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Sammanfattning av budgetunderlaget 2017-2019  
  

SLU:s budgetunderlag för perioden 2017–2019 tar sin utgångspunkt i riksdagens beslut om anslag 

för 2016 samt i regleringsbrevet för SLU 2016. Förutom de medel som anvisats enligt ovan, föreslår 

SLU att ytterligare medel anvisas för perioden 2017–2019: 

 

 Ökat utbildningsuppdrag   15 mnkr 

 Fortlöpande miljöanalys    65 mnkr 

 Ökat basanslag för forskning   60 mnkr 

 Resursförstärkning för behovsdriven forskning inom  25 mnkr  

jordbruks- och trädgårdssektorn 

 

  

SLU anhåller även om 

 

- att förordningen för SLU justeras så att universitetets yrkesexamina stämmer överens med 2007 

års examensreform.  

 

 

 

1. Ökat uppdrag avseende utbildning på grund- och avancerad nivå  
 

I strategin för 2013-16 framhåller SLU att utbildningen inom universitet bör utökas. Det finns flera 

skäl till det; SLU:s kompetens berör naturresursernas hållbara nyttjande, något som kommer att 

vara avgörande för flertalet av framtidens utmaningar, såväl i Sverige som globalt.  

 

Efterfrågan är fortfarande stor från både näringslivet och offentlig sektor på studenter utbildade vid 

SLU och söktrycket är gott till flera av utbildningsprogrammen. SLU har yrkesprogram som är 

unika i landet; två av dem tillhör de mest sökta av landets högskoleutbildningar med mer än tio 

förstahandssökande per utbildningsplats.  

 

Utöver nuvarande utbildningsutbud ser SLU ett behov av ett utvecklat utbud avseende fristående 

kurser samt för fort- och vidareutbildning inom områden där SLU har unik kompetens. I dagsläget 

finns t ex endast ett fåtal kurser för yrkesverksamma och enstaka sommarkurser i utbudet. Det finns 

också ett behov av att bygga ut utbildningarna på avancerad nivå för att kunna anta fler 

internationella studenter bosatta i eller utanför Sverige. 

  

SLU äskar medel om ytterligare 15 mnkr för att finansiera ett utvecklat utbud av fristående kurser, 

för fort- och vidareutbildning samt för internationella masterprogram.   
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2. Anpassning av SLU:s förordning till 2007 års examensreform  
 

SLU vill uppmärksamma regeringen på att intentionerna i riksdagsbeslutet om exemanensordningen 

från 2007 ännu inte genomförts fullt ut för SLU:s samtliga yrkesutbildningar. 

 

Det finns en rad problem med detta. Ett problem med att SLU:s yrkesexamina inte överensstämmer 

med 2007 års examensreform är vid utvärderingar, då det orsakat bryderier för i synnerhet de 

utländska experterna. En problematik uppstår när yrkesutbildningar på lägre nivåer från andra 

länder jämförs med svenska förhållanden. En två-årig utbildning, som i andra länder är praktiskt 

orienterad, förefaller likvärdig med SLU:s yrkesexamina på grundnivå som kombinerar tillämpning 

med ett vetenskapligt baserat innehåll. Det är studenterna som drabbas; av deras examensbevis 

framgår inte tydligt att deras yrkesexamen är jämförbar med universitetsutbildningar i andra länder.   

 

Syftet med examensreformen 2007 var att underlätta ökad internationalisering och att införa EU:s 

överenskommelse om The European Higher Education Area i Sverige. SLU vill poängtera vikten 

av att universitetets unika yrkesutbildningar är internationellt gångbara. Detta för att underlätta för 

studenterna att delta i utbytesprogram eller komplettera sin utbildning vid andra universitet i 

Sverige eller utomlands samt för att bereda väg för SLU:s studenter på en internationell 

arbetsmarknad. 

 

Samtliga SLU:s tvååriga examina ges nu som treåriga utbildningsprogram, det innebär därför inte 

någon ytterligare kostnad att se över målen och ändra även dessa examinas längd.   

  

SLU har också yrkesexamina på avancerad nivå, där landskapsarkitektexamen, jägmästarexamen 

och hortonomexamen redan är fem år, och veterinärexamen omfattar fem och ett halvt år. 

Agronomexamen uppgår dock fortfarande bara till fyra och ett halvt år, vilket är en anomali i 

utbildningssystemet. I samband med en justering av agronomexamen, kan målen ses över så att de 

fullt ut svarar mot innehållsliga aspekter som avser till exempel hållbar utveckling och de globala 

frågorna. Merparten av studenterna läser redan fem år, därför innebär inte heller denna ändring av 

förordningen någon ytterligare kostnad.  

 

I regleringsbrevet för 2016 har SLU fått i uppdrag att föreslå en examensbeskrivning för 

djursjukskötarexamen efter samråd med Universitetskanslerämbetet. Utöver djursjukskötarexamen 

behöver också följande examina anpassas; trädgårdsingenjörs-, hippolog-, lantmästar- och 

agronomexamen.  

  

SLU begär att regeringen anpassar SLU:s förordning så att universitetets samtliga yrkesexamina 

anpassas till 2007 års examensreform.  

 

 

 

3. Fortlöpande miljöanalys  
 

Verksamheten inom SLU:s fortlöpande miljöanalys har ökat väsentligt sedan mitten av 2000-talet, 

framför allt genom riktade satsningar från regeringen och genom att nationella myndigheter gått 

från att vara utförare till att bli beställare. En utveckling som styrs av att samhällets efterfrågan på 

miljöinformation fortsätter att öka, inte minst genom det internationella miljöarbetet. Idag är SLU 

landets största aktör inom miljöövervakning och miljöanalys med verksamhet som drar nytta av 
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synergierna med forskning om de biologiska naturresurserna, och omfattar alla landskapstyper från 

marina miljöer till högfjäll och med en väl etablerad dialog med berörda sakmyndigheter. 

 

Som helhet är utvecklingen positiv, verksamheten växer och intäkterna uppgår år 2015 till drygt 

440 mnkr. Dock krymper anslaget över tid och 2015 utgör de externa uppdragen nära 70 procent av 

de totala intäkterna. När Fiskeriverkets forsknings- och utvecklingsavdelning år 2011 överfördes till 

SLU medföljde endast 6 mnkr i anslag för en verksamhet som då omsatte cirka 140 mnkr. Anslaget 

till miljöanalys är till stor del bundet i verksamheter som är utpekade i regleringsbrev (Svenska 

artprojektet, forskningsfartyget) samt lagar/förordningar (främst Riksskogstaxeringen.). 

 

Det finns flera orsaker till att behoven av anslag ökar, till exempel behöver universitetet kunna möta 

ökande krav på medfinansiering och täcka kostnader för förvaltning och utveckling av nya IT-

system för data och tjänster i linje med den myndighetsgemensamma ”Strategi för 

miljödatahantering” som sakmyndigheterna tagit fram1. Det finns också flera områden med behov 

av utveckling men där det saknas resurser.  

 

Ersätta nuvarande finansiering via Landsbygdsprogrammet 

Inom ramen för de externa uppdragen tilldelas SLU sedan 2012 medel via Landsbygdsprogrammet. 

De uppgår 2015 till 20 mnkr och används i huvudsak för att hålla liv i verksamhet som initierades 

och utvecklades 2009-2011 med medel från Energi- och klimatpropositionen. För SLU är denna 

finansieringslösning problematisk eftersom medlen endast betalas ut mot direkta kostnader 

(exklusive hyror) ”för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål vilka programmets åtgärder 

riktas mot”2. Målen i Landsbygdsprogrammet som löper 2014-2020 är främst inriktade på 

jordbrukslandskapet medan SLU:s miljöanalys relaterar till tolv miljökvalitetsmål. 

 

Utveckla en grundläggande organisation som svarar mot uppdragsgivarnas krav på samverkan, 

metodutveckling, samt kvalitetssäkring och tillgängliggörande av data 

Med SLU:s roll som landets största aktör inom miljöövervakning och miljöanalys behövs en stabil 

basfinansiering som gör det möjligt att utveckla den långsiktiga verksamhet som miljöövervakning 

innebär. Tillsammans med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ser SLU över 

möjligheterna att effektivisera samhällets miljöinformationsförsörjning generellt sett, men det 

kommer inte frigöra de resurser som krävs för att möta framtida behov. Vidare har SLU idag ett 

bredare ansvar än för den egna verksamheten och har inlett dialog med sakmyndigheterna om hur 

SLU kan bidra till utvecklingen av den nationella miljöövervakningen över tid. Det handlar såväl 

om tillämpning av ny teknik och nya metoder inom miljöövervakning, miljöanalys och 

tillgängliggörande av öppna data och resultat3, som att hitta synergier mellan övervakningsprogram 

och utförare. Sakmyndigheterna har varken egen kompetens eller medel för att finansiera detta. 

 

Finansiering av angelägen ny verksamhet, såsom förvaltning av Artportalen, övervakning av växt- 

och skogsskador, övervakning av miljögifter, samt viltövervakning 

Utvecklingen av den nya Artportalen har slutförts och projektet är på väg över i förvaltningsfas. 

Under hösten pågick dialog om mål och finansiering av förvaltningen av systemet. Som ägare av 

systemet är det angeläget för SLU att ha resurser för att åtminstone finansiera en basförvaltning av 

                                                      
1 Eftersom miljöarbetet präglas av långsiktighet där det krävs regelbundna leveranser av samma typ av underlag 

för strategiska beslut och uppföljning är det viktigt att förvalta de system som utvecklas för insamling, lagring 

och analys av miljödata. 
2 Jordbruksverkets regleringsbrev 2015. 
3 Det finns en mängd nya metoder som skulle kunna effektivisera och bredda miljöövervakningen och som kan 

få stor betydelse för miljöövervakning och -analys i framtiden. SLU har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att 

förprojektera för ett metodutvecklingsprojekt och söka möjlig finansiering för detta. 
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systemet. Växt- och skogsskyddsarbetet är ett annat område där kontinuerliga medel behövs för att 

utveckla beredskap och insatser. Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och SLU bör gemensamt utveckla 

detta område och tydliggöra ansvarsområden när det gäller långsiktig övervakning av skadegörare, 

inventering vid uppkomna skadeutbrott, samt prognoser och rekommendationer till berörda 

näringar. Inom kemikalieområdet har SLU landets enda kompetens för övervakning och analys av 

växtskyddsmedel. Resurserna för provtagning, analys och modellering är otillräckliga, vilket har 

påpekats av Kemikalieinspektionen. Ambitionerna för svensk viltförvaltning är högt satta, men 

matchas inte alls av information om viltpopulationerna, inklusive de vilda djurens hälsotillstånd och 

zoonoser. Inom detta område har SLU mycket goda möjligheter att bidra, i samspel med andra 

centrala aktörer såsom Naturvårdsverket, SVA och Jägareförbundet. Några områden som vi skulle 

vilja utveckla tillsammans med andra myndigheter är övervakning i Arktis, underlag för adaptiv 

ekosystemförvaltning samt metodutveckling för heltäckande karteringar av skogsresurser och 

miljötillstånd; exempelvis genom att kombinera fjärranalys (Copernicusprogrammet) med mark- 

och vattenobservationer i befintlig miljöövervakning. Detta är bara några exempel på områden i 

behov av utveckling och resurser. 

 

Äskande 

Sammantaget behöver anslaget till fortlöpande miljöanalys stärkas betydligt om verksamheten ska 

kunna bibehållas och utvecklas. Fullt utbyggt behöver det årliga anslaget öka med 65 miljoner 

kronor jämfört med 2016 års nivå. Denna nivå motsvarar den verksamhet och omfattning som 

anförts i tidigare långtidsbudgetar.  

 

SLU äskar medel för att:  

 

 Ersätta nuvarande finansiering via Landsbygdsprogrammet (20 mnkr årligen), 

 Utveckla en grundläggande organisation som svarar mot uppdragsgivarnas krav på 

samverkan, metodutveckling, samt kvalitetssäkring och tillgängliggörande av data (15 mnkr 

årligen), 

 Finansiering av angelägen ny verksamhet, såsom viltövervakning, drift av Artportalen, 

övervakning av växt- och skogsskador, samt övervakning av miljögifter (30 mnkr årligen). 

 

 

 

4 Ökat basanslag för forskning   
 

SLU har tidigare till regeringen framhållit områden som borde utvecklas utifrån: 

 Forskningspolitiska propositionen 2016 

 Livsmedelsstrategin  

 Food System Sweden research program 

 

Föreslagna satsningar i budgetunderlaget bygger på SLU:s tidigare förslag inom dessa områden. 

SLU:s föreslagna satsningar står också i linje med målen i FN:s ”The 2030 agenda for sustainable 

development”. SLU föreslår ett ökat basanslag, bl.a. för att förstärka forskningen gentemot 

samhällsvetenskap, humaniora, och tvärvetenskaplig forskning.  

 

Samhället står inför en rad utmaningar kopplade till globalisering, migration, hållbarhetsfrågor och 

ett förändrat klimat. De växande behoven av mat och energi är starkt kopplade till 

klimatförändringar, hot mot biologisk mångfald, tillgång till rent vatten, fattigdomsbekämpning, 

hälsa och en god närmiljö, dvs frågor som i stor utsträckning tillhör SLU:s ansvarsområde. Ingen av 



6  

  

dessa stora utmaningar kan hanteras utan goda vetenskapliga underlag. Forskningen om 

naturresurserna och deras användning har under lång tid dominerats av naturvetenskapliga 

perspektiv. Ett ökat inslag av humanistiska/samhällsvetenskapliga perspektiv är nödvändigt för en 

bättre förståelse av samspelet mellan människan och naturresurser i vid mening. Exempelvis är 

kunskap om samhälleliga processer och aktörernas olika drivkrafter central. Med sin tydliga profil 

har SLU särskilt goda förutsättningar att länka samman spetskompetens inom naturvetenskap och 

humaniora/samhällsvetenskap kring breda, komplexa frågeställningar.  

 

SLU föreslår nationella satsningar på tre forskningsområden där universitetet kan bidra genom 

lösningsorienterad forskning med ett brett helhetstänkande: 

 

- Hållbar och säker livsmedelsförsörjning: Världens växande befolkning kommer att 

behöva trygg tillgång till vatten och hälsomässigt säker och näringsriktig mat. För svenskt 

jordbruks del är den stora utmaningen att producera mat av hög kvalitet på ett hållbart sätt, 

samtidigt som företagens ekonomiska bärkraft stärks. Kunskap om resurseffektiv 

produktion som ger säkra och näringsrika livsmedel med liten miljöpåverkan är angelägen 

även i globalt perspektiv. SLU kan bidra till arbetet med en nationell livsmedelsstrategi 

med ett brett kunnande inom hela livsmedelssystemet, från primärproduktion till 

livsmedlens kvalitet, säkerhet och hälsoaspekter. 

 

Inom hållbar och säker livsmedelsförsörjning föreslås att SLU ges i uppdrag att initiera och 

koordinera arbetet inom “Food System Sweden research program”, ett nationellt 

forskningsprogram för ett innovativt och kunskapsintensivt livsmedelssystem i Sverige. 

Målet är att Sverige ska bli en ledande kunskapsnation för hållbar produktion och 

konsumtion av hälsosamma livsmedel. I programmet samverkar universitet, institut, 

lantbruksnäringen, livsmedelsindustrierna, konsumentorganisationer, myndigheter, m fl. Ett 

sådant samarbete kan utnyttja spetsteknologier inom SciLifeLab, forskning om animalie- 

och växtproduktion vid SLU samt teknologi vid LTH, KTH och Chalmers/SP Food and 

Bioscience, och även koppla till forskning inom medicin, humaniora och 

samhällsvetenskap vid ett flertal universitet i landet.  

 

- Människan i en föränderlig värld: Globaliseringen på världsmarknaden innebär nya 

förutsättningar för landsbygdsföretagen och för landsbygdsbefolkningens 

försörjningsmöjligheter. Urbaniseringen medför livsstilsförändringar och förändrade 

konsumtionsmönster på global nivå. Den ökade rörligheten mellan länder och kontinenter i 

kombination med ett förändrat klimat ökar också risken för spridningen av sjukdomar. För 

en förbättrad hälsa i ett globalt perspektiv krävs en helhetssyn som innefattar människor, 

livsmedel, husdjur och vilda djur. SLU:s forskning kan ge viktiga bidrag inom dessa 

områden. 

 

- Hållbar ekosystemförvaltning och biobaserad ekonomi: Vid övergången till en mer 

biobaserad samhällsekonomi kommer de areella näringarna att spela en avgörande roll, 

både i Sverige och internationellt. Genom att ersätta eller komplettera dagens fossilbaserade 

drivmedel, material och kemikalier med biobaserade kan nya exportmöjligheter, 

nyföretagande och utveckling av lönsamma företag i de gröna näringarna uppnås. Detta 

kommer att ställa krav på ökad produktivitet, att nya marker tas i anspråk samt ökad 

användning av bioteknik, samtidigt som klimat- och miljömål inte får äventyras. SLU kan 

ge viktiga bidrag till utvecklingen i form av gedigen kompetens inom såväl produktions- 

som miljöaspekter rörande lantbruk, marina och akvatiska system. Kunskapsutvecklingen 
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inom detta område sker redan idag i nära samarbete med andra lärosäten, institut, 

myndigheter och näringsliv. 

 

SLU äskar medel om 20 mnkr för vart och ett av dessa tre angivna områden, totalt 60 mnkr.  

 

 

 

5 Resursförstärkning för behovsdriven forskning inom jordbruks- och 

trädgårdssektorn 
 

Med hänvisning till SLUs yttrande över konkurrenskraftsutredningens betänkande föreslås att SLU 

tilldelas särskilda resurser för att tillsammans med intressenter inom sektorn initiera och bedriva 

produktionsinriktad forskning som bidrar till att stärka en hållbar utveckling och konkurrenskraften 

hos svensk jordbruks- och trädgårdssektor. 

 

SLU instämmer i utredningens synpunkt att mer offentliga medel bör gå till behovsdriven forskning 

för att kunna arbeta effektivt och skapa effekter i företagen snabbare än omvärlden förmår. Det får 

dock inte ske på bekostnad av annan forskning eller de knappa basresurser inom SLU som idag 

finns tillgängliga för grundutbildning. Den behovsdrivna forskningen får inte heller begränsas till 

att handla enbart om behov som ska uppfyllas på kort sikt. Behovsdriven forskning har ofta 

översatts med forskning där tillämpbara resultat förväntas inom en mycket kort tidsperiod, medan 

annan forskning med hög relevans men längre tidsperspektiv lämnas utan finansiering. Detta 

undergräver möjligheterna till nytänkande och leder i förlängningen till att kompetensen och 

förmågan att hitta även de kortsiktiga lösningarna försämras. Att skapa konkurrensfördelar genom 

sänkta produktionskostnader förutsätter förstärkt forskning för utveckling av produktionssystem. 

Mot bakgrund av utredningens skrivningar är SLU:s analys att SLU har stora möjligheter att öka sitt 

bidrag till stärkt konkurrenskraft i sektorn. Detta förutsätter emellertid att universitetet får resurser 

med fokus på näringens behov.  

 

SLU instämmer också med förslaget att SLU tillsammans med relevanta organisationer arbetar fram 

ett program för industridoktorander. Industridoktorander är en form av konkret samproduktion av 

kunskap vilket skapar goda förutsättningar för att stärka kunskapskedjan. Ett 

forskarutbildningsprogram enligt ovan skulle skapa naturliga kontaktytor mellan SLU:s forskning 

och rådgivning/tillämpning, och förbättra möjligheterna för behovsdriven lantbruksforskning i 

Sverige. För SLU skulle industridoktoranderna utgöra en direkt kanal för kunskapsutbyte och 

projektsamarbete. Doktorander och disputerade forskare med näringsanknytning skulle dessutom 

kunna utgöra en värdefull resurs i grundutbildningen och bidra till underlag för rekrytering av 

forskare och lärare.  

 

SLU äskar medel om 25 mnkr för behovsdriven forskning inom jordbruks- och trådgårdssektorn, 

varav 10 mnkr avser ett program för industridoktorander i samarbete med näringen. 

 

 

6 Låneram 
 

SLU har under 2016 en låneram på 1 7250 000 tkr. Universitetet gör bedömningen att låneramen 

behöver uppgå till 1 925 000 tkr kronor 2017, till 2 100 000 tkr 2018 till 2 030 000 tkr 2019 och till 

2 000 000 tkr 2020. Ändamålen framgår av bilaga 1:5. 
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6 Tabeller  
 

Bilaga 1:1 Verksamhet/finansiering  

Bilaga 1:2 Flerårsprognos  

Bilaga 1:3 Avgiftsbelagd verksamhet   

Bilaga 1:4 Verksamhetsinvesteringar 

Bilaga 1:5 Särskild information om verksamhetsinvesteringar 

Bilaga 1:6 Låneraam och räntor för verksamhetsinvesteringar

  



Verksamhet / finansiering 2015 - 2019 (mnkr) Bilaga 1:1

Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning
2015 2016 2017 2018 2019

Befintligt statsanslag
Statsanslag enligt regleringbrev och budgetproposition. 1719 1801 1829 1908 1946
Avgår transfereringar till andra huvudmän -61 -60 -60 -60 -60
Summa befintliga statsanslag exkl transferering 1 658 1 741 1 769 1 848 1 886
Satsningar Utgiftsområde 23, anslag 1:24
Grundutbildning
Ökat utbildningsuppdrag 15 20 25
Fortlöpande miljöanalys
Verksamhet som under 2012 - 2016 upprätthålls genom stödet från EU:s landsbygdsprogram 20 20 20
Utveckla en grundläggande organisation som svarar mot uppdragsgivarens krav 15 15 15
Finansiering av angelägen ny verksamhet 30 30 30
Forskning och forskarutbildning 
Ökat basanslag 60 60 60
Resursförstärkning för behovsdriven forskning inom jordbruks- och trädgårdssektorn 25 25 25
Statsanslag inklusive satningar i budgetunderlaget 1 658 1 741 1 934 2 018 2 061
Avgiftsintäkter som disponeras 627 680 673 697 741
Bidragsintäkter som disponeras 960 1 000 1 040 1 082 1 125
Finansiella intäkter som disponeras 4 8 12 16 16
Summa 3 249 3 429 3 660 3 813 3 943

För perioden 2016 till 2019 har statsanslaget prognostiserats enligt regleringsbrevet och

budgetpropositionen 2015/16:1 samt minskats med transfereringar till annan huvudman.

Avgiftsintäkterna beräknas öka med i genomsnitt 3,4 procent för åren 2016till 2019 exklusive 

försäljningsintäkter för fastigheten Ultuna 2:1

Bidragsintäkterna beräknas öka med i genomsnitt 4,3 procent för åren 2016 till 2019

Finansiella intäkterna har minskat kraftigt 2013-2015 då räntan fallit till under noll

Finansiella intäkterna har beräknas i prognosen att  öka för åren 2016 till 2019 då bedömingen 

är att räntan återgår till en något högre nivå på cirka 2 procent,



Flerårsprognos 2010 - 2019 (mnkr) Bilaga 1:2

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos    Enklare framräkning 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingående balanserat kapital 387 415 348 268 271 444 519 591 603 603

Statsanslag 1 578 1 597 1 577 1 576 1 642 1 658 1 742 1 934 2 018 2 061

Avgiftsintäkter 498 518 551 594 723 627 680 673 697 741

Bidragsintäkter 738 831 921 912 978 960 1 000 1 040 1 082 1 125

Finansiella intäkter 5 14 14 11 6 4 8 12 16 16

Summa intäkter 2 820 2 959 3 063 3 093 3 348 3 248 3 429 3 660 3 813 3 943

Kostnader för personal 1 743 1 876 1 958 1 948 1 942 1 948 2 036 2 226 2 332 2 416

Kostnader för lokaler 280 344 334 331 367 396 407 427 432 440

Egna lokaler (Egendomarna) 27 34 48 48 49 49 51 52 53 54

Övriga driftskostnader 657 672 678 639 682 642 697 769 814 868

Finansiella kostnader 3 10 15 12 7 4 15 20 24 24

Avskrivningar 78 91 118 114 128 135 151 154 157 157

Summa kostnader 2 788 3 027 3 150 3 093 3 175 3 173 3 357 3 649 3 813 3 959

Resultat 32 -67 -88 1 173 76 72 11 0 -15

Utgående balanserat kapital 420 348 260 269 444 519 591 603 603 588

UB i relation till omsättning 15% 12% 8% 9% 13% 16% 17% 17% 17% 16%

Oförbrukade bidrag/uppdrag 815 850 826 861 847 821 800 800 800 800



Avgiftsbelagd verksamhet    Bilaga 1:3 
 

 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2015 2014 

Djursjukvård 136 330 132 090 

Avgiftsintäkter i uppdragsutbildning  3 167 9 522 

Avgiftsintäkter i uppdragsforskning  90 693 103 683 

Avgiftsintäkter i uppdrag fortlöpande miljöanalys  158 379 147 771 

Försäljning av jordbruksprodukter inkl. djur 41 404 38 438 

Försäljning av övriga varor och tjänster  100 194 95 713 

Kurser och konferenser* 37 305 40 539 

Publikationer samt informations- och kursmaterial* 4 237 7 339 

Uthyrning av mark, lokaler och studentbostäder 45 298 39 753 

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar ** 3 261 99 932 

Sponsring 6 682 8 013 

 626 950 722 793 

 

  * Intäktsslagen avser intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen, sammanlagt:   41 542 47 878 

** Under 2014 såldes en del av fastigheten Ultuna 2:1 med en realisationsvinst på 

98 545 tkr. 

  SLU:s intäkter av avgifter, produkter, m.m. uppgick 2015 till 627 miljoner kronor, vilket är 

19 procent av universitetets totala intäkter. Intäkterna i den avgiftsbelagda verksamheten har 

minskat med 96 miljoner kronor jämfört med 2014. Minskningen beror på realisationsvinsten 

år 2014 på nära 100 mnkr vid försäljningen av fastigheten Ultuna 2:1. Utöver detta har 

uppdragsforskningen minskat med 13 mnkr, medan intäkterna för uppdrag inom fortlöpande 

miljöanalys ökat med 11 mnkr.  

  

Avgifter vid SLU tas ut med principen om full kostnadstäckning som mål. Varje 

avgiftsbelagd verksamhet ska kalkyleras enligt denna princip. SLU har dock undantag om 

full kostnadstäckning i regleringsbrevet vad avser avgiftsområdena djursjukvård samt 

försäljning av produkter och tjänster. För dessa avgiftsområden ska avgifterna bidra till att 

täcka kostnaderna. 
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Verksamhetsinvesteringar

År -1 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.

Immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m. 3 042

Materiella investeringar

Maskiner, inventarier och installationer m.m. 175 702 13 250 3 450 4 000 4 000

Byggnader, mark och annan fast egendom 31 579 386 720 26 550 400 400

Övriga verksamhetsinvesteringar 20 643 194 361 287 800 310 700 91 000 91 500

Summa verksamhetsinvesteringar 230 966 594 331 317 800 315 100 95 400 91 500

Finansiering 

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 230 966 594 331 317 800 315 100 95 400 91 500

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)

Anslag (efter medgivande av regeringen)

Summa finansiering 230 966 594 331 317 800 315 100 95 400 91 500
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Särskild information om verksamhetsinvesteringar

Totalt Ack. År 0 År 1 År 2 År 3 År 4-XX

(tkr) utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.

Verksamhetsinvesteringar per objekt 

Biotron Campus Alnarp 66 101 16 101 50 000

Undersöknings- och forskningsfartyg 430 000 200 000 230 000

C4: VHC hyresgästanpassningar Campus Uppsala 50 561 50 561

FFV VHC Stall 1-3 360 000 360 000

Summa utgifter för investeringar 906 662 16 101 460 561 200 000 230 000 0 0

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 906 662 16 101 460 561 200 000 230 000 0 0

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)

Anslag

Summa finansiering 906 662 16 101 460 561 200 000 230 000 0 0

Varav investeringar i anläggningstillgångar

Datasystem, rättigheter m.m.

Maskiner och inventarier

Fastigheter och mark 906 662 16 101 460 561

Övriga verksamhetsinvesteringar 200 000 230 000

Summa investeringar i anläggningstillgångar 906 662 16 101 460 561 200 000 230 000 0 0



             Bilaga 1:6 

 

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

År -1 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.

IB lån i Riksgäldskontoret 1 183 705 1 187 735 1 631 631 1 795 697 1 953 689 1 891 976

Nyupplåning (+) 136 569 594 331 317 800 315 100 95 400 91 500

Amorteringar (-) -132 539 -150 435 -153 734 -157 108 -157 113 -154 253

UB lån i Riksgäldskontoret 1 187 735 1 631 631 1 795 697 1 953 689 1 891 976 1 829 223

Beslutad/föreslagen låneram 1 470 000 1 725 000 1 925 000 2 100 000 2 030 000 2 000 000

Ränteutgifter 2 946 -8 158 -17 957 -29 305 -37 840 -36 584

Finansiering av räntor och avskrivningar

Utgiftsområde 23 anslag 1:24 -68 705 -76 726 -78 414 -80 140 -80 147 -78 688

Övrig finansiering -66 011 -73 717 -75 339 -76 997 -77 004 -75 602
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