
Mötesplatser inom SLU
EPOK – Centrum för ekologisk produktion och 
konsumtion

Framtidens mat – ny forskningsplattform

FältForsk – samarbetsorgan för fältforskning 
inom jordbruksområdet

Green Innovation Park – nya företagsbyar 
i Ultuna och Alnarp

Kompetenscentrum Företagsledning – för 
lönsamhet och utveckling i de gröna näringarna

Samverkan med näringsliv, myndig
heter och orga nisationer är en natur
lig del av SLU:s verksamhet. Både 
centralt och på fakultetsnivå finns 
personer som har samverkan som 
huvuduppgift. Inom vissa områden 
har vi också forskare med ett uttalat 
ansvar för dialog med det omgivande 
samhället, parallellt med den egna 
forskningen, våra samverkanslektorer.  

Övergripande frågor
Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan
Mariette Manktelow, samverkanskoordinator 

På fakultetsnivå
Landskapsarkitektur, trädgårds- och växt-
produktionsvetenskap: Håkan Schroeder, dekan

Naturresurser och jordbruksvetenskap: 
Hanna Bergeå, vicedekan för samverkan

Veterinärmedicin och husdjursvetenskap: 
Margareta Emanuelson, vicedekan för samverkan

Samverkanslektorer inom  
livsmedelsområdet

Biodling: Eva Forsgren

Biogasproduktion: Anna Schnürer

Fiske- och vattenfrågor: Örjan Östman

Husdjursbyggnader: Anders Herlin

Hållbara städer: Bengt Persson

Klövvilt: Lars Edenius

Livsmedelssäkerhet: Sofia Boqvist

Markfysik: under tillsättning

Matens kvalitet: Galia Zamaratskaia

Ogräsfrågor: Lars Andersson

Precisionsodling: Mats Söderström

Storskalig djurhållning: Stefan Gunnarsson

Trädgårdsproduktion: Malin Hultberg

Växtförädling/bioteknik: Jens Sundström

Växtnäringshushållning: Helena Aronsson

Växtsjukdomar: Björn Andersson

Växtskydd: Erland Liljeroth

Vill du veta mer? Kontakta gärna oss!

Kontaktuppgifter: www.slu.se/samverkan

SLU har bred kunskap inom hela livsmedelssystemet och många mycket 
framstående forskare. Under de närmaste åren kommer vi att förstärka 
dessa verksamheter för att kunna bidra ännu mer till utvecklingen av en 
hållbar och säker livsmedelsproduktion och konsumtion i landet. 

MeNy – kompetensutveckling för livsmedels-
branschen i Sverige

SLU Partnerskap Alnarp – nätverk och  
mötesplats i Sydsverige

SLU Holding – från idé till marknad

Tillväxt Trädgård – för tillväxt och utveckling 
i svensk trädgårdsnäring

Samverka med SLU
inom livsmedelsområdet

Halstrad röding serverad vid SLU:s promotionshögtid 2016. I princip all röding som odlas i Sverige är 
ett resultat av avelsarbete utfört av forskare från SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner



Unika infrastrukturer
SLU:s jordbruksegendomar och djuranlägg-
ningar erbjuder goda möjligheter för tillämp-
ningsnära forskning och utbildning, liksom för 
aktiviteter som kan intressera en lantbruks- och 
matintresserad allmänhet. Vi kommer att verka 
för ett ökat samarbete med såväl näring som 
myndigheter och allmänhet kring aktiviteter som 
kan öka kunskapen om modern livsmedelspro-
duktion hos fler i samhället. 

Exempel på samverkansprojekt: Forsknings-, 
innovations- och utvecklingsprojekt, fältvand-
ringar och utbildningsdagar. 

Forskning och innovation
SLU ökar nu fokus på den tillämpningsnära 
forskningen. Under 2017 kommer framtidsplatt-
formen ”Framtidens lantbruk” att utvecklas till 
”Framtidens mat”. Här kommer frågor av avgö-
rande betydelse för det svenska jordbruket på 
10–20 års sikt att behandlas. Med direkt kopp-
ling till det initiativet kommer vi under 2017 att 
starta ett kompetens– och kunskapsprogram 
kring aktuella produktionsfrågor i nära sam-
verkan med livsmedelssektorns olika aktörer. 
Avsikten är att en stor del av forskningen inom 
detta program ska utföras av doktorander. 

Exempel på samverkansprojekt: gemensamma 
forskningsprojekt som inkluderar examens-
arbetare och industridoktorander, nätverk för 
informationsutbyte, seminarieserier, workshops, 
tankesmedjor, konferenser och nyhetsbrev. 

Samverkan inom flera områden

Utbildning
SLU har unika yrkesutbildningar inom hela 
livsmedelsområdet. Vi ser nu över utbildning-
arna och möjligheterna att skapa nya program. 
I detta arbete vill vi ha kontinuerliga kontakter 
med näringsliv och offentlig verksamhet. 

Vi kommer även att erbjuda fristående kurser 
inom områden som utgör SLU:s spetskompe-
tenser. Ämnet ekonomi kommer att få större 
utrymme i yrkesprogrammen, så att studenterna 
får en ökad förståelse för de faktorer som har 
betydelse för lönsamhet och ekonomisk tillväxt. 
Även området lantbruks- och jordbruksteknik 
ska stärkas.

Exempel på samverkansprojekt: examens-
arbeten, kurser, studiebesök, arbetsmarknads-
dagar, mentorskap och alumnverksamhet. 

Dialog, rådgivning 
och kunskapsutbyte
Ökad effektivitet och lönsamhet är en överlev-
nadsfråga för sektorn. Därför förstärker SLU 
ämnesområdet ekonomi. Det nyligen inrättade 
Kompetenscentrum Företagsledning, KCF, 
är en del av denna satsning. KCF utvecklar 
företagsledningen inom de gröna näringarna 
för att skapa framgångsrika, lönsamma och 
hållbara företag. För att bidra till kompetens-
utveckling av landets rådgivare kommer vi att 
fortsätta satsa på den nya rådgivningsplatt-
formen RådNu. 

SLU ska också göra det lättare för exter-
na samverkanspartners att hitta våra bästa 
kompetenser inom olika områden. Partner-
skap Alnarp och Tillväxt Trädgård är exempel 
på verksamheter vid SLU, som kan utnyttjas 
mer för just detta.  Green Innovation Park är 
ett exempel på en ny satsning vid SLU; både 
på Ultuna och i Alnarp skapas nya miljöer för 
företag, forskare och entreprenörer som vill 
samarbeta för att driva den gröna näringen 
framåt. Forskare och lärare ska också bli mer 
tillgängliga genom SLU:s ökade engagemang 
i livsmedelssatsningar i delar av landet där 
SLU idag inte har någon stor verksamhet. Som 
exempel kan nämnas Gotland och Kalmar-
regionen.

Exempel på samverkansprojekt: gemen-
samma forsknings- och innovationsprojekt, 
uppdragsutbildningar samt kurser.

SLU-monter vid Borgeby fältdagar. Foto: Anna Lehrman

SLU:s nya oceangående forskningsfartyg kommer 
att tas i drift 2019. Råd om hur mycket vi kan fiska 
på ett hållbart sätt tas fram genom övervakning av 
havens fiskbestånd, genom trålning och avancerad 

ekolodning. Illustration: Skipsteknisk AS

SLU bedriver jordbruksforskning landet runt. Grunden är egna jordegendomar och djurbesättningar, som 
täcker in olika klimat, jordarter och djurslag. I Lövsta utanför Uppsala finns den största djuranlägg ningen, 

för undervisning och forskning om mjölkkor, grisar och fjäderfä. Foto: Pereric Öberg, Aerobilder


