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V k h t idéVerksamhetsidé
SLU t kl k kSLU utvecklar kunskapen om 
de biologiska naturresurserna 
och människans förvaltningoch människans förvaltning 
och hållbara nyttjande av dessa.

Detta sker genom utbildning,
forskning och miljöanalys iforskning och miljöanalys i 
samverkan med det omgivande 
samhället. 

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



VisionVision

SLU är ett universitet i 
världsklass inom livs- ochvärldsklass inom livs och 
miljövetenskaper.

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



SLU i SverigeSLU i Sverige

S

SLU i SverigeSLU i Sverige

SLU har ett unikt nationellt 
uppdrag inom utbildning, 
forskning och fortlöpandeforskning och fortlöpande 
miljöanalys.

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



Strategiska målStrategiska målgg

SLU:s verksamhet ska 
kännetecknas av stark kopplingkännetecknas av stark koppling 
mellan utbildning och forskning
av internationell klass och bedrivas
i nära samverkan med sektorernas
intressenter.

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



Strategiska forskningssatsningar Strategiska forskningssatsningar 
2009-20122009-2012

• Konsekvenser av klimatförändringar för   
miljö och produktionmiljö och produktion

• Jord- och skogsbrukets möjligheter att 
bidra till att bromsa växthuseffektenbidra till att bromsa växthuseffekten

• Genresurser och bioteknik
• Djurhälsa och djurskydd• Djurhälsa och djurskydd
• Naturresursförvaltning
• Landsbygd areella näringar och• Landsbygd, areella näringar och 

industriell utveckling
• Landskapsarkitektur

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se

Landskapsarkitektur



Detta tar vi tag i på SLU!g p

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



Reserverade anslag för 
t t i k t i tkstrategiska satsningar, tkr

• Forskning 70 162• Forskning 70 162

• Från budgetprop 2009          838

• Samverkansuppgifter 15 000
• Totalt 86 000• Totalt                             86 000

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



Fördelning till följande områden mkrFördelning till följande områden, mkr

1. Bästa forskargrupperna 8
2. Starka forskningsområden 28
3. Förbättringsområden 15
4. Fakultetsövergripande satsningar 15
5. Särskilda satsningar 5
6. Samverkansuppgifter 15

Totalt 86

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



Forskning i världsklass (8mkr)

• Skogens ekologi och skötselg g
• Skogl mykologi/patologi (2 gr)
• Skogens produkter• Skogens produkter
• Skogl resurshushållning
• Skoglig markvetenskap
• Husdjursgenetikj g
• Kemisk ekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



SLU satsar vidare på:SLU satsar vidare på:

• Starka forskningsområden; insatser 
ska bidra till fortsatt positiv utvecklingska bidra till fortsatt positiv utveckling 
för att uppnå internationellt ledande 
nivå (28 mkr)nivå (28 mkr)

• Förbättringsområden; insatser ska• Förbättringsområden; insatser ska 
bidra till att höja kvaliteten hos 
traditionella tillämpade profilområden p p
som är fortsatt nödvändiga för SLU:s 
verksamhet (15 mkr)

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



Förstärks och förbättras 
genom…..

• Akademiska ledarskapetp
• Strategiskt tänkande, avancerade 

utbildningarutbildningar
• Effektivisera tillsättningsprocessen

F k i f k fil åd /• Forskningsfokus – profilområden/ 
utnyttja FoMa

• Internationellt samarbete, t ex EU
• Organisatoriska förändringar

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se

g g



Fakultetsövergripande satsningar 
(15 mkr)(15 mkr)

Samarbete över olika gränser - resursanvändning till helaSamarbete över olika gränser - resursanvändning till hela 
universitetets bästa

- Vattenbruk
- Modellering

Statistik- Statistik
- Livsmedel
- Ekonomi/landsbygdsföretagande/ yg g
- Bildanalys 
- Människan i framtidens miljöer
- Framtidens skog
- Framtidens lantbruk

Framtidens djurhälsa och välfärd
Sveriges lantbruksuniversitet

www.slu.se

- Framtidens djurhälsa och välfärd



Intern samverkan förbättras 
genom….

• Strategiskt tänkande
• Skapa virtuella och fysiska mötesplatser
• Finna synergier mellan forskargrupper, y g g pp ,

inst., fak., centra
• Gemensamma kompetensplattformarGemensamma kompetensplattformar, 

tex statistik, bioinformatik, matematisk 
modellering etcmodellering, etc

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



Särskilda satsningar (5 mkr)Särskilda satsningar (5 mkr)

SLU vidareutvecklar och förbättrar:

• Akademiskt ledarskap p
• Jämställdhet
• Strategi & omvärldsanalys• Strategi & omvärldsanalys
• Kommunikation
• Internationalisering

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



Samverkan (15 mkr)Samverkan (15 mkr)
SLU satsar på nya grepp för samverkan, medSLU satsar på nya grepp för samverkan, med 

fokus på:

• Strategisk samverkan med lärosäten och St ateg s sa e a ed ä osäte oc
institutioner nationellt och internationellt

• Förbättrad dialog med sektorng

• Innovation och kommersialisering

Förstärkt kompetens genom inrättande av:

• Vice rektor för samverkan• Vice rektor för samverkan

• Samverkanstjänster

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se



SLU och de Globala Utmaningarna - PGUg

BefolkningsökningBefolkningsökning

Pandemier/zoonoser

Livsmedelskris

Mark, Vatten, Energi, , g

Genetiska resurser

Klimatförändringar

Produktions- och miljö 
k kkonsekvenser

Anpassing och 
motåtgärder

Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se

motåtgärder 



Med SLU nu och i framtiden…..
Sveriges lantbruksuniversitet

www.slu.se

Med SLU nu och i framtiden…..


