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SLU och livsmedelsstrategin 

allmänna reflektioner

• SLU utvecklar kunskapen om de biologiska 
naturresurserna och människans förvaltning och 
hållbara nyttjande av dessa.

• SLU är ett universitet i världsklass (nyligen rankade 
som nr 1 i världen inom skogsvetenskap och nr 4 inom 
Jordbruks- och skogsvetenskap)

• SLU utbildar studenter inom en rad områden som är 
relevanta för livsmedelsstrategin

• SLUs arbete med miljöanalys som kan utgöra 
grunden för en rad beslutsunderlag inom 
livsmedelsstrategins område

• Mycket stora delar av SLUs verksamhet är därmed 
direkt eller indirekt relevanta för livsmedelsstrategin



Regeringsuppdrag till SLU under 

2017

• Kunskapsöverföring och samverkan  mellan 

akademi och rådgivningsföretag för ökad 

konkurrenskraft inom livsmedelssektorn

• Industridoktorander

• Växtförädlingscentrum

• Vetenskapligt råd för djurskydd

• Jordförvärvslagen och arrendelagstiftning



Kunskapsöverföring och samverkan  

mellan akademi och rådgivningsföretag 

för ökad konkurrenskraft inom 

livsmedelssektorn

• Det finns en stor potential till förbättringar

• Samsyn/samordning kan vara en central del i den 

potentialen

• Vi kan göra en hel del inom ramen för befintliga resurser, 

tex systematiska möte på ledningsnivå för flera parter 

samtidigt

• Senare delen av livsmedelskedjan bör inkluderas



Kunskapsöverföring och samverkan  

mellan akademi och rådgivningsföretag 

för ökad konkurrenskraft inom 

livsmedelssektorn

• Inom SLU arbetar vi nu aktivt med att se över våra 
olika samverkansformer, inklusive att se hur 
erfarenheterna från Partnerskap Alnarp kan överföras 
till SLU som helhet, samverkanslektorerna och deras 
uppdrag, potentialen i Fältforsk och våra egendomar, 
meriteringsmöjligheterna inom samverkan, samt 
bedömningen av forskargruppernas samverkansarbete 
inom KoN 2018

• Hela den interna SLU-översynen ligger i linje med 
diskussionerna inom regeringsuppdraget, även om vi 
behöver arbeta igenom våra egna processer



Program för industridoktorander

• Diskussioner påbörjade innan uppdraget

• Stort intresse – stor potential!

• Trestegsprocess; intresseanmälan, ”pitch” och formella 

ansökan, urval i varje led, (med externa parter i de två 

första)

• Relativt brett spann av företag och frågeställningar, men 

fokus på primärledet, främst projekt med handledare från 

enbart SLU, passar bättre för stora företag

• Samverkan inom Food Science Sweden

• En administrativ utmaning för alla inblandade!



Växtförädlingscentrum

Grogrund

• Arbetet påbörjat, plan för 2018 framtagen och under 

utveckling

• Föreståndare utsedd

• Förankringsarbete fortskrider

• Styrgrupp tillsatt och har börjat arbeta

• Referensgrupp tillfrågad

• Arbetet utvecklas, aktiviteter planerade

• Mycket positivt gensvar!



Vetenskapligt råd för djur för 

djurskydd

Uppdrag:

Det vetenskapliga rådet ska utgöra en riskvärderande 

instans vad gäller djurskydd och identifiera, sammanställa 

och utvärdera vetenskaplig forskning om djurskydd och 

därtill angränsande frågor, som produktionsekonomi och 

arbetsmiljö, på uppdrag av t.ex. Jordbruksverket. Även 

andra myndigheter ska vid behov kunna anlita det 

vetenskapliga rådet. 

Bestå av ordförande och ett antal fasta ledamöter.





Effekter av jordförvärvs- och 

arrendelagstiftning

• Arbetet pågår

• Det tog tid att anställa den unga forskare som ska göra 

en viktig del av arbetet

• Gruppen som arbetar med uppdraget har intervjuat en 

rad aktörer och formulerat frågor för de intervjuer som nu 

pågår och som kommer följas av fortsatta undersökningar 

och empiriska beräkningar



Andra processer inom SLU

som berör arbetet med 

livsmedelsstrategin

• Stor omstrukturering på SLU för ökad intern 

samverkan, som bidrar till ökad extern dito

- Partnerskap Alnarp        SLU - Samverkan

• Genomlysning av hela SLU med fokus på 

verksamhet som berör livsmedelskedjan under 

2016-2017, som har resulterat i ett antal aktiviteter 

och kanske framförallt samarbeten inom SLU, t.ex. 

kring olika regionala livsmedelsstrategier där SLU 

deltar

• SLU Framtidens lantbruk          SLU Future Food



Andra processer inom SLU

som berör arbetet med 

livsmedelsstrategin

• Fler möten mellan SLU och olika delar av näringen för att 
diskutera bl.a. utbildning men även samverkan i allmänhet 
och inom särskilda initiativ, som KCF

• Marknadsföring, dels en generell riktad satsning i år, 
dels i samverkan med Naturbruksgymnasier och med 
kommuner runt om i landet

• Översyn av agronomprogrammen i samverkan med 
näringen (inklusive samverkanscheckar för dialog kring 
agronomutbildningen)

• Ny mastersutbildning “hållbara livsmedelssystem”
“Ett multi-disciplinärt masterprogram, som fokuserar på 
hållbar utveckling i hela livscykeln för livsmedel, från 
primärproduktion, förädling, distribution och konsumtion”



Andra processer inom SLU 

som berör arbetet med 

livsmedelsstrategin

• Dialoger på ledningsnivå med systeruniversitet i andra 

länder (Wageningen och Boku i vår) för att byta 

erfarenheter om bl.a. forskning inom livsmedelsområdet

• Intern samverkan inom livsmedelsområdet inför årets 

forskningsutlysningar

• Aktivt deltagande i ”nystarten” av Food Science Sweden 

(SLU-ordförande detta år)

• Fortsatt utveckling av Green Innovation Park

• Direktdialog med vissa större företag, kring 

forskningssamarbeten/forskningssamverkan




