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Vi på SLU kan väldigt 
mycket om världens 
natur och villkoren för 

den. Men idag, när vi ska installera 
årets professorer, går mina tankar 
också till kunskapens natur. 

I år välkomnar vi elva nya 
professorer som tillsammans redan 
har funnit mycket ny kunskap 
inom allt från det småskaliga grund-
läggande till de stora systemen. De  
kommer nu att bygga och utveckla  
de ämnesområden som, tillsammans 
med andra ämnes områden, bidrar 
till det uppdrag vi har förtroendet att 
förvalta. Vi ska ”bedriva forskning  
samt utbildning på forskarnivå, 
avancerad nivå och grundnivå inom jord- och trädgårdsbruk, landskaps-
planering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedrå varans föräd-
ling, fiske och vattenbruk samt veterinärmedicin och husdjurs skötsel”. Vi 
ska också bedriva miljöanalys. Med våra professorer som ansvariga utvecklar 
forskargrupper mer ny kunskap. Men vad är egentligen ny kunskap?

Våra nya professorer har tillbringat många år inom högre utbildning och 
kan nog snabbt berätta vilken ny kunskap just de har funnit inom sitt område. 
Men om de får tänka en stund till blir det snabbt mer komplext. Kunskaps-
begreppet är abstrakt och mångfacetterat. Kunskap kan vara förståelse, insikt 
eller information och dess natur kan variera. Vad vi menar är kunskap beror på 
vår erfarenhet och kultur och den tid vi lever i. 

Men även om kunskapens natur kan variera, kan inte kunskap vara vad som 
helst utan den måste skiljas från åsikter. Vetenskapliga metoder gör det lättare 
att separera dessa, och att särskilja vetenskap från pseudovetenskap. Redan 
på Platons tid sa man att kunskap är det som är både sant och det man tror 

Kunskapens natur
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på utifrån goda skäl. Idag ger vetenskapliga metoder oss dessa skäl, och en 
uppgift för våra vetenskapligt tränade professorer är att värna sitt område mot 
falska fakta. När professorer talar utifrån sin vetenskapliga grund och bidrar 
i debatter sätter allmänheten ofta stor tilltro till vad de säger. Samhället som 
helhet har stor nytta av att deras kunskap sprids.

Ja, spridning ligger i kunskapens själva natur, annars dör den ut med sin 
skapare. Så det är inte konstigt att vi sätter stor vikt vid att öppet sprida 
publikationer, och att professorerna innehar den högsta lärartjänsten som 
ansvariga för såväl forskning som utbildning inom sina ämnen. På ett 
universitet går skapandet och förmedlandet av kunskap hand i hand, och våra 
studenter får i forskningsanknuten utbildning kontakt med professorernas 
ämneskunskap. Med detta, och utifrån summan av alla de olika ämnen som 
våra forskare fördjupar sig i, formas ett stort bidrag till SLU:s vision: att vara 
en nyckelaktör i utvecklingen för hållbart liv.

I kunskapens natur ligger också att den ska vara beständig men alltid kunna 
utmanas och byggas vidare på. Kunskapens värde är därför knutet till den 
vetenskapliga kvaliteten i ett globalt vetenskapssamhälle; ett samhälle där 
kvalitet bäst uppnås genom att vi tar vara på mångfalden bland medarbetare, 
studenter, kollegor och samverkanspartner med deras olika bakgrunder och 
bidrag. En viktig uppgift för våra nya professorer är därför att säkerställa att 
SLU fortsatt präglas av nytänkande och kvalitet utifrån en internationell 
måttstock. De kommer att bidra till att SLU fortsätter att vara ett internationellt 
toppuniversitet som möter de globala utmaningarna.

Så jag ser fram emot att följa hur våra nya professorer utvecklar sina 
ämnesområden och skapar mycket ny kunskap på vetenskaplig grund, med 
hög internationell kvalitet, i en miljö där vi tar vara på mångfald och sprider 
kunskapen i utbildning och samhällelig samverkan. Till att börja med ser jag, 
och många med mig, fram emot 17 mars, då vi får ta del av deras kunskap 
via installationsföreläsningarna, på plats eller digitalt. Där erbjuds kunskap på 
vetenskaplig grund med möjlighet till frågor – det samtal som är en hörnsten 
i den akademiska kunskapens natur.

Avslutningsvis är själva professorsinstallationen en av våra allra viktigaste 
högtider och många med mig ser fram emot den. Det är en stor glädje för mig 
att på SLU:s vägnar välkomna alla nya professorer. Jag gratulerar er och ser 
med förväntan fram emot hur ni tar er an er uppgift och bidrar till att vi på 
SLU uppnår vår vision. Med er samlade kraft kommer mycket ny vetenskaplig 
kunskap att komma världen till godo!
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The nature of knowledge
At SLU, we are no strangers to the world’s nature and the conditions it faces. 
But today, as we inaugurate this year’s professors, I would like to reflect upon 
the nature of knowledge.

This year, we welcome eleven new professors, whose extensive combined 
knowledge and discoveries already include everything from the very basics to 
the greater systems. Now, they will go on to develop and build their subject 
fields, which in combination with others will contribute to the tasks SLU has 
been entrusted with. We are to ‘undertake research and offer third, second and 
first-cycle courses and programmes in agriculture and horticulture, landscape 
planning, food production, nature conservation, forestry and timber processing, 
fisheries and aquaculture as well as veterinary medicine and animal husbandry’. 
Additionally, we are to perform environmental monitoring and assessment. 
With our professors at the helm, research teams will develop new knowledge – 
but what is new knowledge exactly?

Our new professors have dedicated many years to higher education, and 
will not hesitate to tell you about the new discoveries they have made in their 
field. But if they are left to reflect, things rapidly become more complex. The 
concept of knowledge is abstract and multifaceted. Knowledge can refer to 
understanding, insight or information; the nature of knowledge varies. The way 
we refer to knowledge depends on our own experiences, culture and the age 
we are living in.

But even if the nature of knowledge may vary, knowledge is not just anything 
– it must be held separate from opinions. Scientific methods make it easier to 
keep them apart and to differentiate between science and pseudoscience. As far 
back as Plato, knowledge was described as being something that is both true 
and can be justifiably believed. Today, academic methods provide us with these 
reasons, and one task of our scientifically trained professors is to protect their field 
from false facts. The scientific expertise of professors and their contributions to 
debates lead people to often place great faith in their words. Society as a whole 
benefits enormously thanks to a professor’s knowledge being shared.

Indeed, sharing is in the very nature of knowledge – without sharing, 
knowledge dies with its creator. Hence, it comes as no surprise that we place 
a strong emphasis on spreading publications and that our professors hold the 
highest teaching position with responsibility for both research and education in 
their subject fields. At universities, creating and conveying knowledge go hand 
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in hand and through their studies firmly anchored in research, our students 
are able to share the professors’ subject knowledge. With this, and based on the 
sum of the subject areas represented by our researchers, a great contribution 
to SLU’s vision is made – the vision of playing a key role in the development 
towards sustainable life.

The very nature of knowledge makes it something that must be lasting, but 
also challengeable and expandable. The value of knowledge is linked to the 
scientific quality in a global academic community. A society where quality 
is best attained by embracing diversity among staff, students, colleagues and 
collaboration partners and their different backgrounds and contributions. 
Therefore, one important task our new professors face is to ensure that SLU 
continues to be innovative and address global challenges, while maintaining our 
position among top-ranking universities around the world. 

I look forward to seeing how our new professors develop their subject fields, 
and create vast amounts of new knowledge with a scientific basis, of high 
international quality, in an environment where we draw on diversity and spread 
knowledge through education and collaboration with society. Along with 
many others, I am looking forward to the inaugural lectures taking place both 
on site and online on 17 March. These lectures are a chance to access scientific 
knowledge and have the opportunity to ask questions – a conversation that is a 
cornerstone of the nature of scientific knowledge.

Finally, the professorial inauguration is one of our most important academic 
ceremonies and many of us are eager to attend. On behalf of SLU, I am 
delighted to be able to welcome all our new professors. My congratulations, 
it will be exciting to see how you approach your duties and contribute to 
SLU attaining our vision. Your combined strengths will generate a wealth of 
scientific knowledge that will benefit the world.

Maria Knutson Wedel
Rektor/Vice-Chancellor
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Vilis Brukas föddes 1973 i Litauen, som då var en del av Sovjetunionen. 
Han studerade vid litauiska lantbruksuniversitetet och tog ut en 
jägmästarexamen 1997, i det då självständiga landet. Han fortsatte sedan 
med forskarstudier vid Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 
i Köpenhamn och disputerade 2000 med en avhandling inom ämnet 
skogs- och naturresursplanering. 

Efter disputationen anställdes Vilis Brukas som forskare vid SLU:s 
institution för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp, där han 2014 blev  
docent i skogshushållning med inriktning mot skogspolitik. Under 
åren har han haft en rad roller, inte minst inom utbildningsområdet. 
Han har samordnat gemensamma forskarutbildningskurser för de 
nordiska och baltiska lantbruksuniversiteten, varit mångårig kursledare, 
programstudierektor, prefekt och ledamot av fakultetsnämnden och 
SLU:s utbildningsnämnd. Han var också drivande vid inrättandet av 
masterprogrammet Euroforester samt Forest & landscape – SLU:s första 
helt engelskspråkiga kandidatprogram. Idag leder han forskargruppen 
Skogspolitik och skoglig planering.

Vilis Brukas är sedan  
den 1 mars 2021 professor  

i skoglig planering.

Fo
to

: P
är

 F
or

nl
in

g



Nya professorer 2023

11

Forest policy and planning – 
meeting societal challenges 
in these changing times

As a student, I had the fortune of studying forestry in several 
countries, discovering large diversity in approaches to managing 
forests. I became increasingly puzzled, why is a spruce forest in 

southern Sweden usually left to grow for 60–70 years, whereas just across 
the sea in Germany, it is allowed to grow for twice as long – some 120–140 
years? And why are private forest owners in Sweden largely free to make 
their own management decisions, while their counterparts in Lithuania 
face several restrictions that limit their autonomy? Forestry clearly stands 
out from other land uses, where management is usually much more 
homogenous. For example, approaches to growing potatoes or producing 
milk are not so different in Germany, Lithuania and Sweden. The diversity 
of forestry practices in somewhat similar ecological conditions highlights 
the importance of the underlying human agency, such as people’s values, 
professional ideology, actors’ power and governance structures.

Comparative analyses between countries can be one fruitful way to 
disentangle the complex causality and to expose systemic issues. For 
example, an earlier comparative study of mine demonstrated that forest 
management plans in Lithuania primarily serve as a regulatory instrument 
that enables the authorities to steer owners’ behaviour, and that excessive 
regulation creates a favourable substrate for corruption. In contrast, 
forest management plans in Sweden serve an advisory purpose, guiding 
forest owners in their management decisions. Nevertheless, the advisory 
potential is underutilised, as public sector agencies have been withdrawing 
from forest planning, whereas private planners tend to prioritise timber 
procurement for their host organisations rather than the owners’ needs.
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Sammanfattning:
Skogspolitik och planering i tider av förändring
Vilis Brukas forskning rör en rad skogspolitiska frågor. Skogspolitiken är ett spännande  
område för jämförande analyser, eftersom skogsförvaltningen skiljer sig mycket från 
land till land. Vilis Brukas har till exempel undersökt skogspolitiska styrmedel och 
gränssnittet mellan politik och planering i flera europeiska länder. Idag leder han ett 
stort svenskt projekt som undersöker skogsägares preferenser och kunskapsinhämtning. 
Där ingår bland annat utveckling av rådgivningstjänster som främjar ett mer 
diversifierat skogsbruk och pilotstudier av nya typer av skogsbruksplaner som bättre 
tillgodoser ägarnas behov och även tar hänsyn till det omgivande landskapet.

Today’s forestry in Sweden faces unprecedented challenges. The forestry 
debate is becoming harsher and the pressure on forests is increasing from 
multiple directions. Pleas for increased nature conservation are set against 
rising demands for forest products, and the role of forests in climate 
change mitigation is being disputed. Simultaneously, we see an emerging 
vacuum in forest policy instrumentation. The resources for public advisory 
services have been declining and the Swedish Forest Agency is struggling 
to navigate between its advisory and regulatory roles. This erodes the trust 
the forest owners have in public authorities. Furthermore, new EU forest-
related policies push harder for environmental measures, placing extra 
strain on the Swedish forest sector.

Our research group in forest policy and planning focuses on these 
central issues. Our research is not limited to identifying problems – it also 
looks for practical solutions that could benefit multiple stakeholders. One 
particular example is the launch of the large multidisciplinary project, 
Co-Creator. In this project, we will conduct a statistical survey to clarify 
forest owners’ willingness to adopt more diversified forestry. We will also 
look at the corresponding needs from advisory services. By conducting 
in-depth interviews, we will study the advisory services offered by state-
owned and private companies, and employ action research to improve 
such services and raise the innovation capacity in family forestry. We will 
also pilot forest management plans that provide a better match to forest 
owners’ needs and account for the value of the surrounding landscapes. All 
this will be conducted in close collaboration with practitioners, including 
consultants from the Swedish Forest Agency and planners from Södra, the 
association of forest owners in southern Sweden. ■
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Praktisk tillämpning av skogspolitik kräver förståelse för lokala och nationella sammanhang, 
liksom inspel från både forskare och praktiker – något som Vilis Brukas tog fasta på som 

koordinator för EU Horisont-projektet ALTERFOR. Här diskuteras olika sätt att förvalta 
en lönsam men mycket brandkänslig eukalyptusplantage i Vale do Sousa i Portugal.

Foto: Henning Arnecke

Vilis Brukas
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp

vilis.brukas@slu.se
040-41 51 98
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Renée Båge föddes 1964 i Billesholm i Skåne. Hon utbildade 
sig till veterinär vid SLU och tog ut examen 1988. Efter några år 
som praktiserande distriktsveterinär och besiktningsveterinär, samt 
ambulerande klinikveterinär vid SLU, inledde hon forskarstudier vid 
SLU. Hon disputerade 2002 med en avhandling om fruktsamhetsproblem 
hos mjölkraskvigor. Därefter anställdes hon som adjunkt och undervisade 
i gynekologi, förlossningslära och juverhälsa, och fortsatte sedan som 
forskarassistent med studier av dräktighetsförluster hos kor. Hon beford-
rades till universitetslektor och 2011 antogs hon som docent i ämnet 
reproduktion. Hennes forskning rör idisslarnas reproduktion med projekt 
i Sverige och i låginkomstländer, ofta i tvärvetenskapliga sammanhang 
och i samverkan med branschorganisationer. 

Renée Båge är sedan 2004 svensk specialist i nötkreaturens sjukdomar 
och europeisk specialist i djurens reproduktion vid European College of 
Animal Reproduction. Sedan 2021 är hon ordförande i European Society 
for Domestic Animal Reproduction, och sedan 2022 är hon vicedekan 
med ansvar för samverkan vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och 
husdjursvetenskap.

Renée Båge är sedan  
den 1 juni 2022 professor  

i husdjursreproduktion.
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Reproduktion – så mycket 
mer än ägg och spermier!

Ett liv blir till – ett gudomligt under, eller ren magi? Sedan urminnes 
tider har människor förundrats över detta, och teorierna har varit 
många. Uppstår liv spontant ur död materia? Ur ”parasiter” i sädes-

vätska? Helt och hållet ur spermien, eller enbart ur ägget? Frågorna har dryftats 
under tusentals år, och trots århundraden av forskning finns det fortfarande 
många spännande frågor kvar att utforska. Vi vet långt ifrån allt om detaljerna 
i de grundläggande könsfunktionerna, som de invecklade processerna runt 
pubertet, sexuell cyklicitet, befruktning, embryoutveckling och förlossning.

För min del började det med ett brett intresse för biologi och djur, och för 
veterinärmedicinen. Efter flera år som kliniskt verksam veterinär erbjöds jag 
en doktorandtjänst i ämnet reproduktion, och ju mer jag fördjupade mig, 
desto mer spännande blev det. Jag fångades av skönheten i detaljerna; hur 
kan naturen ha skapat så komplexa och invecklade könsfunktioner, med 
så evolutionärt olika, finurliga lösningar hos de olika djurslagen, allt för att 
garantera att nytt liv ska bli till? 

Som doktorand hade jag möjlighet att studera kornas reproduktion från 
smått till stort; från de minsta organellerna inuti äggcellen och de dynamiska 
processerna i äggstockar och hormonspel under sexuella cykliciteten, till 
de större aspekterna som kornas brunstbeteende och lantbrukarnas beslut 
kring insemination. När jag sedermera fick handleda egna doktorander 
kunde vi ytterligare kartlägga hur äggcellen, fruktsamheten och avkomman 
påverkas av moderns näringsstatus. Förhållandena inuti moderdjuret runt 
tiden för befruktning påverkar den nya individens liv och hälsa på lång sikt, 
och även nästa generations!

Som om detaljerna inte var spännande nog, blev det än mer intressant när 
jag studerade reproduktionen i ett större sammanhang. För produktionsdjuren  
är fruktsamheten den faktor som har störst betydelse för produktiviteten och 
lönsamheten. Fruktsamheten är motorn i produktionen, som garanterar att 
det är rätt djur på rätt plats i rättan tid, vilket i sin tur gör produktionen så 
resurs- och klimatsmart som möjligt. Hållbar och samtidigt lönsam! 
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Summary:
Mapping and improving fertility in ruminants
Renée Båge researches reproduction and herd health in both large and small 
ruminants in Sweden and in low-income countries – for sustainable food 
production. Fertility is of great economic importance, but it is also an area with 
major potential for improvement. This has resulted in many interdisciplinary 
collaborative projects, often together with industry. These projects explore how 
management procedures, feeding, climate and breeding affect fertility and udder 
health. In parallel with her applied research, Renée Båge also maps reproduction 
at cell and gene level, ideally combining the two perspectives.

Fruktsamheten har stor ekonomisk betydelse, men ofta också stor 
förbättringspotential. Ett problem är att könsfunktionerna är ytterst känsliga 
och kan störas om en individ utsätts för näringsbrist, stress, smärta eller 
sjukdom. Detta har lett till många tvärvetenskapliga projekt, ofta i samverkan 
med branschen, för att utröna hur skötselrutiner, utfodring, klimat och avel 
påverkar fruktsamheten och juverhälsan. Och frågorna är desamma oavsett 
om forskningen görs i Sverige eller i låginkomstländer.

För mig är det viktigt att arbeta både med lantbruksnära forskning och 
med avancerade studier av reproduktionen på cell- och gennivå, och gärna 
koppla ihop de två perspektiven. Den snabba teknikutvecklingen inom 
lantbruket ger oss mängder av värdefull forskningsdata från automatiska 
registreringar och sensorer. Vi får ny kunskap om djurens könsfunktioner, 
och vi försöker hitta nya biomarkörer för att identifiera störningar i tidigt 
skede. Med forskningens hjälp kan vi också utvärdera och förbättra de 
beslutsverktyg som används idag. Målet är att optimera skötseln av djuren, 
förebygga fruktsamhetsstörningar och sjukdom, och minska användningen 
av hormoner och antibiotika samtidigt som djurvälfärden förbättras.

Ämnet husdjursreproduktion är brett och täcker flera delämnen hos våra 
vanligaste produktions-, sport- och sällskapsdjur. Våra husdjur är dessutom 
ofta forskningsmodeller för vilda djur och människa. Som ansvarig professor 
arbetar jag tillsammans med kompetenta medarbetare för att täcka hela 
ämnesområdet, och den samlade kunskapen och komparativa synen på 
reproduktion är en styrka för forskningsmiljön och undervisningen – helt i 
linje med SLU:s löfte: Vetenskap och utbildning för hållbart liv! ■
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Renée Båge med veterinärstudenter på SLU Lövsta lantbruksforskning utanför 
Uppsala. Här får de får lära sig gynekologisk undersökning på ko, såsom den görs 

i verkligheten när veterinärer besöker kobesättningar för fruktsamhetsservice.
Foto: Johan von Feilitzen

Renée Båge
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala

renee.bage@slu.se
018-67 25 07
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Georg Carlsson föddes 1975 och är uppvuxen på ett lantbruk i byn 
Oviken i Jämtland. Han tog en magisterexamen i biologi vid Umeå 
universitet år 2000, och inledde därefter forskarstudier vid SLU:s dåvarande 
institution för norrländsk jordbruksvetenskap i Umeå. Han disputerade 
2005 med en avhandling om biologisk kvävefixering i vallodling. 
Därefter fortsatte han att studera kvävefixering och kvävedynamik hos 
baljväxter, bland annat i ett tvåårigt postdoktoralt projekt vid det franska 
forskningsinstitutet INRA i Montpellier. År 2010 återvände han till SLU för 
en forskarassistenttjänst, och har sedan dess varit verksam vid SLU i Alnarp.

Georg Carlssons forskning handlar om att utveckla mer hållbara 
odlingssystem med en större mångfald av grödor och med mer baljväxter 
för humankonsumtion. Georg Carlsson blev docent i lantbruksvetenskap 
2017 och tillträdde ett universitetslektorat i odlingssystemsekologi 2018.

Georg Carlsson är sedan  
den 1 augusti 2021 professor  

i hållbara odlingssystem.
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Mer bönor och ärter, och fler 
grödor i odlingen

Baljväxter som bönor, ärter och linser har stor betydelse för 
jordbrukets och hela matsystemets hållbarhet, genom egenskaper 
som är positiva både i odlingen och i kosten. Tack vare förmågan 

att bilda symbios med kvävefixerande bakterier minskar behovet av 
kvävegödsling när baljväxter ingår i växtföljden – dels för att baljväxterna 
själva inte behöver gödslas, och dels för att andra grödor kan dra nytta av 
kvävet i baljväxternas skörderester. Baljväxternas kväverika rötter gynnar 
även markorganismer som bakterier, svampar och daggmaskar, och har 
positiva effekter på markens bördighet. Baljväxter bidrar även med variation 
i odlingen, särskilt när de ingår i växtföljder som domineras av spannmål. 
Där kan baljväxter fungera som avbrottsgrödor och minska förekomsten 
av sjukdomar och insekter som är skadliga för spannmålsgrödorna.

Bönor, ärtor, linser och andra baljväxter är dessutom näringsrika och 
nyttiga livsmedel, och om genomsnittssvensken åt mer baljväxter skulle 
vår allmänna hälsa förbättras, bland annat genom att intaget av fibrer 
och vissa vitaminer skulle öka. Baljväxter är dessutom något av det mest 
klimatsmarta vi kan äta, och varje köttbit som ersätts av motsvarande 
mängd protein från baljväxter innebär ett minskat utsläpp av växthusgaser.

Men trots sina många nyttigheter – både på åkern och på tallriken – är 
bönor, ärter och linser inga stora grödor. Denna paradox utgör en av de 
viktigaste utgångspunkterna i min forskning och undervisning. Jag söker 
förklaringar till vad som begränsar baljväxtodlingen, och utforskar åtgärder 
som kan göra det lättare för lantbrukare att odla mer baljväxter. Mitt fokus 
ligger på odlingssystemets hållbarhet och hur den påverkas av lantbrukarens 
val av grödor, växtföljd och odlingsinsatser som jordbearbetning, gödsling 
och kontroll av ogräs och skadegörare. I begreppet hållbarhet ingår såväl 
miljömässiga som ekonomiska (lönsamhet) och sociala (arbetsinsatser, 
komplexitet och omgivningens acceptans etc.) aspekter. Genom sam-
arbeten studerar jag även hela matsystemets hållbarhet, till exempel hur 
konsumenters val av hälsofrämjande och klimatsmarta livsmedel kan 
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Summary:
More legumes and more diverse crop rotations
Georg Carlsson’s research focuses on practices that could increase the sustainability 
of cropping systems, for example more extensive cultivation of legumes for human 
consumption, intercropping and catch crops. Currently, several factors restrict progress 
in this area. These include poor profitability, uncertainties regarding crop choice 
and management, or a lack of equipment and logistics for post-harvest handling of 
intercrops. Georg Carlsson is investigating different ways to overcome these obstacles 
to enable the development of cropping systems with greater crop diversity and with 
more legumes both in the fields and on our plates.

samspela med lantbrukarnas möjligheter att bedriva en odling som är både 
lönsam och så miljövänlig som möjligt.

En ökad baljväxtodling leder i sig ofta till en större mångfald av odlade 
grödor, men i min forskning studerar jag även andra sätt att diversifiera 
odlingssystem. Samodling, det vill säga odling av två eller fler grödor 
samtidigt på samma fält, är ett sätt att öka odlingssäkerheten och samtidigt 
göra odlingen mer resurseffektiv. Genom samodling av baljväxter och 
spannmål kan man minska behovet av gödsling och ogräskontroll, 
och ändå få ut lika mycket skörd som när de två grödorna odlas var 
för sig. Ett annat sätt att öka odlingens diversitet är att använda olika 
mellangrödor i växtföljden. Mellangrödor kan ha olika syften: att minska 
växtnäringsläckage och jorderosion genom att hålla marken bevuxen 
under höst och vinter; att bidra med biologiskt fixerat kväve (om 
mellangrödan utgörs av baljväxter); att gynna biologisk mångfald eller 
öka markens kolinlagring. Valet av mellangröda behöver anpassas till det 
specifika odlingssystemet, men ofta kan en blandning av olika arter även i 
mellangrödan leda till att flera mål uppfylls.

Odling av baljväxter till livsmedel, samodling och odling av mellangrödor 
är exempel på åtgärder som har stor miljönytta, men som har fått begränsat 
genomslag i lantbruket på grund av svag lönsamhet, osäkerhet kring 
grödval och skötselåtgärder, eller avsaknad av utrustning och logistik för 
att ta hand om samodlade grödor efter skörd. I min forskning undersöker 
jag olika sätt att övervinna dessa hinder, för att möjliggöra utvecklingen av 
mer hållbara odlingssystem med större gröddiversitet och mer baljväxter 
både på fälten och i våra måltider. ■
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Georg Carlsson hanterar prover av åkerböna och raps som samodlats.
Foto: Johan Persson

Georg Carlsson
Institutionen för biosystem och teknologi, Alnarp

georg.carlsson@slu.se
040-41 52 54
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Nils Fall föddes 1974 i Linköping. Han studerade veterinärmedicin 
vid SLU och tog ut examen 2001. Ett starkt intresse för livsmedels-
producerande djur ledde till arbete som distriktsveterinär, främst i 
Borensberg, Östergötland. Efter en kortare tid som veterinärinspektör 
vid Jordbruksverket antogs han som doktorand vid SLU 2004. Projektet 
inom veterinärmedicinsk epidemiologi handlade om djurhälsa och fertilitet  
i ekologisk mjölkproduktion, vilket efter disputationen öppnade möjlig-
heter till fortsatt forskning och undervisning inom ämnet. Nils Falls 
huvudsakliga forskningsområden rör produktionssjukdomar hos mjölkkor 
och inkluderar exempelvis sensorbaserad övervakning, djurvälfärd och 
antibiotikarelaterade frågor. Forskningen bygger på befintliga databaser 
från lantbruket, varav många är unika för Sverige, men också på storskaliga 
fältstudier som gjorts med andra syften.

Nils Fall har varit mycket engagerad i undervisning och belönades 
med SLU:s pedagogiska pris 2017 och han är ledamot av SLU:s utbild-
ningsnämnd. Han har också chefserfarenhet vid SLU, då han varit både 
avdelningschef och prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Nils Fall är sedan  
den 15 december 2022 professor  

i klinisk veterinärmedicinsk  
epidemiologi.
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Att applicera epidemiologiska 
principer på kliniska problem

Varför dog alla marsvinsungarna? Hade vi gjort något fel? Varför 
fick jag aldrig träffa mormor och morfar? Var det för att de rökte? 
Det här var frågor jag ställde mig som barn och liknande frågor 

har mänskligheten ställt sig länge. Det har funnits kännedom om att man 
kan påverka sin hälsa ända sedan Hippokrates tid, men det var först på 
1800-talet som mätningar och jämförelser mellan olika befolkningsgrupper 
började göras i mer organiserad form. Inte minst bidrog läkaren John Snow 
till detta genom sina studier kring sambandet mellan dricksvattenkällor 
och spridningen av koleradiarré och genom de åtgärder som gjorde att 
smittspridningen avbröts. Med hjälp av epidemiologiska metoder kunde 
man alltså lära sig att hantera en smittsam sjukdom utan att ännu känna till 
smittämnet bakom sjukdomen. 

Till en början var epidemiologin mest ett redskap för att undersöka 
och hantera smittsamma sjukdomar, men under 1900-talet började 
epidemiologer studera och hantera även icke smittsamma sjukdomar och 
bistå i den kliniska handläggningen. Ett banbrytande och välkänt exempel 
på detta är sir Richard Doll, som på 1950-talet med epidemiologisk 
metodik kunde påvisa starka samband mellan rökning och lungcancer 
och hjärt-kärlsjukdom. Numera är rökprevention ett av hjärtläkarnas 
viktigaste verktyg för att förhindra återinsjuknande. 



24

Summary:
Improving animal health with the help of “big data”, sensors, 
AI and machine learning
Nils Fall’s research mainly concerns production diseases in dairy cows, including 
sensor-based monitoring, animal welfare and questions related to antimicrobial use. 
In his epidemiological studies, he uses large existing databases from agriculture, 
including disease and milking data, but also data from large-scale field studies 
conducted for other purposes. He is also investigating ways to identify and predict 
disease and animal welfare in dairy cows using data from all sensor types being used 
in animal husbandry. Recently, he has developed an interest in how AI and machine 
learning may pave the way for computer-supported decisions in food production.

Inom veterinärmedicinen, likväl som inom humanmedicinen, har 
epidemiologin fortsatt att utvecklas, inte minst ur ett analytiskt perspektiv, 
med ständigt ökande datorkraft och beräkningskapacitet. Det finns en stor 
potential i den pågående digitaliseringen och den ökande mängden insamlade 
data – ”big data”. Hos våra sport-, sällskaps- och produktionsdjur samlas mer 
och mer data in från olika typer av sensorer som kan registrera egenskaper 
såsom aktivitet, rörelsemönster, foderintag, hjärt- och kärlfunktioner, 
blodsocker, mjölksammansättning och mycket mera. Här har jag som 
klinisk epidemiolog en central roll att spela, genom att koppla alla dessa 
uppgifter till biologiskt relevanta processer. Det finns en stor efterfrågan på 
prediktiva analyser som inbegriper artificiell intelligens där historiska data 
används för att förutsäga framtida utfall. Delar av min forskning handlar om 
hur vi kan använda sensordata för att göra bedömningar och förutsägelser 
kring sjukdom och djurvälfärd hos mjölkkor.

Stora data innebär stora möjligheter, men det finns också stora 
fallgropar. För att förstå sjukdomsmekanismer och hur man kan förebygga 
och behandla sjukdomar är grundläggande epidemiologiska principer 
fortfarande viktiga, som att göra ett korrekt val av kontrollgrupper 
och att justera för störande faktorer. Den senaste utvecklingen inom 
artificiell intelligens och maskininlärning i kombination med kunskap om 
grundläggande epidemiologiska principer öppnar upp för nya vägar att 
tillhandahålla datorstödda beslut i livsmedelsproduktionen – en utveckling 
där SLU ska vara en självklar del. ■
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Nils Falls forskargrupp arbetar med digitala sensorer på SLU Lövsta lantbruksforskning.
Foto: Jenny Svennås-Gillner

Nils Fall
Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala

nils.fall@slu.se
018- 67 13 69
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Johan Gaddefors föddes i Uppsala 1960. Han läste litteratur, idé- 
och lärdomshistoria samt filosofi vid Uppsala universitet – samtidigt 
som han arbetade på en spannmålsgård – men utbildade sig sedan till 
agronomekonom vid SLU. Han tog ut examen 1991 och fortsatte sedan 
med forskarstudier vid SLU och disputerade 1996 med en avhandling 
om entreprenörskap på landsbygden, om människor som gjorde något 
annorlunda i sina företag. 

Efter disputationen arbetade Johan Gaddefors under sju år som 
universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan i Kalmar. Utöver 
under visning deltog han i ett omfattande förnyelseprojekt som resul-
terade i starten av en handelshögskola. Under åtta vid Högskolan i 
Gävle drev han bland annat ett större forskningsprojekt om motstånd i 
organisationer. År 2010 återvände han till SLU, till ett universitetslektorat 
i entreprenörskap på landsbygden. Under senare år har han bland annat 
drivit forskningsprojektet Nycklar till en levande landsbygd, finansierat av 
Kampradstiftelsen. Idag leder han forskargruppen Entreprenörskap och 
innovation för hållbar utveckling och är involverad i handledning av åtta 
doktorander. Han är vice ordförande i utbildningsnämnden.

Johan Gaddefors är sedan
den 1 juli 2019 professor

i företagsekonomi med
inriktning entreprenörskap.
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Omgivningen bygger 
entreprenörskap  
på landsbygden

Vad sysslar en professor i företagsekonomi med inriktning mot 
entreprenörskap på landsbygden med? I grunden finns hos mig 
en omsorg om landsbygden och dess utmaningar, en idé om att 

försöka förstå hur förändring går till och att på så vis bidra till utvecklingen 
av vår landsbygd. Ett av alla fall jag arbetar med har särskilt bidragit till 
nya idéer om hur det kan hänga ihop. Det handlar om fyra personer som 
startade en visningsträdgård i en liten glest befolkad kommun. I synnerhet 
en av dem blev ”entreprenören i bygden”. Jag har återkommit till platsen 
under drygt 15 år och har sett hur trädgården gav ringar på vattnet, hur 
avgörande samspelet mellan olika människor var och hur platsen och vad 
som fanns tillgängligt lämnade avtryck i vad som faktiskt utvecklades. 
Bland det jag ser idag finns en älgpark, skolträdgårdar, en vindpark och 
en grupp konsthantverkare. Tillsammans skapade de förutsättningar för en 
levande hållbar landsbygd. 

På landsbygden finns merparten av våra naturresurser, såsom skog 
och mark för energi- och livsmedelsproduktion. Dessa platser är också 
befolkade av människor som gör jobbet. För att kunna hantera nya 
krav på energi och livsmedel krävs att människor driver och tar del i 
förändringen. Entreprenörskap på landsbygden handlar just om hur dessa 
förändringar går till i praktiken. 
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Mitt ämne, företagsekonomi, är en vetenskap som handlar om hur sam-
hället fungerar, hur vi organiserar oss för att lösa olika problem. Förenklat 
kan man säga att företagsekonomer ser världen genom siffror eller ord (eller 
lite både och). Redovisning och finansiering är exempel på det första, medan 
ledarskap, organisation och entreprenörskap är exempel på det andra.

Min specialisering mot entreprenörskap handlar om att förstå hur 
förändring går till. Hos politiker finns ett stort intresse av att få klarhet i 
hur företagandet kan öka, eftersom det bland annat skapar arbetstillfällen 
och skatteunderlag. Forskningen i entreprenörskap var inledningsvis 
starkt inriktad mot företaget, mer precist mot företagaren. Men på senare 
år har omgivningen, såsom den sociala eller den geografiska platsen, 
kommit i blickfånget. Den breddningen har vidare lett till att fler värden 
än företagets ekonomi fått större uppmärksamhet, till exempel värdet av 
att kunna bo i en levande bygd eller att bidra till hållbar utveckling. Alltså, 
att kombinera entreprenörskap med platsen, i mitt fall landsbygden, är en 
vältajmad kombination. 

Så, vad är då poängen med det här? Mitt intresse har vuxit från att 
handla om ”entreprenören”, i meningen den som utvecklar och driver 
företag, till att omfatta en hel plats och hur förändring sker där, ”den 
entreprenöriella processen”. Genom att spana efter initiativet till 
förändring och hur det sprids, har jag jobbat vidare med främst två idéer; 
för det första hur förändring utvecklas i samspelet mellan människor, 
snarare än inuti människors huvuden, och för det andra hur förändringar 
är förankrade i en bestämd plats vid en bestämd tid. Snarare än att se en 
enskild entreprenör som bärare av initiativet till förändring menar jag 
att initiativet ”flyter” mellan människor på en plats över en viss tid. Det 
förstärker idén att omgivningen är viktig, att hållbart entreprenörskap är 
en kollektiv, lokalt förankrad process som leder till olika värden. ■

Summary:
Rural entrepreneurship is shaped by the local setting
Johan Gaddefors’ research area is rural entrepreneurship. His focus has shifted 
from dealing with the individual “entrepreneur” to studies of an entire place and 
how change is happening there – “the entrepreneurial process”. Previous research 
has problematised marketing in small, entrepreneurial firms, development of 
rapidly growing firms and change in large food companies.
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Johan Gaddefors
Institutionen för ekonomi, Uppsala

johan.gaddefors@slu.se
018-67 17 89

Johan Gaddefors vardag innehåller många möten med andra forskare och studenter på alla nivåer. 
Han är också engagerad i SLU:s arbete med att öka utbildningsutbudet och antalet studenter.

Foto: Jenny Svennås-Gillner 
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Flora Hajdu föddes i Budapest 1976, men flyttade till Sverige som 
femåring. År 2000 tog hon en magisterexamen från Uppsala universitet 
efter studier i geografi, antropologi, miljö- och utvecklingsstudier samt 
geovetenskap. Därefter följde forskarstudier vid Linköpings universitet, 
där hon disputerade 2006 med en avhandling om försörjningsstrategier 
på landsbygden i Sydafrika. Under åren 2003–04 arbetade hon deltid på 
Formas som sekreterare åt International Group of Funding Agencies for 
Global Change Research. 

Efter en tid som postdoktor vid Brunel University i London och 
gästforskare vid Centre for African Studies vid Oxfords universitet 
återvände Flora Hajdu till Uppsala för att verka vid Centrum för miljö- 
och utvecklingsstudier (Cemus). År 2011 började hon som forskare vid 
avdelningen för landsbygdsutveckling vid SLU:s institution för stad och 
land, där hon också var ställföreträdande prefekt under åren 2017–19. Flora 
Hajdu var med och startade nätverket SweDev, som främjar kontakter 
mellan utvecklingsforskare vid svenska lärosäten och samhällsaktörer. 
Hon är även engagerad i nätverket Researcher’s desk, som arbetar med 
samhällsinformation om klimatrelaterad forskning. Sedan 2014 är hon 
docent i landsbygdsutveckling.

Flora Hajdu är sedan  
den 1 augusti 2022 professor  

i landsbygdsutveckling med  
inriktning mot det globala syd.
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Rural development  
– a global challenge

As I follow the widowed older woman through her field, I am 
careful not to step on the beans she is growing. She is part of 
a small-scale tree planting project and has planted avocado and 

mango trees dispersed throughout her field. The trees appear healthy and 
she is happy with the yield; the beans are also thriving except where 
they are in too much shade. Later, as I observe the local savings and loans 
association meeting, she appears, now dressed up in a pink dress. She 
wants to borrow 20,000 Tanzanian shillings from the pool of money 
available for short-term interest-free loans. Through this project, the 
villagers have received training in how to run the association – one of the 
most appreciated features of the project – even though it is unrelated to 
the tree planting. 

A well-known local pastor is also present; he is an old man dressed in 
a stylish but cheap suit. He is unhappy with the project and wants to 
cut down his trees. Having removed half of his well-producing banana 
plantation to plant 1,000 trees, he has lost a source of income – and the 
planned beekeeping under the new trees has failed. The project’s aim of 
encouraging people to plant woodlots on steep, rocky, marginal lands rather 
than on fertile farmland clashes with the local reality. A person who is a 
local profile and whose land is fertile – such as the pastor – may feel obliged 
to participate in a big project that has come to his village – whereas other, 
more marginalised people with no land to spare lack the luxury of making 
such a choice. The reasons for joining projects or not following advice often 
go beyond what project designers or implementers expect. 
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Sammanfattning:
Landsbygdsutveckling – en global utmaning
Flora Hajdus forskning handlar om människors liv och försörjningsmöjligheter 
på landsbygden i framförallt södra och östra Afrika. Hon försöker förstå de lokala 
perspektiven på policyer och utvecklingsprojekt för att kunna undersöka de problem 
och missanpassningar som ofta uppstår när lokala behov möter insatser utifrån. 
Hon har bland annat studerat effekter av projekt som rör jordbruksutveckling, 
fattigdomsbekämpning och sociala trygghetssystem. På senare år har hon även 
undersökt hur svensk klimatkompensering genom trädplantering i östra Afrika 
påverkar lokalbefolkningen.

In rural development, we investigate some of the key questions in the 
world today. How can people in rural areas – where most of the world’s 
poorest people live – support themselves in the future, in an unequal world 
where land holdings are shrinking, climate change is making farming and 
keeping livestock unpredictable, and jobs are few and frequently under 
exploitative conditions? Rural development interventions have repeatedly 
failed due to a lack of understanding of the complex local contexts into 
which they are introduced from above. My research aims to understand 
more about these contexts through critical social science perspectives. It 
is based on deep field engagement in rural areas of Southern and Eastern 
Africa, and looks beyond a sectoral focus to a broader understanding of 
rural livelihoods. 

A lack of attention to various local and global power relations is another 
reason why development projects often fail to significantly reduce poverty 
or reach the most marginalised groups. Our everyday actions in Sweden, 
such as drinking coffee or eating a hamburger that has been ‘carbon offset’ 
affect the lives of the widow and the pastor I met. The challenge of global 
poverty and inequality has been created on a global scale and it is now our 
shared responsibility to find solutions. Rural development is an integral 
element of this task. ■
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Flora Hajdu och tolken Benson Msuya på fältvandring under en intervju med en 
kvinna som har deltagit i ett trädplanteringsprojekt i nordvästra Tanzania.

Foto: Cyprian Silvester Shabirila

Flora Hajdu
Institutionen för stad och land, Uppsala

flora.hajdu@slu.se
018-67 21 62
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Marcus Hedblom föddes 1975 och är uppvuxen i Alingsås. 
Miljöintresset fick honom att påbörja studier i politik, juridik och miljö 
på Mittuniversitet. Senare studerade han biologi på SLU i Uppsala 
och University of British Columbia i Kanada, vilket ledde till en 
magisterexamen i biologi från SLU 2002. Han fortsatte vid SLU med 
doktorandstudier om hur grönska i städer påverkar artsammansättning 
och beteende hos fåglar och fjärilar och disputerade 2007. Efter några 
år som analytiker inom miljöövervakningsprogrammet Nils och som 
naturvårds- och friluftslivsstrateg på Uppsala kommun sökte han sig 
tillbaka till forskningen. Som postdoktor vid Göteborgs universitet 
utvecklade han sitt intresse för tvärvetenskap genom att studera människors 
upplevelser av biodiversitet. Under det senaste dryga decenniet har han 
såsom forskningsledare, docent och lektor utvecklat kunskapsfältet kring 
hur planering och förvaltning av städernas gröna infrastruktur kan främja 
såväl människors hälsa som biologisk mångfald.

Marcus Hedblom är engagerad i flera vetenskapliga nätverk, biträdande 
redaktör för tidskriften Urban Ecosystems och ledamot i nämnden för fort-
löpande miljöanalys vid SLU:s LTV-fakultet. Han är också starkt engagerad 
i samverkan med myndigheter och organisationer och i förmedling av 
forskningsresultat till allmänheten.

Marcus Hedblom är sedan  
den 1 oktober 2021 professor  

i landskapsarkitektur med inriktning 
mot landskapsförvaltning.
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Multifunktionella grönytor i 
städer för människors hälsa 
och för biodiversitet

Världens befolkning blir allt mer urbaniserad och över 4,5 miljarder 
människor bor idag i städer, och att städerna breder ut sig och 
förtätas är nu ett hot mot den globala biologiska mångfalden. 

Djur och växter påverkas inte bara av den minskade tillgången på grönska 
utan även av klimatförändringar, ljusföroreningar och utsläpp från 
trafik. Den minskade tillgången på grönska påverkar även tillgången på 
ekosystemtjänster för oss människor, såsom luftrening, dagvattenavrinning 
och temperaturreglering samt vårt psykiska och fysiska välmående. Trots 
att detta uppmärksammas på policynivå fortsätter grönytorna att krympa 
globalt. 

Enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES) vet inte städer ”… hur de ska införliva naturen och naturens bidrag i 
stadsplaneringen …”. Det saknas således kunskaper om hur städer gynnas av 
natur och hur man kan utnyttja detta. Idag saknas det även en systematisk 
nationell inventering av natur i och omkring städer – vi vet alltså inte hur 
den biologiska mångfalden i städerna förändras över tid.

Syftet med min forskning är att öka kunskapen om hur vi kan förvalta 
städernas grönytor så att de främjar människors hälsa och bevarar biologisk 
mångfald, nu och i framtiden. Målet är att denna kunskap ska tillämpas 
praktiskt genom förvaltning och planering av multifunktionella grönytor. I 
arbetet använder jag en rad metoder, såsom experiment i fält och på labb, 
enkätstudier, fokusgrupper samt praktisk tillämpning i nära samarbete 
med kommuner, myndigheter, konsulter och en intresserad allmänhet. 
Jag arbetar tvärvetenskapligt inom forskningsämnena urbanekologi och 
landskapsarkitektur.

I min forskning studerar jag hur fågellivets mångfald påverkas när städers 
gröna infrastruktur fragmenteras, samt hur fåglars beteende påverkas av 
ljusföroreningar och andra artificiella störningar. Parallellt studerar jag 
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Summary:
Multifunctional green spaces in cities for human health and 
for biodiversity
Marcus Hedblom’s research targets green infrastructure in urban areas, including 
urban forests, parks and other green spaces in and around our towns and cities. 
He looks at more species-rich alternatives to lawns, and how humans perceive 
nature and biodiversity through their senses. Marcus Hedblom also studies birds 
in urban settings, and how they are affected by densification and other disruptions. 
The goal is to generate urban planning that promotes people’s health and well-
being while preserving the cities’ biodiversity.

om människors upplevelser av grönska i städer skiljer sig beroende på 
kön, ålder och avstånd till hemmet. Men också hur människor påverkas 
multisensoriskt, dvs. genom syn, hörsel och lukt. Det kan till exempel 
handla om hur en park upplevs visuellt jämfört med en urban skog, om  
en viss typ av fågelsång påverkar oss mer än en kombination av fågelsånger, 
eller om olika typer av lukter från naturen kan vara avstressande. Ett annat 
forskningsområde är hur barn upplever natur och om de kan delta i 
förvaltningen för att skapa bättre förutsättningar för lek och lärande.

Jag studerar även möjligheter och begräsningar vid förvaltning och 
planering av multifunktionella grönområden i städer. Detta illustreras 
bäst av ett antal exempel: Hur omvandlar man gräsmattor till ängar som 
både ökar den biologiska mångfalden och kan skötas på ett sätt som gör 
dem estetiskt tilltalande? Vilka växtarter ska man ha i städernas refuger, 
om de ska kräva minimal skötsel, vara lättetablerade, bidra till biologisk 
mångfald och ha estetiska värden? Hur optimerar man artificiellt ljus så 
att det ger bra förutsättningar för djur och samtidigt upplevs som tryggt 
av människor? Går det att göra förändringar i lekplatser som främjar 
rörelse och lärande hos barn och samtidigt gynnar biologisk mångfald? 
Hur skapar vi multisensoriska parker för rehabilitering av människor som 
förlorat luktsinnet efter covid-19 eller halscancer, och samtidigt skapar 
förutsättningar för växter som är bra för pollinerare?

Sammantaget visar min forskning att grönytorna i städer verkar spela en 
allt större roll både för människors välmående och för artbevarande. Om 
framtidens städer inte ska domineras av artfattiga gräsmattor, som idag, krävs 
förändrade normer för hur städernas grönytor ska se ut och förvaltas. ■



Nya professorer 2023

37

Marcus Hedblom inventerar fåglar i Stadsskogen i Uppsala.
Foto: Fredrik Funck, DN

Marcus Hedblom
Institutionen för stad och land, Uppsala

marcus.hedblom@slu.se
018-67 10 41
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Anke Herrmann föddes 1973 och växte upp på ett litet lantbruk 
med vinproduktion i sydvästra Tyskland. Hon läste agrarbiologi vid 
Universität Hohenheim i Stuttgart och tog sin examen 1998. Därefter 
följde doktorandstudier vid SLU och hon disputerade 2003 med en 
avhandling om att förutsäga kvävemineraliseringen från markens organiska 
material. Efter disputationen arbetade hon vid Newcastle University i 
Storbritannien och The University of Western Australia som EU Marie 
Skłodowska-Curie Research Fellow. I augusti 2008 återvände hon till 
Sverige och SLU:s dåvarande institution för kemi, och året därefter antogs 
hon som docent i markvetenskap vid SLU. 

I mars 2016 flyttade Anke Herrmann sin verksamhet till SLU:s 
institution för mark och miljö, där hon i dag är prefekt. 2018 var hon 
koordinator för en internationell workshop om hållbar intensifiering 
av jordbruket. Hennes nuvarande forskning har stöd från EU, Formas, 
BalticWaters2030 och Lantmännen. 

Anke M. Herrmann är sedan 
den 1 oktober 2020 professor 
i markens näringsomsättning.
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Life underground: 

The diet of soil biota

Although soils are a fundamental resource for all civilisations, in 
most contemporary societies there is a general lack of awareness of 
their role and importance. The challenge is that this ‘underground’ 

is obscure, not least because the majority of its key attributes are invisible 
to the naked eye – out of sight is out of mind. Yet, soils provide a platform 
to live upon, and in the context of climate change, global food and water 
security, soil functioning plays a crucial role. So, what is so fascinating 
about soil? As a girl, I asked myself what the world would look like 
beneath my feet: ‘If I’d dig a hole here – what would I discover?’ I was 
always intrigued by parts of the ‘underground’ that my own limited senses 
could not reach. It is probably therefore not a surprise that I ended up as 
a professional soil scientist – out of sight should not be out of mind!

Soil is teeming with life. In one spoonful of soil, there are as many 
(micro)organisms as people on Earth! The soil biota can be regarded 
as the ‘biological engine’ of the Earth, driving many key processes and 
functions which soils deliver. Similar to us, they require energy for their 
daily life, and they acquire it from the decomposition of organic matter, 
the ‘food’ needed for their survival. Furthermore, soils are also some of 
the most complex ecosystems on Earth in terms of the heterogeneity of 
organic matter; they display the largest biodiversity as well as intricately 
labyrinthine linked pore networks via which microbial communities 
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Sammanfattning:
Markorganismernas diet är viktig
Anke Herrmanns forskning handlar om omsättningen av organiskt material, 
markorganismernas föda, i olika jordbrukssystem. Hon har ett särskilt fokus på 
samspelet mellan det organiska materialet, organismsamhällets sammansättning 
och den livsmiljö där dessa organismer lever. Sådana studier kan avslöja hur 
effektivt markorganismer använder sina resurser under olika förhållanden. 
Omsättningen av organiskt material är viktig på flera sätt. Ett rör klimatet, 
genom återkopplingsmekanismer mellan mark och atmosfär. Ett annat gäller 
hållbar intensifiering av jordbruket genom att främja markens bördighet genom 
lämplig hantering av jordbruksmark.

access their energy. Taking the analogy of soil organic matter and biota 
as the ‘food’ and ‘biological engine’ of the Earth: It is not just the type 
of ‘food’ that matters, but also who is there to consume it, what their 
requirements might be and where they reside within the microbial habitat.

My research focuses on evaluating resource-use efficiency of the 
soil biota with respect to carbon and nutrient cycling in soils. In other 
words, I evaluate how soil biota metabolise and use the ‘food’ available 
to them in their environment. With respect to energy-use efficiency, my 
research suggests that this property is regulated by various factors such 
as temperature, the composition of microbial communities and nutrient 
availability. Farming practices affect these relationships, and my research 
aims to unravel and characterise this intricate network of interactions to 
enable a more effective and appropriate management of agricultural soils.

In a broader perspective, my research aims to address pressing 
challenges currently facing humankind. The rapidly growing world 
population is putting pressure on the food supply, and agriculture needs to 
adopt practices that minimise negative impacts on agroecosystems while 
making them sustainable in the long-term with respect to the provision of 
food and climate regulation. As such, sustainable management of nutrient 
cycling in soils is an increasingly urgent issue in the food strategy launched 
by the Swedish government and a key component to achieving the UN 
Sustainable Development Goals by 2030. With my work, I raise awareness 
of life ‘underground’ in order to ensure sustainable food production in the 
world, an important ecosystem service to us on Earth. ■
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Anke Herrmann 
Institutionen för mark och miljö, Uppsala

anke.herrmann@slu.se 
018-67 15 61

Anke Herrmann visar Katharina Meurer hur man kan utvärdera den mikrobiella
funktionella mångfalden i marken med hjälp av ett mikroplattbaserat respirationssystem.

Foto: Jenny Svennås-Gillner
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Magnus Karlsson föddes 1974 i Knutby utanför Uppsala. Han 
studerade historia, geologi och biologi vid Uppsala universitet och tog 
ut en examen i biologi 1999. Året efter antogs han som doktorand vid 
SLU och han disputerade 2005 med en avhandling om rotröta hos 
barrträd. Efter en tid som postdoktor i evolutionär genetik vid Uppsala 
universitet återvände han till SLU, först som postdoktor och från 2009 
som forskarassistent inom ämnet växtpatologi, där han har bidragit till att 
skapa en stark miljö för forskning och utbildning.

Magnus Karlsson blev docent 2010 och universitetslektor i växtpatologi 
2021. En röd tråd genom hans forskning är att förstå hur växter och 
mikroorganismer interagerar med varandra och hur vi kan utnyttja detta 
för en god växthälsa.

Magnus Karlsson är sedan
den 1 september 2022 professor

i växtpatologi.
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Förhållandet mellan växter  
och mikroorganismer:

It’s complicated!

Slå på vilken nyhetsutsändning som helst och du kommer direkt att 
påminnas om hur central och viktig lantbrukets matproduktion är 
för vårt samhälle. Ökande livsmedelspriser, minskad biodiversitet, 

klimatförändringar, övergödning och omställningen till en grön ekonomi 
– allt detta kan på ett eller annat sätt kopplas till våra möjligheter att 
producera tillräckligt mycket mat av hög kvalitet på ett ansvarsfullt och 
uthålligt sätt. Och ämnet växtpatologi befinner sig i händelsernas centrum!

Att forska inom växtpatologi innebär att arbeta med sjukdomar på 
växter, hur de uppkommer och sprids och vad vi kan göra för att minimera 
förluster och öka produktionen av livsmedel. Målet med min forskning är 
att utveckla effektiva strategier för att skydda våra grödor mot sjukdomar 
med hållbara metoder som inte har en negativ påverkan på miljön. För att 
föda en växande befolkning behöver vi öka matproduktionen på befintlig 
åkermark. Ett bra sätt att uppnå det är att förhindra förluster orsakade av 
växtsjukdomar.

Vissa mikroorganismer kan infektera växter och orsaka sjukdom och 
en stor del av min forskning fokuserar på att studera sjukdomsförloppet 
på molekylär nivå. Vilka proteiner och metaboliter hos de patogena 
mikroorganismerna är viktiga för deras förmåga att orsaka sjukdom? Och 
hur kan i sin tur växter försvara sig mot patogenerna på ett effektivt 
sätt? Svaren på frågor som dessa kan användas inom växtförädling för att 
utveckla grödor som är motståndskraftiga, resistenta, mot sjukdomar.
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Summary:
Combatting plant diseases with resistant crops and 
biological control
Magnus Karlsson researches how plant diseases arise and spread and what 
we can do to minimise crop losses and increase food production. By studying 
interactions between plants and microorganisms at a molecular level, he tries to 
understand what is behind pathogenic microorganisms’ ability to cause disease, 
and what enables certain plants to defend themselves. This knowledge can be 
applied to plant breeding. Karlsson also works with biological control, where 
beneficial fungi are used to combat harmful microorganisms.

Men växterna står inte ensamma i kampen! Under årmiljonerna har 
de utvecklats i samspel med andra mikroorganismer som kan skydda 
växter mot sjukdomar, öka mängden tillgänglig näring och förbättra 
tillväxten. Ett exempel är mitt arbete med biologisk bekämpning inom 
spannmålsodlingen, där jag försöker ersätta kemiska växtskyddsmedel med 
mikroorganismer som kan förhindra uppkomsten av sjukdomar såsom 
rotröta, axfusarios och svartpricksjuka. Genom att uppnå en djupare 
förståelse för ekologin och funktionen hos dessa mikroorganismer kan vi 
lära oss att använda dem som en integrerad del inom framtidens växtskydd 
och livsmedelsproduktion.

Växtpatologin är ett ämne som under de senaste tjugo åren genomgått 
stora förändringar, vilket har drivits av en fantastisk teknikutveckling. Våra 
möjligheter att göra storskaliga analyser av genetiskt material har förändrat 
sättet vi arbetar på i grunden, och har öppnat upp nya vägar för studier 
av samspelet mellan växter och mikroorganismer. Det ställer också höga 
krav på oss att ständigt lära oss nya saker och kunna hantera stora mängder 
data. Vi måste också se till att all denna nya kunskap omsätts i effektiva och 
miljövänliga sätt att skydda våra grödor och öka livsmedelsproduktionen 
för att på så sätt generera ett mervärde för lantbrukaren. ■
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Magnus Karlsson och Mukesh Dubey studerar quinoa-plantor i fytotronen i Biocentrum i 
Uppsala. Försöket görs inom ett svensk-bolivianskt forskningssamarbete som syftar till att 

öka motståndskraften mot torka i grödan quinoa.
Foto: Jenny Svennås-Gillner

Magnus Karlsson
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, Uppsala

magnus.karlsson@slu.se
018-67 18 37
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Åsa Ode Sang föddes i Västerås 1973. Hon studerade till landskaps-
arkitekt vid SLU i Ultuna och Alnarp och tog ut examen 1998. Hon 
disputerade vid SLU i Alnarp 2003 med en avhandling om hur människor 
uppfattar städers skogsmiljöer visuellt. Under åren 2005–2006 var hon 
postdoktor vid Macaulay Land Use Research Institute (numera James 
Hutton Institute) i Aberdeen i Skottland, där hon forskade om hur man 
kan använda visualiseringar och rumsliga analyser av landskap för att 
förstå hur olika förändringsprocesser påverkar människors upplevelser av 
landskap. Hon återvände till SLU 2007 och inledningsvis rörde hennes 
forskning och undervisning främst landskapsanalys i det rurala landskapet. 

Under de senaste tio åren har Åsa Ode Sangs forskning mer och mer 
kommit att fokusera på städernas gröna miljöer och särskilt hur dessa 
upplevs och värderas av invånarna. Hon har medverkat i flera större 
nationella och internationella ämnesöverskridande forskningsprojekt om 
urbana ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar. För närvarande har 
hon samarbeten med städer och universitet i Europa, Etiopien, Kina och 
Sydamerika.

Åsa Ode Sang är sedan  
den 1 november 2020 professor  

i urban vegetationsutformning.
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Stadsgrönska för trivsel  
och skydd

Den urbana vegetationen bidrar till hållbara, hälsofrämjande och 
levande städer, där vegetationens struktur och olika kvaliteter 
bidrar till dess förmåga att leverera olika ekosystemtjänster. 

Och städernas grönska kan få än större betydelse framöver, när det gäller 
förmågan att hantera olika utmaningar som klimatförändringarna för med 
sig, både i Sverige och internationellt. 

Vegetationen kan till exempel ha stor betydelse för städer genom sin 
förmåga att mildra effekterna av skyfall och värmeböljor, och den kan 
även bidra till bättre luftkvalitet och mindre buller. Vidare har stadens 
vegetation en avgörande betydelse för människornas trivsel, genom att 
erbjuda miljöer för naturupplevelser, avslappning och fysisk aktivitet. 

I min forskning har jag och mina kollegor kunnat se att stadens grön-
områden värderas högt av de närboende, men också att ålder och kön har viss 
betydelse för vår relation till grönområden. Vi har bland annat kunnat visa att 
äldre och kvinnor tenderar att skatta grönområden högre än yngre och män, 
samt att miljöer som uppfattas som mer naturlika erbjuder fler aktiviteter.

Behoven av ekosystemtjänster styrs av de utmaningar som städer står inför,  
men också av den samhälleliga kontexten, där lokala förutsättningar påverkar  
hur invånarna nyttjar och värderar grönska. Trots detta visar flera av våra 
studier att många av de utmaningar som skulle kunna hanteras med hjälp 
av stadens vegetation är likartade för städer i vitt skilda sammanhang. Såväl 
i Malmö som i Addis Abeba, Cincinnati och Buenos Aires visade det sig att  
reglering av översvämningar är en efterfrågad ekosystemtjänst, samtidigt som 
det anses viktigt att dessa så kallade naturbaserade lösningar också skapar 
positiva upplevelser för stadens invånare och stödjer biologisk mångfald. 
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Summary:
Urban greenery that protects and invites
Åsa Ode Sang researches how urban vegetation affects citizens’ wellbeing, and how 
it addresses challenges such as flooding, heatwaves, air pollution and noise. How 
can the nature-based solutions afforded by the ecosystem services of vegetation be 
harnessed and contribute to positive experiences for citizens? Åsa Ode Sang and 
her colleagues are running full-scale experiments around the outdoor environments 
of Campus Alnarp, where they are looking at forms, maintenance, composition of  
species, structure and dynamics in relation to ecosystem services and human experience.

En förutsättning för att vi ska kunna förstå de utmaningar som städer 
står inför, men också för att kunna hitta strategier för hur vi ska arbeta 
med dem, är ett nära samarbete med städerna och dess invånare. I våra 
projekt arbetar vi därför ofta med medskapande processer för att tillsammans 
öka förståelsen för hur vi kan arbeta med naturbaserade lösningar som 
är förankrade både bland invånarna och olika lokala aktörer. Här spelar 
vegetationens kvalitet en viktig roll, och i samarbete med miljöpsykologer 
undersöker jag hur människor relaterar till olika kvaliteter, som upplevd 
naturlighet och komplexitet. För att bedöma detta använder vi fysiologiska 
mätningar av t.ex. ögonrörelser och hjärnaktivitet (EEG). 

Vegetationens egenskaper bestämmer också i vilken grad den kan bidra 
med de olika ekosystemtjänster som efterfrågas, såsom temperaturreglering, 
avslappnande miljöer, estetiska upplevelser eller biologisk mångfald. 
Vegetationens vitalitet och kvalitet har här en avgörande betydelse, och 
detta kan vi påverka genom artval, gestaltning och skötsel, som anpassas 
efter städernas skiftande jordarter och tillgång till näring och vatten. 
Genom vegetationens naturliga dynamik förändras också förmågan att 
leverera vitt skilda ekosystemtjänster. 

Utemiljöerna på Alnarps campus – t.ex. Landskapslabbet och Trädgårds-
labbet, tillsammans med det nyligen etablerade multisensoriska laboratoriet 
Sensola – ger oss möjligheter att genomföra fullskaliga experiment kring 
olika aspekter av urban vegetation och hur de påverkar våra upplevelser. 
Att vi kan knyta samman komplexa aspekter, såsom gestaltning, skötsel, 
artsammansättning, struktur och dynamik, med ekosystemtjänster 
och människans upplevelser, ger oss goda möjligheter att skapa hållbar 
vegetation för både dagens och framtidens stadslandskap. ■
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Åsa Ode Sang i Alnarpsparken. Olika trädarter bidrar med olika 
upplevelsevärden och nyttor som kan vara till gagn för stadens invånare.

Foto: Johan Persson

Åsa Ode Sang
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp

asa.sang@slu.se
040-41 54 28
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Björn Vinnerås föddes 1973 och växte upp på en liten gård utanför Nora i 
Västmanland. Han har en bred utbildningsbakgrund i kemi, mikrobiologi, 
biokemi och processteknik från Mälardalens högskola, Umeå universitet, 
Uppsala universitet samt SLU, där han tog ut en kandidatexamen i 
teknologi 1998. Efter doktorandstudier på SLU disputerade han 2002 
vid dåvarande institutionen för lantbruksteknik, med fokus på processer 
och hygieniseringsteknik kring återföring av toalettavlopp till lantbruket. 
Han fortsatte sin forskning vid SLU inom samma område, och innehade 
en Formas-finansierad forskningsassistenttjänst mellan 2005 och 2008. 
Åren 2003–2013 arbetade han deltid som forskare vid Statens veterinär-
medicinska anstalt.

Björn Vinnerås blev docent i teknologi 2008 och har handlett 17 
doktorander. Sedan 2017 leder han forskargruppen Kretsloppsteknik och 
2019 tillträdde han som prefekt på halvtid för institutionen för energi 
och teknik. Hans forskning har ett tillämpat fokus kring tekniker som på 
ett säkert sätt sluter kretsloppet mellan stad och land. Det övergripande 
målet är att minska behovet av ändliga resurser, för en uthållig framtid 
med ökade kretslopp.

Björn Vinnerås är sedan
den 1 juli 2019 professor

i kretsloppsteknik.
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Säker återföring av växtnäring
från stad till åker

Min forskning i kretsloppsteknik är tillämpad – den ska ha 
samhällsnytta – och jag arbetar inom tre huvudområden: 
hygienisering, källsorterande avlopp och proteinproduktion 

från avfall. Kretslopp medför alltid en ökad risk för smittspridning, och 
det är viktigt att förhindra att sjukdomsframkallande mikroorganismer 
finns kvar i den nya råvara som produceras. Lösningen kan vara en 
behandlingsteknik där processen i sig avlägsnar mikroorganismerna, eller 
att man tillför ett extra behandlingssteg som inaktiverar organismerna. I 
grunden är det ganska enkelt att inaktivera mikroorganismer; utmaningen 
är att integrera inaktiveringen i befintliga behandlingar och processer 
utan att detta påverkar slutproduktens kvalitet och användbarhet. 
Livsmedelsindustrin har kommit väldigt långt med dessa processer, men i 
avlopps- och avfallshanteringen har man inte alls kommit lika långt.

Något jag själv har forskat kring är att använda ammoniak för att 
hygienisera avloppsfraktioner. Detta kan man enkelt göra genom 
att tillföra världens vanligaste gödselmedel, urea, som bryts ned av 
vanligt förekommande enzymer till ammoniak och karbonat. Dessa 
ämnen är i en sluten miljö giftiga för mikroorganismerna i materialet 
under behandlingen. När det behandlade materialet sedan används 
som gödselmedel neutraliseras pH och ammoniaken omvandlas till 
ett gödselmedel, vilket innebär att behandlingen ökar slutproduktens 
gödselvärde. Detta har bland annat använts i den självhygieniserande 
toaletten Peepoo – en nedbrytbar påse med urea som man gör sina behov 
i och som efter en tid kan brukas ned i jorden.

Merparten av den växtnäring som lämnar våra hushåll finns i det 
toalettavfall som spolas iväg till avancerade reningsverk. Mellan 50 och 80 
procent av denna växtnäring finns i urinen, som ur ett avfallsperspektiv är 
en koncentrerad fraktion. Urinsorterande system med återföring av urin 
till lantbruket har funnits i medelstor skala i Sverige sedan 1990-talet, 
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Summary:
Safe recycling of nutrients from city waste
Björn Vinnerås’ research field is environmental engineering, with a focus on 
developing technologies to recycle plant nutrients from the city back to agricultural 
fields in an efficient and safe way. He does this within three main areas: 
hygienisation to prevent the spread of infection, the use of waste for production of 
protein-rich animal feed and source-separating sanitation. An important ambition is 
that his research will lead to solutions that can be applied in practice.

men de har inte fått något större genomslag. En anledning är att urin som 
är utspädd med vatten bara innehåller ca 0,5 procent kväve.  Det vi nu 
försöker göra är att så resurseffektivt som möjligt avlägsna vattnet för att 
få ett torrt, kommersiellt gångbart gödselmedel. Den teknik vi utvecklar 
ska i ett vanligt badrum kunna omvandla 200 l urin (fyra personers 
månadsproduktion) till 10 kg torrt gödselmedel. En prototyp har 
installerats på min egen institution, men också på andra institutioner som 
vi samarbetar med i Sverige och i Europa. Om detta system installerades 
på alla svenska toaletter skulle uringödseln kunna ersätta en femtedel av 
den kvävegödsel som importeras och upp till hälften av allt fosfor och 
kalium. 
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Ett av Björn Vinnerås projekt handlar om att kompostera matavfall med hjälp av fluglarver, 
som sedan kan bli proteinfoder till djur. Den art som används är amerikansk vapenfluga 
(Hermetia illucens), och i nätburarna lägger flugorna ägg som används till nya smålarver.

Foto: Göran Ekeberg
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ABOUT THE SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES 

OUR PLANET  
IS FANTASTIC 
For thousands of years, humans have evolved in tandem with the natural 
environment and learnt to make use of the resources and sustenance  
that the planet supplies. Today we are facing completely new challenges  
– climate change that will lead to global warming and rising sea levels  
is becoming increasingly apparent. Together we must create the best 
conditions for a sustainable future.

SLU is a world-class international university focusing on the very founda-
tions of our existence: clean water, a living landscape, sustainable food 
production, high standards of animal welfare and sustainable cities. We 
bring together people who have different perspectives, but they all have 
one and the same goal: to create the best conditions for every living thing 
on our planet.

In order to succeed, we must have the courage to question and challenge. 
We must seek out new paths and be open to new solutions. By seeing 
things nobody has seen before and thinking of ideas nobody has thought 
of before, we are contributing to real change. Through education, research 
and environmental assessment we are creating the right conditions for  
a sustainable, thriving and better world.

OM SLU, SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

VÅR PLANET  
ÄR FANTASTISK 
Under årtusenden har mänskligheten utvecklats i samspel med naturen  
och lärt sig att ta tillvara de resurser och tillgångar som jorden ger. Idag 
står vi inför helt nya utmaningar – klimatförändringar som leder till global 
uppvärmning och stigande havsnivåer blir alltmer påtagliga. Vi måste  
tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

SLU är ett universitet i internationell toppklass som fokuserar på själva 
grundstenarna för vår existens: rent vatten, levande landskap, uthållig  
matproduktion, god djuromsorg och hållbara städer. Hos oss samlas 
människor med olika perspektiv, men med ett och samma mål: att skapa 
de bästa livsvillkoren för allt levande på vår planet.

För att lyckas måste vi våga ifrågasätta och utmana. Vi måste söka nya  
vägar och vara öppna för nya lösningar. Genom att se saker ingen tidigare 
sett och tänka tankar som ingen tidigare tänkt, bidrar vi till verklig förändring. 
Med utbildning, forskning och miljöanalys skapar vi förutsättningar för en 
hållbar, levande och bättre värld.



55

ABOUT THE SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES 

OUR PLANET  
IS FANTASTIC 
For thousands of years, humans have evolved in tandem with the natural 
environment and learnt to make use of the resources and sustenance  
that the planet supplies. Today we are facing completely new challenges  
– climate change that will lead to global warming and rising sea levels  
is becoming increasingly apparent. Together we must create the best 
conditions for a sustainable future.

SLU is a world-class international university focusing on the very founda-
tions of our existence: clean water, a living landscape, sustainable food 
production, high standards of animal welfare and sustainable cities. We 
bring together people who have different perspectives, but they all have 
one and the same goal: to create the best conditions for every living thing 
on our planet.

In order to succeed, we must have the courage to question and challenge. 
We must seek out new paths and be open to new solutions. By seeing 
things nobody has seen before and thinking of ideas nobody has thought 
of before, we are contributing to real change. Through education, research 
and environmental assessment we are creating the right conditions for  
a sustainable, thriving and better world.

OM SLU, SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

VÅR PLANET  
ÄR FANTASTISK 
Under årtusenden har mänskligheten utvecklats i samspel med naturen  
och lärt sig att ta tillvara de resurser och tillgångar som jorden ger. Idag 
står vi inför helt nya utmaningar – klimatförändringar som leder till global 
uppvärmning och stigande havsnivåer blir alltmer påtagliga. Vi måste  
tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

SLU är ett universitet i internationell toppklass som fokuserar på själva 
grundstenarna för vår existens: rent vatten, levande landskap, uthållig  
matproduktion, god djuromsorg och hållbara städer. Hos oss samlas 
människor med olika perspektiv, men med ett och samma mål: att skapa 
de bästa livsvillkoren för allt levande på vår planet.

För att lyckas måste vi våga ifrågasätta och utmana. Vi måste söka nya  
vägar och vara öppna för nya lösningar. Genom att se saker ingen tidigare 
sett och tänka tankar som ingen tidigare tänkt, bidrar vi till verklig förändring. 
Med utbildning, forskning och miljöanalys skapar vi förutsättningar för en 
hållbar, levande och bättre värld.




