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Yttrande över remiss - Regional utvecklingsstrategi 
Västra Götaland 2021-2030 (RS 2018-05444) 

Tack för möjligheten att lämna synpunkter på den regionala utvecklingsstrategin. 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU uppskattar pågående regionala samarbete och 
vill gärna fortsatt fördjupa detta genom att bidra till strategins implementering.  

SLU har en för Sverige unik profil, med ansvarsområden som är viktiga för 
samhället. Vi skapar och integrerar kunskap om produktion, miljö, samt djurs och 
människors hälsa och livskvalitet. Vi kombinerar här hög vetenskaplig kvalitet med 
kompetens inom tillämpningsnära frågor. SLU:s sektorsroll, som från början avsåg 
enbart de areella näringarna, har under senare år breddats och utvecklats. SLU är 
ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper och utvecklar 
kunskapen om de biologiska naturresurserna med fokus på hållbart nyttjande. 

 

Sammanfattning 
SLU instämmer i stora delar av remissen och ser möjligheter att kunna bidra i 
denna föreslagen regionala utvecklingsstrategi för åren 2021 – 2030. 

SLU:s profil, ansvarsområden och strategi överensstämmer väl med utmaningarna i 
denna strategi. Tillsammans med övriga lärosäten i regionen kan vi spela en 
betydande roll för att uppnå strategins mål. Vi anser dock att lärosätenas roll skulle 
kunna förtydligas i strategin.  

SLU finns i hela landet medan utbildningarna är koncentrerade till Campus Alnarp, 
Uppsala och Umeå. SLU Campus i Skara har verksamhet inom tre av SLU:s fyra 
fakulteter. Här bedrivs forskning med fokus på djur, djurskydd, djurhälsa, 
precisionsodling och rådgivningsmetodik. Ny kunskap utvecklas för det moderna 
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jordbruket med tillämpningsnära forskning. Samhällets klimatutmaningar är 
centrala och starka kopplingar finns även till biologisk mångfald. I Skara finns 
också en tradition av arbete med både distansutbildning och kompetensutveckling 
för yrkesverksamma. I Lysekil finns Havsfiskelaboratoriet som är en del av 
Institutionen för akvatiska resurser, samt SLU:s marina forskningsfartyg Svea. 
Tillsammans med andra lärosäten i regionen och det samlade SLU kan vi medverka 
till att Västra Götaland blir ett föredöme för omställning. 

Vi vill poängtera att samverkan lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt är 
nödvändigt för att lösa framtidens samhällsutmaningar. Här kan Västra 
Götalandsregionen spela en betydande roll i att bygga relationer, skapa regionala 
mötesplatser samt olika former av stimulans för konkret samverkan.  

Vi stödjer målet att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett 
hållbart samhälle och ser möjligheter för SLU att kunna bidra i denna utveckling 

Vi saknar dock en relevant beskrivning av jordbrukets, fiskets, vattenbrukets och 
skogens betydelse såväl regionalt som nationellt med dess möjligheter att leverera 
ekosystemtjänster och därmed bidra till en grön omställning och ett hållbart 
samhälle. Detta är områden där SLU:s forskning spelar en stor roll.  

Vi saknar skrivningar om ekosystemens och den biologiska mångfaldens betydelse 
för de ekosystemtjänster som är viktiga för regionens areella näringar. Vi saknar 
också beskrivning av nya arbetssätt för att både lära och agera utifrån ny forskning, 
dvs för att skapa handlingskraft.   

Vår samlade uppfattning är att det är ett väl genomarbetat strategiförslag som också 
ger utrymme för att kunna anpassas vid förändringar. 

Generella synpunkter 

Strategins mål 

SLU anser att strategins mål att göra Västra Götaland till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart samhälle är bra formulerad och innebär att strategins 
mål förpliktigar. 
 

Robust och sammanhållet 

För att skapa ett robust och sammanhållet samhälle som kan möta både kända och 
oförutsedda utmaningar spelar närheten mellan akademi, branscher/företag och 
regionen med dess kommuner en viktig roll. Regionen har en särskilt viktig uppgift 
i att skapa mötesplatserna. 



Yttrande över remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 (RS 2018-05444) 
 

3/7 
 

De gröna näringarna är viktiga för ett robust samhälle både som en väsentlig del i 
den normala livsmedelsförsörjningen men även i händelse av samhällskris genom 
den potential som finns på landsbygden med dess invånare. 

Jämlikt och öppet 

Att skapa ett jämlikt och öppet samhälle med delaktighet oavsett tillhörighet, 
bostadsort mm är en stor utmaning som förstärks ytterligare i tider av pandemi. De 
gröna och blå näringarna fungerar som en motor för en livskraftig landsbygd. Även 
här kommer samverkan mellan akademi, myndigheter och företag kunna spela roll. 

Fossiloberoende och cirkulärt 

För att invånarna ska kunna göra medvetna val som bidrar till ett hållbart samhälle 
krävs mer och tillgänglig kunskap. Frågorna är komplexa och det finns många 
kunskapskällor. För att kunna gå från ord till handling krävs samverkan, en tillit till 
forskning och en förmåga att skapa handlingskraft hos både individ och företag. 
SLU:s forskning är central och tillsammans med övriga lärosäten i regionen kan vi 
bidra till förändring. Vi vill åter här trycka på hotet mot arter och ekosystem som 
bör få ett starkare fokus. Klimatutmaningen och förlusten av biologisk mångfald 
sker parallellt och måste hanteras samtidigt. 

 

Förutsättningar 

Västra Götaland är ett av landets största lantbrukslän. Här finns dessutom SLU 
med Campus i Skara samt forskningsstationer inom såväl växtodling som nöt- och 
lammkött. Branschen har ett väl utvecklat samarbete. Vi saknar därför jordbruket 
som en betydande del av livsmedelsbranschen och som leverantör av olika 
ekosystemtjänster i beskrivningen av regionens betydelsefulla och starka 
branscher. 

En betydande del av det marina fisket utgår från hamnar, landas och förädlas i 
Västra Götalands län. I västerhavet fångas årligen cirka 75 tusen ton fisk. Sjöarna 
Vänern och Vättern producerar 47 % av de svenska sötvattensfångsterna. Lägger 
man därtill vattenbruket så har länet ett unikt näringsliv kopplat till de akvatiska 
resurserna. Detta bidrar dessutom till livaktig turism och attraktiva boenden.  

Samtidigt med en pågående urbanisering utvecklas lantbruket snabbt och 
produktionen och produktiviteten ökar. Den tillämpningsnära forskning som 
bedrivits under lång tid vid SLU bidrar starkt till en sådan utveckling. Lantbruket 
var en tidig förebild för digitalisering och sedan länge är robotar i kostallar, 
precisionsodling mm vanliga hjälpmedel. Branschen kan vara föredöme för andra 
branschers utveckling i detta och andra avseenden. 

Vi delar uppfattningen att effekten av klimatförändringar är allvarliga och en stor 
utmaning är även att den biologiska mångfalden hotas. Klimatförändringen 
påverkar också odlingsbetingelser och de akvatiska miljöerna. För att möta denna 
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utmaning krävs både forskning och innovationskraft. SLU:s båda 
forskningsstationer och havsfiskelaboratorium i regionen är centrala för detta 
arbete.    

   

Långsiktiga prioriteringar 

Bygga kompetens 

Av de långsiktiga prioriteringar som lyfts anser vi att kompetensutveckling, 
livslångt lärande och nya samarbeten har en särställning. 

Vi delar uppfattningen att det är viktigt att både lära och agera utifrån ny forskning.  
Men förändringar kan vara svåra att få genomslag för och det krävs nya integrerade 
arbetssätt i det livslånga lärandet där både företag och utbildningsanordnare och 
experter samarbetar.  

Vi delar uppfattningen att vi bättre behöver ta vara på mångfalden hos den 
arbetskraft som invandrat. Även här krävs samarbeten över organisationsgränser 
och också mellan regional och nationell nivå. Vi ser gärna att regionen är drivande 
i dessa frågor. 

Regionens initiativ att skapa utbyte av vetenskaplig kompetens inom MoRE-
programmet har varit en framgång. Vi uppskattar om detta eller liknande program 
kan fortsätta även under kommande period. 

Stärka innovationskraften 

Vi vill framhålla betydelsen av den utveckling som sker i forskningsnära miljöer 
med starka nätverk. Här inräknas de digitala miljöer som på olika sätt skulle kunna 
stärkas i den nya tiden som en följd av pågående pandemi. Vi vill också lyfta att 
SLU:s verksamhet i regionen arbetar mycket nära den lokala näringen. 

Knyt samman Västra Götaland 

Den ökade digitala mognaden som nu uppstår hos en bredare målgrupp, bl.a. p.g.a. 
pandemin, bör tas tillvara. Detta skapar nya förutsättningar och möjligheter för 
både fysisk och digital infrastruktur. En viktig förutsättning är utbyggnaden av 
bredband i hela regionen eftersom det även är en viktig faktor för lokal 
platsutveckling. Hållbara beteendeförändringar är dessutom en ny potential i 
klimatfrågan. Vi vill särskilt trycka på behovet av att knyta samman hela regionen 
såväl landsbygd som tätort. 

Öka inkluderingen 

Vi delar uppfattningen att det krävs större fokus på utbildning och då på olika 
nivåer. 
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Tvärsektoriella kraftsamlingarna  

Fullfölja studie 

Det är viktigt att studier fullföljs men det krävs också större möjligheter för  
samverkan mellan olika utbildningsanordnare/stadier, ex gymnasieskola – 
högskola/universitet. Innovativa pilotprojekt för att underlätta för nyanlända 
ungdomar vore önskvärt och SLU medverkar gärna. Vi ser gärna en tydligare 
koppling också till högre utbildning vid universitet och högskolor. 

Digitalisering 

Den ökade digitaliseringen kräver mer av beslutsstöd, tillgången på data är allt 
större för den enskilda företagaren/individen och besluten blir mer komplexa. Här 
behövs nya arbetssätt där forskning och företag arbetar nära och där även etik och 
riskhantering ingår. Digitalisering är prioriterat område på SLU, vi ligger också 
långt fram, exempelvis inom Precisionsodling och Rådgivningsmetodik som båda 
är områden med säte i Skara. I Lysekil finns det toppmoderna forskningsfartyget 
Svea, som har ny bredbandig ekolodsteknik som gör att man ser flera delar av 
ekosystemet. En regional plattform för att samla kompetensen och för att starta 
projekt skulle stimulera utvecklingen regionalt. 

Elektrifiering 

Vi vill poängtera att de gröna näringarna liksom SLU:s forskning är viktiga 
resurser för förnybar och lokal energi. 

Cirkulära affärsmodeller 

Vi delar uppfattningen att den offentliga sektorn kan vara föregångare. SLU kan 
vara en del i biobaserade innovationer både genom kompetens och genom nya  
modeller. 

Vägledande principerna  
Samtliga vägledande principer uppmuntrar till nytänkande och förändring. Det är 
bra för strategins genomförande men det får inte bli på bekostnad av att redan 
vunnen kunskap och erfarenhet går förlorad.  
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Genomförande 
Vi delar uppfattningen att det är genom dialog och samverkan det kan skapas 
engagemang och också möjlighet att lösa målkonflikter. Västra Götalandsregionen 
har en viktig roll i att leda dessa processer. 

Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av 
strategin.  

Att nyttja EU:s finansiella instrument är en viktig del i strategin. Det är bra att den 
finns utpekad.  

 

Specifika synpunkter 
SLU:s regionala närvaro möjliggör för Västra Götalandsregionen att ta del av 
SLU:s samlade kompetens och därtill kopplade internationella nätverk. Regionalt 
har SLU kompetens inom områden som är av strategisk betydelse för regionen, 
både med avseende på grundläggande ämneskunskaper och nya tillämpningar. 
Genom att ha arbetat med metodutveckling (t ex inom rådgivning och 
uppdragsutbildning) under många år finns även en genomförandekompetens som 
regionen kan ha nytta av.  

Det är ingen enskild aktör som kan genomföra den regionala utvecklingsstrategin 
utan det måste ske i samverkan och via konkreta samarbeten. Som brygga mellan 
stad och land, med utgångspunkt i ett hållbart nyttjande av mark och vatten, så kan 
SLU bidra till att skapa handlingskraft i omställningen till en biobaserad ekonomi. 
Det gör att Västra Götaland blir det föredöme i omställningen till ett hållbart 
samhälle som är vår gemensamma ambition. 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av universitetsdirektör 
Martin Melkersson efter föredragning av platschef i Skara Margareta Stigson. 
Innehållet har utarbetats av Margareta Stigson, ortskansliet i Skara med stöd från 
medarbetare i Skara och Lysekil.  

 

Martin Melkersson  

  

  

RMargareta Stigson  



Yttrande över remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 (RS 2018-05444) 
 

7/7 
 

 


	Tack för möjligheten att lämna synpunkter på den regionala utvecklingsstrategin. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU uppskattar pågående regionala samarbete och vill gärna fortsatt fördjupa detta genom att bidra till strategins implementering.
	SLU har en för Sverige unik profil, med ansvarsområden som är viktiga för samhället. Vi skapar och integrerar kunskap om produktion, miljö, samt djurs och människors hälsa och livskvalitet. Vi kombinerar här hög vetenskaplig kvalitet med kompetens ino...
	Sammanfattning
	Generella synpunkter
	Strategins mål

	SLU anser att strategins mål att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle är bra formulerad och innebär att strategins mål förpliktigar.
	Robust och sammanhållet
	Jämlikt och öppet
	Fossiloberoende och cirkulärt
	Förutsättningar

	Långsiktiga prioriteringar
	Bygga kompetens
	Stärka innovationskraften
	Knyt samman Västra Götaland
	Öka inkluderingen

	Tvärsektoriella kraftsamlingarna
	Fullfölja studie
	Digitalisering
	Elektrifiering
	Cirkulära affärsmodeller

	Vägledande principerna
	Genomförande
	Specifika synpunkter

