
  

 

Postadress: Box 7070, 750 07 Uppsala Tel: 018-67 10 00 (vx) 
Besöksadress: Almas allé 8   Mobilnr: 070-544 1674 
Org nr: 202100-2817  
www.slu.se 

Fredrika.von.sydow@slu.se 

 

 YTTRANDE SLU ID: SLU.ua.2020.2.6.1916 

2020-10-23 

regionalutvecklingsstrategi@regionuppsala.se 

Yttrande över remiss angående Regional 
Utvecklingsstrategi för Uppsala län 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tackar för möjligheten att få inkomma med 
synpunkter på förslag till Regional Utvecklingsstrategi för Uppsala län.  

”SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och 
utbildning.” står i vår nyligen beslutade strategi 2021-25 och vår vision stämmer 
väl överens med andemeningen i utvecklingsstrategin, liksom vårt fokusområde 
”SLU:s nästa steg för hållbar utveckling”. 

SLU har ett stort engagemang för Agenda 2030, vilket bl.a. avspeglar sig i många 
internationella utbyten. SLU lockar årligen en växande mängd studenter och 
forskare från stora delar av världen, och på motsvarande sätt bedriver SLU 
forskning och utbyten i många länder. 

Det gläder oss att SLU är omnämnda på ett flertal ställen, vilket vi uppfattar som 
att vi är en part att räkna med inom en rad områden. Utvecklingsstrategin är av 
naturliga skäl på en generell och övergripande nivå. Därmed är det svårt att ha 
tydliga och konkreta synpunkter, men vi gör ett antal nedslag där SLU önskar såväl 
insyn som möjligheten att bidra. 

Generella synpunkter 
En region för alla  

Målen kommenteras inte särskilt men är viktiga för alla studenter och forskare som 
lockas till SLU för längre eller kortare perioder, och som därmed har behov av 
boende, infrastruktur och service. 

Avseende livslångt lärande kan finnas möjlighet till samverkan. 
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En hållbart växande region 

Livskraftiga naturmiljöer, hållbar livsmedelsförsörjning samt hållbar och robust 
regional samhällsplanering och infrastruktur är alla viktiga kärnområden för SLU 
där samverkan med regionens aktörer är viktig. 

SLU har upplåtit stora arealer för att kunna tillgodose kommunens krav på mark 
för att kunna möta upp villkoren för fyrspårsuppgörelsen, något som kommer att ha 
betydelse för hela regionen och landet.  

SLU anser däremot att byggnation inte ska ske på jordbruksmark vilket också står i 
strategin: ”… produktiv jord- och skogsbruksmark behöver värnas” (s.32). "För att 
möjliggöra en hållbar livsmedelsproduktion enligt Agenda 2030 gäller det att 
Uppsalaslättens bördiga jordar och regionens stora kunnande inom gröna näringar tas 
tillvara." (s.35) Här tycker SLU att strategin kan bli ännu tydligare. 

Indikatorer: Man skulle kunna lägga till en indikator som t.ex. skulle kunna 
formuleras ”Antal hektar jordbruksmark som har använts för bostadsbyggande. 

En nyskapande region 

SLU torde vara en viktig källa för rekrytering av kompetens till många aktörer 
inom regionen. 

SLU är vidare en viktig aktör inom regionens olika nätverk för utmanings- och 
kunskapsdriven tillväxt, utveckling och innovation. Som delägare i UIC (Uppsala 
Innovation Centre) och en av stiftarna i STUNS anser SLU att detta är mycket 
viktiga frågor. På Green Innovation Park i Ultuna samlas en rad företag med 
särskild koppling till de gröna näringarna. SLU ser en fortsatt stor tillväxtpotential.   

Indikatorer: SLU Holding mäter årligen hur många idéer från lärosätet som 
omvandlas i olika typer av nyttiggörande i samhället. Det kan vara intressant även 
på regional nivå. 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av universitetsdirektör 
Martin Melkersson efter föredragning av biträdande universitetsdirektör Birgitta 
Wikmark Carlsson samt beredning av lantbrukschef Peter Thorén vid SLU:s 
fastighetsavdelning. 

 

Martin Melkersson  

  

  

Birgitta Wikmark Carlsson  
 



Yttrande över remiss angående Regional Utvecklingsstrategi för Uppsala län 
 

3/3 
 

 

 

 


	Sammanfattning
	Generella synpunkter

