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Sammanfattning   
SLU:s budgetunderlag för perioden 2021–2023 tar sin utgångspunkt i universitets 
uppdrag enligt instruktionen samt åtaganden i anslutning till Agenda 2030. 
Beräkningarna utgår från riksdagens beslut om anslag för 2020 samt 
regleringsbrevet för SLU 2020. Därutöver hemställer SLU att ytterligare medel 
anvisas för perioden 2021-2023:  

• Utökat utbildningsuppdrag  200 mnkr 
• Ökat anslag för forskning inom prioriterade områden  120 mnkr 

- varav satsning på barns och ungas utemiljöer Movium  9 mnkr 
- satsning på behovsdriven forskning inom jordbruks-  
och trädgårdsnäringen  25 mnkr  

• Återställande av anslag till SLU Grogrund 30 mnkr  
• Fortlöpande miljöanalys 90 mnkr  

- varav Artdatabanken  39/69 mnkr 
(enligt överenskommelse med Naturvårdsverket)  

1 Inledning 
SLU:s uppdrag är att ”bedriva forskning samt utbildning på forskarnivå, avancerad 
nivå och grundnivå inom jord- och trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedels-
produktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, fiske och vattenbruk 
samt veterinärmedicin och husdjursskötsel. Dessutom ska SLU bedriva fortlöpande 
miljöanalys”. (SFS 1993:221) 

I en framtid med förändrat klimat och växande befolkning, där systemförståelse 
behövs både lokalt och globalt, vill SLU stärka sin roll och vara en drivande kraft 
för en hållbar utveckling. Inom SLU finns en stor systemförståelse som kan bidra 
med ett helhetsperspektiv för hållbara produktionssystem och innovationer inom 
universitetets områden. 

Utvärderingen av universitets samlade forskning som gjordes 2018 bekräftade 
SLU:s position som ett profilerat universitet med hållbarhetsfrågorna i tydligt 
fokus. Denna särställning som ett universitet med goda möjligheter att bidra till 
FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030) kommer fortsatt att utgöra grunden för SLU:s 
verksamhet.  

Fyra finansiella förutsättningar  

Inledningsvis vill SLU nämna fyra finansiella förutsättningar av ekonomisk 
betydelse för högskolesektorn och/eller SLU; produktivitetsavdraget, extern-
finansieringsgraden, de nationella infrastrukturerna och SLU:s regeringsuppdrag.  

SLU anser att den högre utbildningen och forskningen ska undantas från det 
generella kravet på effektivisering som gäller för alla myndigheter. Utbildning och 
forskning går inte att effektivisera utan att kvaliteten blir lidande. Det så kallade 
produktivitetsavdraget minskar lärosätenas möjligheter att bedriva utbildning och 
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forskning av hög vetenskaplig kvalitet och motverkar den roll som ledande 
kunskapsnation som är målet för svensk forskningspolitik.  

Samtidigt som de direkta statliga anslagen till forskning minskat har andelen 
forskningsmedel via externa bidrag ökat. För universiteten innebär den ökade 
externfinansieringen mindre utrymme för långsiktighet och strategiska val samt 
minskade möjligheter att bedriva grundforskning. Utredningen om styrning och 
finansiering av högre utbildning och forskning (”Struten”) föreslår mer 
långsiktighet och tillit genom en förskjutning till förmån för generellt ökade 
basanslag till universiteten. SLU ser fram emot en sådan utveckling.  

SLU vill poängtera vikten av långsiktigt hållbar finansiering av nationell 
forskningsinfrastruktur. Vetenskapsrådets medel för detta har krympt, vilket 
äventyrar både fortlevnaden av befintliga nationella infrastrukturer och möjligheten 
att skapa nya. Medel behöver också avsättas för att säkerställa tillgången till 
nationell e-infrastruktur, samt för framtida drift av MAXIV, ESS och SciLifeLab.  

SLU har flera regeringsuppdrag tack vare sin speciella och unika kompetens; ett 
universitet som vårdar den gröna sektorn och samtidigt har kvalificerad data-
insamlande myndighetkompetens. Merparten av dessa uppdrag genomförs utan 
problem och de berikar också universitetet genom tillämpningar, policy eller 
samverkan. Tyvärr har det i vissa fall uppstått problem med finansiering, 
exemplifierat med dessa uppdrag:  

• Vetenskapliga rådet för djurskydd  
• Riskvärderingsfunktion växtskadegörare 
• Nationellt referenslaboratorium för bi-hälsa  
• SLU Grogrund  

När permanenta uppdrag (som de tre första punkterna ovan är exempel på) 
förväntas innebära aktiv medverkan från SLU:s seniora forskare så krävs både 
långsiktighet i uppdragen och en finansiering som står i proportion till den 
förväntade insatsen. Om uppdragen ges utan tillräcklig finansiering, eller om 
finansieringen upphör, måste SLU prioritera ner delar av utbildning, forskning och 
fortlöpande miljöanalys. I utvärderingen av det vetenskapliga rådet för djurskydd 
uppskattas de faktiska kostnaderna till 3,5 mnkr per år och för riskvärderings-
funktionen för växtskadegörare upphör den nuvarande finansieringen som uppgår 
till 3 mnkr per år.  För SLU Grogrund finns ett mycket ambitiöst och omfattande 
uppdrag vars finansiering har krympt. (Se nedan.)  

2 Utbildning på grund- och avancerad nivå 
 
Motiv till anslagsökning 2021-2023: 
Realisera en utökning av utbildningens omfattning vid SLU. 
 

 
200 mnkr 



Budgetunderlag 2021-2023 
    

5 
 

Utvecklingsarbete för att få fler studenter  

Studenterna är SLU:s största och viktigaste direkta bidrag till samhälls-
utvecklingen. Genom en nära koppling mellan forskning och utbildning får 
studenter möjlighet att tillskansa sig kunskaper och färdigheter som de tar med sig 
ut i samhället, både i sitt framtida arbetsliv och som samhällsmedborgare. SLU:s 
utbildningar är viktigare än någonsin med de klimat- och miljöutmaningar som 
samhället står inför.  

SLU har en vision om att fördubbla studentvolymen inom en 10-årsperiod. Denna 
vision innefattar även en ambition och målsättning att utbildningarna i högre 
utsträckning ska spegla mångfalden i landets unga befolkning och möta samhällets 
behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma som ett led i det livslånga 
lärandet. Ett intensivt arbete pågår nu för att utveckla befintliga utbildningar och 
utforma ett nytt utbildningsutbud för att nå visionen om fler studenter.  

En ökad utbildningsvolym är prioriterat inom SLU och angeläget för hela 
universitetet, både för att få en bättre balans mellan verksamheterna och för att få 
ett bredare rekryteringsunderlag för forskarutbildningen inom SLU:s unika ämnen.  

Fler utexaminerade studenter inom SLU:s ansvarsområden behövs för att Sverige 
ska klara omställningen till en cirkulär bioekonomi och en i övrigt hållbar 
utveckling. SLU:s studenter är väl rustade för att bidra med kunskap inom 
universitets prioriterade områden:  

• 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, inklusive antibiotikaresistens  
• barns och ungas utemiljöer  

Utbildningar inom djuromvårdnad och veterinärmedicin  

Samhällets efterfrågan på djursjukvård är alltjämt ökande. På fyra år har SLU 
fördubblat platsantalet på djursjukskötarprogrammet; från hösten 2018 antas 
80 studenter per år och en ytterligare ökning till 100 är planerad. Detta har krävt 
både lokalanpassningar och nyrekryteringar vilket inneburit kostnadsökningar. 
Programmet är kraftigt översökt och arbetsmarknaden är fortsatt god.  

Tabellen nedan synliggör ett gap mellan antalet utfärdade veterinärexamina vid 
SLU och antalet legitimationer som Jordbruksverket utfärdar. Detta indikerar att 
veterinär är ett bristyrke och att det finns utrymme för att även utöka 
veterinärprogrammet. Men att i högre utsträckning möta det nationella behovet 
med inhemskt utbildade veterinärer skulle kräva omfattande resurser och ett 
mycket omsorgsfullt, långsiktigt planerings- och utvecklingsarbete. SLU vill inleda 
diskussioner om detta.  
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Antal utfärdade legitimationer för veterinäryrket samt veterinärexamina vid SLU 

Antal/ År 2014 2015 2016 2017 2018 

Utfärdade legitimationer för veteri-
näryrket SJV  243 226 196 193 216 

Utfärdade examina vid SLU  76 79 69 85 80 
Källa: SJV:s verksamhetsstatistik 2018 respektive 2015 samt utdrag ur SLU:s ledningsinformationssystem. 

Angelägna satsningar inom utbildningsområdet 

De gröna näringarna utvecklas i snabb takt inom digitaliseringsteknik och det 
gäller även inom SLU:s forskning. Vid utformning av ny utbildning inom detta 
område kommer en civilingenjörsexamen vara det lämpligaste valet och SLU 
kommer därför att ansöka om sådant examenstillstånd.  

Inom universitetet pågår en kontinuerlig utveckling av utbildningarnas kvalitet. Här 
kan nämnas att stärka färdighetsträningen och samverkan, öka den internationella 
mobiliteten bland såväl studenter som lärare, att fortsätta stödja den pedagogiska 
utvecklingen genom en aktiv pedagogisk akademi i nära samarbete med de lärare 
som utsetts till excellenta samt att tydliggöra och integrera perspektiv på hållbar 
utveckling i samtliga utbildningar.  

Inom det nationella skogsprogrammet betonas vikten av att stötta den växande 
bioekonomin. SLU har här en viktig roll att fylla med sina forskningsanknutna 
skogliga utbildningar som för närvarande omarbetas för att bättre svara både mot 
studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens framtida behov.  

Härutöver vill SLU erbjuda ännu fler fristående kurser, även för fort- och 
vidareutbildning. Här finns både ett behov och efterfrågan, som exempel kan 
nämnas den nätbaserade kurs som utvecklats om antibiotikaresistens som rönt 
internationellt intresse (hittills har drygt 2000 deltagare från 137 länder deltagit).  

Visionen för utbildningens långsiktiga utveckling innefattar också satsningar på 
digitalisering för e-lärande för distansutbildning, både inom programkurser, och 
enstaka kurser för det livslånga lärandet.  

För 2019 redovisar SLU 3900 helårsstudenter, prognosen är att uppdraget på 4000 
hst per år kommer att nås under 2020. Ökningen gäller främst den avancerade 
nivån, men antalet ökar även på grundnivå. Förutom utbyggnaden av 
djursjukskötarprogrammet antogs under ht19 studenter till Landskapsingenjörs-
utbildning lokaliserad i Ultuna; en ny satsning som välkomnats både av studenter 
och av omgivande samhälle. De utbildningar som redan utökats (inom 
ämnesområdena djuromvårdnad och landskapsarkitektur/ design) är bland de mest 
kostsamma inom högskoleområdet.  

Utbildningsuppdrag och resursbehov 

Bedömningen är att uppdraget för 2021-2023 bör vara 13 500 helårsstudenter. En 
översiktlig beräkning, utifrån antagandet om att ökningen sker inom andra områden 
än djuromvårdnad och veterinärmedicin, ger vid handen att det skulle motsvara en 
anslagsökning om 200 mnkr för perioden.  
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3 Prioriterade områden inom forskning och forskarutbildning  
 
Motiv till anslagsökning 2021-2023  

 

- stärka forskning och forskarutbildning inom SLU:s prioriterade 
områden, varav 

120 mnkr 

   barns- och ungas utemiljöer (Movium) 9 mnkr 

   behovsmotiverad forskning inom lantbruks- och 
trädgårdsnäringen  

25 mnkr 

- samt återställning av anslaget till SLU Grogrund  
 

30 mnkr  

 

Prioriterade områden 

Med hänvisning till universitets uppdrag och till FN:s mål för hållbar utveckling 
(Agenda 2030) pekar SLU ut några områden med relevans för klimatomställningen 
där universitetet 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 nationella 
skogsprogrammet.  

De prioriterade 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. 
• barns och ungas utemiljöer  

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 nyckelfaktorer i övergången till en 
fossilfri och biobaserad samhällsekonomi eftersom den bygger 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.  
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SLU samverkar och har en nära dialog med Skogsstyrelsen i arbetet med att 
förebygga skogsskador. Vikten av resurser för detta arbete, inte minst mot 
bakgrund av klimatförändringarna, har SLU tagit upp tidigare och behovet 
kvarstår. Ökad kunskap om skadegörare, långsiktig övervakning och riktade 
inventeringar när skador uppstår behöver hanteras i nära samverkan mellan andra 
aktörer och SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys. Här är kopplingen 
mellan Skogsstyrelsens arbete och SLU en betydelsefull framgångsfaktor. För 
närvarande präglas såväl anslagen till Skogsstyrelsen som till SLU:s miljöanalys av 
kortsiktighet vilket är hämmande för kunskapsutvecklingen avseende skogsskador. 
Det är särskilt olyckligt eftersom de ekonomiska värden som går förlorade pga 
bristande kunskap om skadegörare kan vara betydande.  

I ett internationellt perspektiv har Sverige en komparativ fördel bl.a. när det gäller 
saklig, objektiv och korrekt skoglig statistik, både inom ramen för 
Riksskogsstaxeringen och via Skogsstyrelsens arbete. Denna fördel skulle kunna 
nyttjas mer, också i ett internationellt perspektiv. Ett dagsaktuellt exempel är 
skogsskador där det i Centraleuropa, men även i Sverige, finns stort behov både av 
att kartlägga nuvarande skador och att identifiera framtida skador. IUFRO-
konferensen 2024 som kommer att hållas i Stockholm med SLU som 
huvudarrangör bör kunna utnyttjas för att profilera svenska perspektiv på 
högaktuella internationella skogsfrågor kring skogsskador och skogens betydelse 
för klimatet. 

Avseende mångbruk av skog erhöll SLU särskilda uppdrag i anslutning till 
skogsprogrammet1. Dessa uppdrag vill SLU behålla och utveckla. I samband med 
Livsmedelsstrategin (se nedan) prövades ett koncept med industridoktorander som 
föll väl ut. Konceptet skulle även kunna användas för en bredare nationell satsning 
på forskning om 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. Programmet ligger väl i linje med SLU:s 
ambitioner att i samverkan med näringen bedriva forskning inom livsmedels-
området 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 

                                                      
1 Mångbruksforskning, ny statistik för skyddad och brukad skog, utbildningspaket för 
adaptiv älgförvaltning och samhällsekonomiska konsekvensanalyser av att skydda 
värdefulla skogar med hjälp av byte mot statlig ersättningsmark 
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En central aspekt i Livsmedelsstrategin är att den inhemska produktionen av 
livsmedel ska öka. SLU vill bidra till att uppfylla Livsmedelsstrategin genom att 
satsa på forskning om livs- och fodermedelsmykologi. Idag saknas en samlad 
kompetens för att hantera mögelrelaterade problem genom hela produktionskedjan 
från råvara till förädlad produkt. Genom forskning inom detta område skulle SLU 
kunna stödja industrin i arbetet med att förebygga och minska matsvinn i samband 
med produktion, lagring och transport t.ex. genom modelleringar.  

Biobaserade material och bränslen 

Forskning inom biobaserade material och bränslen blir allt viktigare då samhället 
övergår från en fossilbaserad till en biobaserad ekonomi för att nå klimatmålen. 
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 

Att utveckla de samhällsvetenskapliga ämnena inom SLU var en generell 
rekommendation från den internationella utvärderingen KoN18 (se ovan). Inom de 
gröna näringarna finns tydliga önskemål om att SLU ska bedriva stark forskning 
inom ekonomiområdet, särskilt rörande övergången från linjär till cirkulär ekonomi 
med tillämpningar inom exempelvis marknads- och omvärldsanalyser och 
företagande inom trädgård, lant- och skogsbruk, sport- och sällskapsdjur, m.m. 
SLU behöver också god lärarkompetens i ämnet som svarar mot utbildningarnas 
behov. En förstärkning av ämnet är också ett viktigt led i strävan mot ökad mång- 
och tvärvetenskap.  

Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och 
välbefinnande  

För många människor i dagens urbaniserade samhälle har kontakt med djur, egen 
odling, vistelse i naturen eller grönområden i stadsmiljö, etc., en avgörande bety-
delse för livskvaliteten. Forskning inom detta område ligger väl i linje med SLU:s 
verksamhetsidé och kräver mång- och tvärvetenskapliga ansatser.  
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Ökat anslag till barns och ungas utemiljö 

Tankesmedjan Movium har regeringens uppdrag att arbeta för ökad kunskap kring 
stadens utemiljö med ett nationellt samordningsansvar för kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer. Moviums position på SLU, med 
väl etablerade kontakter inom såväl akademi som praktik, har varit och är viktig för 
att utveckla och fullfölja samordningsansvaret.  

Barns och ungas behov av tillräcklig och ändamålsenlig utemiljö är avgörande för 
att utveckla god fysisk och psykisk hälsa, något som i ökande utsträckning blivit en 
prioriterad fråga på flera nivåer, nationellt och internationellt. Barnkonventionen är 
från 2020 inkorporerad i svensk lagstiftning, och barnrättsperspektivet blir därmed 
en ny ingång för samhällsplaneringssektorn. Flera nationella och internationella 
beslutsdokument har också lyft fram barn som en särskilt utsatt och prioriterad 
grupp i omställningen till hållbart samhälle och planering för god livsmiljö2  

Myndigheter och forskare förutspår ökande samhällskostnader på grund av barns 
och ungas allt sämre fysiska och psykiska hälsa. Minskad rörelse i vardagen och 
brist på återhämtning i tillräckligt rymliga och ändamålsenliga utemiljöer är del av 
en komplex problematik som hänger samman med rådande stadsbyggnadsideal, 
höga markpriser och oro som norm.  

Anslaget till Movium har inte uppräknats på många år. Genom en förstärkning av 
anslaget till Movium kan SLU möta samhällets ökande behov av kunskap, 
fortlöpande miljöanalys och rådgivningsverksamhet i syfte att skapa mer 
barnvänliga och hållbara städer.  

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 lösa problem och tillvarata möjligheter i samband 
med denna övergång. SLU har unika kompetenser som kan få en avgörande 
betydelse för Sverige och näringslivets möjligheter att positionera sig internat-
ionellt i dessa sammanhang. Förmågan att tillvarata forskningsresultat inom 

                                                      
2 ”Politik för gestaltad livsmiljö”, SOU 2017/18:110, New Urban Agenda, beslutad på FN:s 
konferens Habitat III 2016, samt Agenda 2030 är några exempel. 
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näringsliv och samhällsutveckling är en viktig framgångsfaktor för en nations inno-
vationsförmåga. Inom andra teknikområden finns ofta testbäddsfunktioner som kan 
bidra till att omsätta kunskap i nya koncept, metoder och teknik som resulterar i 
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 utveckla gröna testbäddsfunktioner 
tillsammans med näringsliv och samhälle. De skulle exempelvis kunna bidra till 
innovationer inom livsmedelsområdet, biobaserade material och bränslen och till 
gröna lösningar för samhällsbyggande.  

Behovsdriven forskning inom lantbruks- och trädgårdsnäringen  

SLU vill satsa ytterligare 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 tänkta forskningen kan handla om hela livsmedelssystemet, från råvarornas 
kvalitet till mer konsumentnära frågor, och har tydliga kopplingar till 
livsmedelsstrategin. Hållbara lösningar och innovationer för en framtida 
livsmedelsproduktion och försörjning kräver forskning avseende såväl nya sorter 
som metoder för hållbart växtskydd, växtnäringsförsörjning samt utveckling av 
företagande och marknad.  

En anslagsökning innebär att SLU genom forskning kan bidra till utveckling och 
innovation inom trädgårdssektorn och utgöra en nationell kraftsamlande funktion 
för samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter.  

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. 

SLU inledde ett ambitiöst program i samverkan med industri och näring för att 
säkerställa en hållbar livsmedelsförsörjning via förädling av klimatsmarta, hållbara 

                                                      
3 Budgetproposition för 2018 (2017/18:1). 
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och för framtida konsumentbehov önskade grödor4. 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.  

Två av världens största utmaningar inför framtiden är att lösa frågor kopplade till 
klimatförändringarna och befolkningstillväxten. Dessa framtidsutmaningar är 
förklaringen till det breda stödet för SLU Grogrund: konkurrenskraftsutredningen, 
livsmedelsstrategin och samverkansprogrammet för cirkulär biobaserad ekonomi 
har alla pekat ut växtförädling för att säkra livsmedelsförsörjningen, både för 
Sveriges befolkning och för livsmedelsexport, som en av de viktigaste åtgärderna 
inför framtiden.  

Anslaget till SLU Grogrund har inte följt den ursprungliga planen. Under 2021-
2025 finns, utöver 20 mnkr enligt regleringsbrev, ytterligare 10 mnkr i särskilt 
regeringsbeslut. I jämförelse med den ursprungliga ambitionen för SLU Grogrund 
saknas 10 mnkr per år under perioden 2021-2023.  

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 för doktorander. Konceptet som SLU har valt, med tämligen fria och 
tematiska upplägg, har visat sig framgångsrikt och SLU vill fortsätta satsa på fler 
forskarskolor med koppling till universitets tvärvetenskapliga framtidsplattformar 
som alla handlar om hållbar utveckling och resursutnyttjande5.  

4 Fortlöpande miljöanalys  
 
Motiv till anslagsökning 2021-2023: 

 

- upprätthålla basverksamhet och tillgodose utvecklingsbehov 
inom fortlöpande miljöanalys,  

90 mnkr 

 säkerställa verksamheten inom Artdatabanken:  
I enlighet med överenskommelsen med Naturvårdsverket 
 

39 mnkr  

 

Upprätthålla kompetens och basverksamhet inom fortlöpande miljöanalys  

Goda kunskaper om naturresurserna och deras förvaltning är en förutsättning för ett 
hållbart samhällsbyggande. Här har den fortlöpande miljöanalysen inom SLU en 

                                                      
4 T.ex stråsäd, baljväxter, potatis, vall, oljegrödor, proteingrödor, trädgårdsgrödor och 
fruktträd.  
5 Framtidens djur mat och hälsa, Framtidens mat, Framtidens skog och framtidens städer.  



Budgetunderlag 2021-2023 
    

13 
 

självklar roll för att analysera och generera ökad kunskap om tillstånd och trender 
gällande exempelvis skog, fisk, vatten och jordbruksmark. En väl utvecklad 
miljöanalys kommer att bli än viktigare för att klara målen för hållbar utveckling 
enligt Agenda 2030. Till grund för verksamheten ligger såväl de nationella 
miljömålen som Agenda 2030.  

Data från SLU:s miljöanalys används för rapportering till en rad internationella 
konventioner och EU-direktiv som Sverige förbundit sig till. Bland annat kan 
nämnas att Sveriges rapportering till klimatkonventionen, konventionen om 
biologisk mångfald och till EU, bl.a. avseende art- och habitatdirektivet, vatten-
direktivet bygger på data som levereras från SLU:s fortlöpande miljöanalys.  

Kvaliteten i den fortlöpande miljöanalysen är beroende av att det finns medel för 
att förvalta och utveckla de infrastrukturer6 som krävs för verksamheten. Det krävs 
också expertis med vetenskaplig kompetens som kan förädla miljödata till 
beslutsunderlag och som kan införa nya metoder för tillämpning inom 
miljöövervakning och miljöanalys. Expertis med fördjupade 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. Dessa medel, som väsentligen har bidragit till att förbättra SLU:s 
kompetens att effektivt bidra till hållbar utveckling och förvaltning av 
naturresurserna, har sedan 2018 upphört.  

Finansieringsläget för den fortlöpande miljöanalysen är för närvarade instabilt då 
den är starkt beroende av regeringens finansiering av SLU:s uppdragsgivare inom 
fortlöpande miljöanalys. Minskade anslag till SLU:s uppdragsgivare kan bli stora 
avbräck då verksamheten är externfinansierad till ca 65 procent. 

Utredningen om Sveriges miljöövervakning, dess uppgift och organisation för en 
god miljöförvaltning (SOU 2019:22) argumenterar genomgående att 
miljöövervakningen ska utvecklas och genomföras med vetenskaplig kompetens. 
SLU är det enda universitet som har miljöanalys inskrivet i sitt uppdrag och bör 
därför inte betraktas som en uppdragstagare bland alla andra universitet, institut 
och konsulter. Den samlade vetenskapliga kompetensen och omfattande erfarenhet 
av övervakning och miljöanalys som SLU besitter borde användas på ett mer 
genomtänkt sätt i svensk (och internationell) miljöövervakning. SLU bidrar gärna 
till en fortsatt och fördjupad dialog om innebörden av universitets roll i 
miljösverige och det uppdrag SLU har inom området.  

                                                      
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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Konsekvenserna för SLU blir nu att antingen minska ambitionen avseende 
miljöövervakning 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 ovan nämnda 
internationella och nationella åtaganden.  

Framtida behov av fortlöpande miljöanalys 

SLU:s starka förhoppning är alltjämt att kunna fortsätta utveckla verksamheten 
inom fortlöpande miljöanalys för att bidra till hållbar samhällsutveckling.  

En förstärkning av anslaget skulle kunna realisera flera angelägna satsningar som 
rör samverkan, förvaltning och utveckling av infrastrukturer, 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 både den kompetens och långa serier med data som krävs för 
kunna att samarbeta 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;  

1) Utveckling av nya metoder inom miljöövervakning, som skogsskador, 
invasiva arter och miljögifter.  

T.ex. kan riktade skogsskadeinventeringar och långsiktig övervakning av 
granbarkborre ge underlag för bedömning av skadegörares utbredning som stöd till 
Skogsstyrelsen; utvecklad beståndsanalys av fisk och skaldjur kan förstärka den 
biologiska grunden för rådgivning om fiskekvoter, artfakta stödjer länsstyrelsernas 
arbete med åtgärdsprogram för hotade arter kan tas fram och presenteras som stöd 
för naturvårdsarbetet. 

2) Förvaltning av befintlig data och system inklusive utveckling av 
e-infrastruktur.  

SLU förvaltar data om naturresurser som skog, fisk och jaktbart vilt till nytta för 
dessa politikområden. SLU behöver kunna möta kraven på öppna data och 
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturer för informationsutbyte, 
exempelvis rörande biodiversitetsdata. 



Budgetunderlag 2021-2023 
    

15 
 

3) Medfinansiering för att delta i stora nationella och internationella 
samarbeten, som Smart Miljöinformation, ICOS och SBDI8. 

Parterna förutsätts ofta finansiera sina egna åtaganden i gemensamt överenskomna 
insatser, exempelvis att ta fram underlag och handledning om miljöproblem som 
övergödning, försurning, miljögifter i dricks- och ytvatten och förlust av biologisk 
mångfald. 

4) Kopplingen mellan de svenska miljömålen och Agenda 2030, särskilt 
hanteringen av konflikter och synergier mellan Agenda 2030-målen i 
Sverige och internationellt. 

SLU bidrar med underlag till indikatorer för såväl nationella miljömål som delmål i 
Agenda 2030 och skulle, med fördjupade analyser och kunskapsunderlag, kunna 
bidra mer till samhällets omställning till en hållbar, levande och bättre värld. 

Artdatabanken  

Under 2019 blev finansieringsläget för Artdatabanken kritiskt pga besparingarna på 
andra myndigheter. Mot den bakgrunden har Naturvårdsverket och SLU under året 
haft dialog om en långsiktig finansiering av arbetet med artinformation och lämnar 
ett gemensamt förslag till lydelse i RB, innefattande en anslagsökning, under 
Villkor för anslag 1:23:  

”Av anslaget ska minst 106 000 000 (tidigare 83 200 000 ) kronor användas till 
den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken. Av detta ska minst 70 000 000 
kronor användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet, 
innefattande taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända arter, 
kunskapsspridning, information och kommunikation, projektadministration samt 
för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.  
Minst 23 000 000 kronor ska användas för övrigt arbete med artinformation 
inklusive rödlistning och hantering av fynddata om arter från allmänheten och 
ideella föreningar. Data ska oavsett källa tillhandahållas digitalt till kommuner 
och myndigheter.” 

Om inte ytterligare 23 mnkr avsätts på anslag 1:23, kan Naturvårdsverket tänka sig 
ett villkor på sitt anslag 1:3 om upp till 10 000 000 kronor som bidrag till SLU för 
arbete med artinformation och att anslaget till SLU då utökas med minst 13 mnkr. 

Sammantagna resursbehov 

SLU kvarstår vid bedömningen att SLU:s miljöanalys sammantaget behöver en 
förstärkning om 90 mnkr för perioden. (20 mnkr för 2021, 30 mnkr för 2022 för att 
därefter uppgå till 40 mnkr årligen.)  

                                                      
8 International Carbon Observation System and Sweden’s Biodiversity Infrastructure 
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För Artdatabanken behövs antingen en förstärkning av anslag 1:23 enligt ovan eller 
att 39 mnkr (13 mnkr per år) avsätts för Artdatabanken i enlighet med 
överenskommelsen med Naturvårdsverket.  

5 Övrigt  

Tillgängliggörande av regelverk  

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet tillgängliggörs bindande regler för 
verksamheten, inklusive föreskrifter samt i förekommande fall allmänna råd, 
genom digital publicering i universitetets styrande dokument som nås via 
universitetets hemsida. Kurs- och utbildningsplaner registreras i särskild ordning 
och nås via kursdatabas respektive utbildningarnas webbsidor. 

6 Tabeller  
• 1 Verksamhet / finansiering 
• 2 Avgiftsbelagd verksamhet 
• 3 Verksamhetsinvesteringar 
• 4 Särskild information om investeringar 
• 5 Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 
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