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RE: Översyn av analysverksamheten vid Livsmedelsekonomiska institutet (SLI). 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har givits tillfälle att lämna synpunkter på 
rubricerade översyn, Ert Dnr: Jo2007 / 2976. 
 
Behovet av kvalificerade, oberoende, vetenskapligt baserade jordbrukspolitiska analyser är 
stort, såväl gällande svenska förhållanden, som dem inom EU och i världen i övrigt. Stor del 
av EU:s budget används för jordbruks- och landsbygdsutvecklingsändamål vars effekter och 
ändamålsenlighet vi anser det är viktigt att hela tiden granska. Avsevärt intresse ägnas vidare 
åt jordbruksfrågorna i WTO-förhandlingarna, vilka också bör granskas vetenskapligt.  
 
Enligt vår uppfattning har SLI i genomförda projekt berört fundamentala frågeställningar 
inom sitt ansvarsområde på ett kvalificerat sätt och med gott internationellt rykte, dessutom 
till en för statsmakten relativt låg kostnad. SLI har lyckats attrahera externa / internationella 
finansiärer. Samhällsekonomiskt torde institutet därför vara en betydande tillgång. Andra 
halvåret 2009 blir Sverige ordförandeland i EU vilket troligen kommer att innebära behov av 
handlingsförmåga grundad på kvalificerade kunskaper inom jordbruk och livsmedel.  
 
Alla de uppgifter som ursprungligen var tänkta att adresseras har inte genomförts av SLI, 
vilket innebär att den goda helheten har blivit lidande. Man har av bland annat resursskäl 
prioriterat och enligt vår bedömning prioriterat ganska rätt. Jordbruks- och livsmedelspolitik 
är ”rörliga mål” och nya uppgifter tillkommer kontinuerligt med krav på nya prioriteringar av 
vilka uppgifter som lämpligen är SLI:s och vilka uppgifter som bäst hanteras inom Jordbruks- 
och Livsmedelsverken resp. i regeringskansliet. 

 
Tidigare försök att etablera analysenheter med långsiktighet och av vetenskaplig karaktär 
inom Jordbruksverket och Jordbruksdepartementet har inte varit lyckosamma. Oberoende är 
nödvändigt för att analyserna skall vara övertygande. Idén att inlemma SLI i någon av dessa 
institutioner skulle äventyra trovärdigheten. Givetvis skall uppdragsverksamhet för 
Jordbruksverk och departement kunna göras av SLI, men om institutet läggs i någon av dessa 
myndigheter skulle oberoendet ifrågasättas. 

 
SLI:s nuvarande samarbete med universitetsvärlden fungerar väl vilket har genererat god 
vetenskaplig kompetens, bäddat för långsiktighet och givit det oberoende som är nödvändigt. 
Inordning av SLI i universitetssfären är ett möjligt alternativ till dagens organisationsform, 



kanske i ett samarbete mellan Lunds universitet och SLU med mönster från t.ex. CBM 
(mellan Uppsala universitet och SLU) eller Umeå Plant Science Centre (mellan Umeå 
universitet och SLU). Geografisk belägenhet är med fördel fortsatt i Skåne med dess viktiga 
livsmedelskluster och närhet till Danmark. 
 
KSLA menar sammanfattningsvis att översynens slutsatser inte följer av den gjorda 
analysen. Ändring av verksamhetens inriktning och omfattning kan hanteras traditionellt 
genom resurstilldelning och regleringsbrev. Vi har dock förståelse för att effektivitetsskäl kan 
motivera en annan organisationsform än dagens institut vilken i så fall bör ske på ett sätt som 
inte stör verksamheten onödigtvis En bibehållen lokalisering till Lund kombinerat med 
överföring av verksamheten till en centrumbildning vid Lunds Universitet och Sveriges 
Lantbruksuniversitet är ett alternativ vi anser bör utredas närmare. 
 
Vänlig hälsning 
 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 
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