framtidsprojekten 
Vi kallar dem framtidsprogram, de nya projekt som bygger på redan befintlig forskning och som har 
utvecklingspotential. Dessa är: 
 

• Nöt- och lammköttsproduktion 
• Precisionsodling 
• Bioenergi 
• Rådgivningskompetens 

 
Inom alla projekt finns gemensamma satsningar tillsammans med lantbruksnäringen och regionala 
aktörer. Bland annat finns industridoktorander som en gemensam nämnare samt i planen 
samverkanslektor inom rådgivning och inom precisionsodling.   
 
För båda forskningsstationerna Lanna och Götala har en uppgradering kunnat ske för att möta 
framtidens efterfrågan av försöksresurser. 
 

RådNu 
RådNu är namnet på det nya kompetenscentrat som är ett av framtidsprojekten. Vi gick in i det andra 
verksamhetsåret och engagemanget för frågorna är heta genom både nationell livsmedelsstrategi 
och genom det intresse som visas från både politiken, departement och från näringslivet. 
Forskningsengagemanget ökar och uppväxlingen är påtaglig 
 

Sekretariat för uppdragsutbildning 
Efter många år av kräftgång för SLU:s uppdragsutbildning nationellt vänder trenden och vi ökar. I 
Skara utvecklas flera nya utbildningar inom ramen för RådNu men också genom ett särskilt nationellt 
s.k. snabbspår. 
 
Snabbspår för nyanlända veterinärer 
Efter ett års förberedelser har ett avtal tecknas mellan arbetsmarknadens parter och 
arbetsförmedlingen. Det innebär att arbetsförmedlingen nu kan ge uppdraget till SLU att genomföra 
denna uppdragsutbildning. Avtalet tecknades i början av juli och ett intensivt förberedelsearbete 
följde under hösten 2016. Målgruppen är nyanlända veterinärer som ska omskolas till 
djursjukskötare. De läser 10 veckor i Skara, 16 veckor i Uppsala och har sedan 6 månaders praktik, 
därefter ett webbaserat prov och de ska kunna få möjlighet till en svensk legitimation. 

Meny 
Meny är ett av KK-stiftelsen initierat expertkompetensprogrammet som nu funnits i 17 år. 
Inom Menyprogrammet finns ett utbud av kurser för svensk livsmedelsindustri, där de flesta är 
webbaserade. Under 2016 deltog 525 företagare eller anställda i någon webbaserad utbildning. Här 
fanns 212 som gick Menykörkort i Livsmedelshygien, 16 gick Menykörkort i Mat&klimat och 250 
deltog för att få kompetensbevis för hästtransportörer. Dessutom gick 79 personer kursen 
Djuromsrog vid slakt och ytterligare 54 deltog enbart i provet. Under året lanserades två nya kurser; 
Livsmedelslagen och innovation och produktutveckling. 
 
Projektet ”Livsviktigt” pågick med nätverksträffar och kurser för en grupp livsmedelföretagare, nu för 
tredje året. 
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Populärvetenskap och samverkan 
Smedjeveckan 2016 
Under Smedjeveckan, SLU i Skaras populärvetenskapliga vecka, alltid sista veckan i september, träffas 
forskare, studenter, allmänhet, djur-, lantbruks- och landsbygdsintresserade. Ur programmet: 
 
Sveriges första Green Carekonferens. Green Care går ut på att använda lantbruksgårdar eller andra 
gröna miljöer för att främja människor hälsa och livskvalitet. Verksamheten kan delas in i fyra olika 
områden: djur, natur, trädgård och lantgårdar. Green Care vänder sig till en varierad målgrupp, allt 
från skolelever, person med funktionsnedsättning, nyanlända, vårdpatienter till äldre med demens. 
 
Seminarium om precisionsodling - Hur skapar vi mer integrerade och precisions-inriktade åtgärder 
mot ogräs och växtskadegörare? 
 
Hearings om framtida satsningar - SLU och Västra Götalandsregionen har genom särskild treårig 
överenskommelse satsat på fyra utvecklingsområden: Nöt- och lammkött med forskningsstationen 
Götala. Precisionsodling med forskningsstationen Lanna. Rådgivning (RådNu). Bioenergi. 
I ett gemensamt grönt kluster stärks samarbetet på SLU Campus i Skara, med bland andra JTI och 
Agroväst, samt med omgivande aktörer i länet, nationellt och internationellt. Framtida utmaningar 
och samverkan inom respektive område diskuterades. 
 
Nöt- och lammkött - Vad är framtidens utmaningar inom området? Presentation och dialog. Hur kan 
den västsvenska satsningen svara upp mot utmaningarna och bidra till framtida utveckling? 
 
Hearing om RådNu - kompetenscentrum för rådgivning - Vad är framtidens utmaningar inom 
området? Presentation och dialog. Hur kan den västsvenska satsningen svara upp mot utmaningarna 
och bidra till framtida utveckling?  
 
SLU i Skara, idag och i framtiden - Information om SLU:s verksamhet i Skara. Platschef Margareta 
Stigson. Forskningsledare Bo Stenberg berättade om Precisionsskolan.se och Verktygsportalen för 
precisionsodling. Samverkanslektor Mats Söderström presenterade SLU:s och Västra 
Götalandsregionens samverkanssatsning inom precisionsodling. 
 
Workshop om precisionsodling - Kort introduktion om den nya infrastruktursatsningen på 
sensorteknik i växtodlingen och på försöksteknik som möter framtidens krav med bland andra 
forskningsassistent Lena Engström, som är insatt i stallgödselförsök. Dialog kring framtidens 
forskningsutmaningar inom precisionsodling och möjligheter med fältförsök.  
 
Hearing om framtida strategier för SLU Campus i Skara - Kort lägesrapport och dialog om hur den 
västsvenska satsningen kan leva upp till framtidens utmaningar. Vad har kommit fram hittills utifrån 
de olika mötena i Smedjeveckan? Vilka förväntningar finns inför framtiden? Strategidiskussion med 
finansiärer och övriga inbjudna.  
 
Eurohorse 
I samverkan med Svenska Hästavelsförbundet, BYS, Naturbruksgymnasiet Uddetorp samt Hippologen 
höll SLU/Hästcentrum i ett populärvetenskapligt seminarieprogram på Svenska Mässan, i anslutning 
till Gothenburg Horse show. Temat för 2016 var: Hästliv – hästhantering och kundrelationer. 
Seminarierna handlade om svenska hästraser, från föl till final, inlärning hos häst – så här lär de bäst! 
Hovens hälsa – skoning, verkning, hovsjukdomar samt hovslagarens arbetsmiljö. Utbilda din unghäst 
– praktiska råd. Islandshäst - vad gör en B-instruktör och hästsportentreprenör? Internationell 
hästpraktik. Hästar och business - livet, hästen och kunden. 
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Ekonomi 2016 – 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* 

 
 
15 596 

 
 
12 098 

 
 
3 498 

 
 
24 600 

 
 
40 196 

Avdelningen för  
precisionsodling och 
pedometri inkl Lanna 

 
 
4 661 

 
 
4 661 

  
 
11 332 

 
 
15 993 

Total Forsknings- 
finansiering 

 
20 257 

 
16 759 

 
3 498 

 
35 932 

 
56 189 

      

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  

 
 
1 058 

 
 
1 058 

  
 
2 099 

 
 
3 157 

Infra 2 615 2 615   1 375 3 990 
      
 
Meny 

 
500 

 
500 

  
1 023 

 
1 523 

Nationellt Sekretariat 
uppdragsutbildning 

 
1 000 

 
1 000 

 
 

  
1 000 

 
Totalt ledn, utv, samv 

 
5 173 

 
5 173 

 
 

 
4 497 

 
9 670 

 
 

     

 
Totalt 

 
25 430 

 
21 932 

 
3 498 

 
40429 

 
65 859 

*Avdelningar som tillhör HMH men som finns i Uppsala är inte medräknade 

HMH är också delaktig i undervisning som bedrivs i Uppsala. För 2016 var omsättningen för 
institutionens undervisning 14 269 tkr. Här har fem personer från Skara haft sin huvudsakliga 
sysselsättning med utbildning samt 4 personer på deltid (motsvarar en tjänst). Denna ekonomi ligger 
utanför redovisningen. 
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Adress 
SLU Skara, Box 234, 532 23 Skara  

Telefon växel: 018-67 10 00 
Fax: 0511-671 34 

Besöksadresser 
Undervisningshuset: Malmgatan 10, 532 31 Skara 
Forskningshuset: Gråbrödragatan 19, 532 31 Skara 

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

SLU Skara Årsredovisning 2016 
Dnr: SLU. fask. 2017.1.1.2-11 

 
Foto: SLU 

 
© SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 
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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. 
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