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SLU Skara 2019
Ännu ett år har gått och detta skulle bli mitt sista på SLU, men det blir inte alltid som man
tänkt sig. Ny platschef både tillsattes och slutade under hösten 2019. Själv hann jag aldrig
sluta och stannar nu tills vi har en ny och hållbar lösning i Skara.
SLU i Skara fortsätter utvecklas, fler doktorander, flera större forskningsprogram och stärkt
samverkan. En fortsatt utveckling för orten och förberedelser för en organisatorisk förändring.
RådNu tillhör från årsskiftet AEM, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och
miljöpsykologi i Alnarp. Det gör att verksamheten från 2020 kommer tillhöra tre fakulteter på
samma sätt som det varit tidigare då verksamheten vid Rånna fanns kvar. Vi ser fram mot
detta nygamla samarbete!

Margareta Stigson, platschef SLU Skara
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Husdjurens miljö och hälsa
På institutionen för husdjurens miljö och hälsa pågår många projekt och forskningen
blomstrar. De ämnen som det bedrivs forskning och undervisning inom vid institutionen är:
husdjurens miljö och hälsa, etologi, antrozoologi, bevarandebiologi, djurskydd, djurvälfärd,
djuretik, köttvetenskap, idisslarnutrition inom nöt och lammköttproduktion samt
företagsekonomi inom nöt- och lammköttsproduktion.
Antalet doktorander har ökat kraftigt och nu finns åtta doktorander i Skara, tre i Uppsala samt
en i Göteborg. De arbetar med olika projekt inom institutionens ämnen och har fokus på
välfärd hos djurtransportörer och slaktgrisar, välfärd hos fisk, samspel mellan lantbrukares
strategier och välfärd och produktion hos nötkreatur, hälsa och välfärd hos ekologiska
kycklingar samt höns, besiktning av slaktdjur på distans, fiber i grovfoder, betesbaserad
nötköttsproduktion respektive lammköttskvalitet.
Personal
Under året fanns här totalt 73 medarbetare som utgjorde 52 helårsanställda. Utöver personalen
i Skara så finns HMH också på SLU Ultuna och på Göteborgs universitet i Göteborg.
Externa forskningsbidrag
Även under detta år har HMH varit mycket framgångsrikt när det gäller att i konkurrens få
externa forskningsbidrag. Externfinansieringsgraden var 61 % 2019 och forskarna vid
institutionen beviljades under 2019 nya forskningsprojekt med en total summa för beviljade
medel på 35 571 tkr.
Utbildning
Grundutbildningsstudenterna finns i Uppsala där HMHs personal undervisar inom alla VHfakultetens program. Institutionens personal handleder årligen ett sextiotal examensarbeten på
kandidat- och mastersnivå.
Distanskurserna ”Djurparksdjurens
beteende”, ”Hund- och kattetologi”
samt ”Hästens beteendebiologi” har
genomförts framgångsrikt. Dessa
kurser är bland SLUs mest populära
fristående kurser och går på distans
med två fysiska träffar var. Den helt
nya distanskursen ”Marknadsinriktad
får- och lammköttsproduktion” har gått
för första gången.
På kursen ”Hund och kattetologi”
deltog ca 30 studenter och den 5-6
oktober var träff 1 då 23 studenter deltog, den 7-8 decembervid träff 2 deltog 20 studenter;
båda träffarna hölls i Skara (Smedjan). ”Djurparksdjurens beteende” hade ca 25 studenter på
plats helgen v.48, ”Hästens beteendebiologi” låg på våren och hade två träffar, och från
Etologi och djurskyddsprogrammet deltog 26 studenter under vecka 40, och i februari hade
Stefan Gunnarsson 7 TUVE-studenter (Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från
land utanför EU/EES och Schweiz, TUVET), på gårdsbesök under 3 dagar, samt besök av 92
veterinärstudenter från åk 3 under deras Skaravecka med syftet att ge dem så mycket
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erfarenhet av och närhet till det praktiska lantbruket som man hinner på en vecka. Kursen
”Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion” hade under året två träffar: 21-23 februari
med 25 studenter i Skara och den 25-26 april med 27 studenter på plats i Skara.
För första gången på tio år fick HMH en veckas besök av 20 husdjursagronomstudenter i
kursen ”Idisslarproduktion”. Det är Anna Hessle som har arbetat för att få möjligheten att
förlägga undervisning i Skara. Undervisningen bestod av föreläsningar på sal och på SLU
Götala nöt- och lammköttsforskning samt hos privata djurproducenter.
Disputationer
Under året har två doktorsdisputationer genomförts vid institutionen:
Mikaela Jarstedt försvarade sin doktorsavhandling den 24 maj. Avhandlingens titeln är
”Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter. Intake, Utilization and Energy Status in
Pregnant Cows”. Opponent var Professor Richard Dewhurst, Dairy Research & Innovation
Centre, Scotland's Rural College, Edinburgh, Storbritannien.
Torun Wallgren försvarade sin doktorsavhandling den 20 september. Avhandingens titel är
”A tale of tails - prevention of tail biting in pigs by early detection and straw management”.
Opponent var Professor Nicole Kemper, University of Veterinary Medicine Hannover,
Tyskland.
Övrigt
Den 2 maj hade vi besök av EU-parlamentariker Fredrik Federley. Han fick höra om vår
verksamhet samt besöka Götala. Den 17 juni hade vi besök av VH-fakultetens nya dekan
Rauni Niskanen och prodekan Margareta Emanuelson.
Det fjärde Animal Welfare Science Symposium arrangerades den 16-17 maj i Uppsala Centre
of Excellence in Animal Welfare Science. Det var ett mycket lyckat symposium med ca 60
deltagare.
HMHs årliga lärardagar gick av stapeln den 10 juni och 2 december i Örebro och temat var
etik.
Många har varit nyfikna på Götalas nya stall och Götala tog under 2019 emot 28 studiebesök
med totalt 436 personer.
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Precisionsodlings- och pedometrigruppen - Institutionen för mark
och miljö
På avdelningen har forskningsverksamheten varit dominerande och omfattande. Under året
bedrevs forskning i ett 20-tal projekt inom avdelningens två fokusområden:
1. Digital markkartering och pedometri behandlar produktion, bearbetning och
presentation av spatiala markdata.
2. Förbättrat växtnäringsutnyttjande och minskade växtnäringsförluster, främst med
avseende på kväve och fosfor, genom anpassning av insatserna till grödans behov och
markens egenskaper.
På Lanna forskningsstation utfördes ett 50-tal försök. På Lanna bedrivs fältförsök, främst
inom forskningsprojekt men även för exempelvis sortprovning. Det finns flera långliggande
försök för studier av mark- och växtnäringsfrågor samt utlakning. Försöksresultaten har
använts i flera forskningsprojekt genom åren.
Undervisning utgör ingen omfattande del
av avdelningens verksamhet, dock
ansvarar man för precisionsodlingsdelen i
”Marken i odlingen” som ges på avancerad
nivå. Några examensarbeten handleddes
inom avdelningen. För andra året gavs
kursen ”Smart farming - a new era for
agriculture” inom ERASMUS+. En
intensivdel av kursen på två veckor som
samlar studenterna och lärarna från de sex
europeiska länder som ingår i projektet
hölls i Tessaloniki i Grekland i juni. Fem
studenter och två lärare från Sverige deltog.
Viktiga händelser
På hösten startades ett nytt stort projekt, Baby Grain Passport (BGP), finansierat av Formas
och lett av SLU i Skara. Det nya projektet arbetar för spårbarhet och hållbarhet i produktionen
av spannmål för barnmat av högsta kvalitet. Ett informationssystem för spårbarhet längs hela
produktionskedjan skall tas fram. Dessutom skall beslutsstöd för minimerad miljö- och
klimatpåverkan i odlingen utvecklas med avseende på platsspecifik kväveoptimering och
riskbedömning för mykotoxiner och tungmetaller. Projektet utförs i samverkan med
Lantmännen, Dataväxt AB och Agroväst Livsmedel AB.
Under 2019 kom även etapp två i VGR-samarbetet igång på allvar med delprojektet
”Innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen”. Förra omgången som avslutades 2017
hade ett tydligt fokus på att förstärka infrastrukturen för fältförsök och forskning. Den nu
pågående perioden har i stället fokus på samverkan och forskning där den nya infrastrukturen
kommer till användning. En viktig partner och finansiär i projektet förutom SLU och VGR är
Dataväxt AB. Projektet utgörs huvudsakligen av en samverkanslektor på halvtid och tre
doktorandprojekt: ”Åtgärder för ökat kvävutnyttjande från nötflytgödsel”, ”Digitala
markkartor som beslutsstöd för precisionsodling” och ”Insatsrekommendationer i
växtodlingen genom smarta beslutsstödsystem”.
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Ortskansliet
RådNu
Verksamheten vid RådNu startade som ett projekt med finansiering genom samarbetet mellan
SLU och VGR. När verksamheten utvecklats med fler doktorander, forskartjänster osv blir
den organisatoriska hemvisten allt viktigare för RådNu.s framtida utveckling. Efter
utredningar och strategidiskussioner kunde beslut tas och AEM, institutionen för
arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi välkomnade denna del av SLU i Skara som en
särskild avdelning tillhörande institutionen. RådNu leds av statskonsulent Magnus Ljung och
avdelningen kommer fortsätta att geografiskt ligga i Skara även om institutionsledningen
sitter i Alnarp.
Sekretariat för uppdragsutbildning
Sekretariat för uppdragsutbildning är knutet till ortskansliet genom att platschefen har
delegerats uppdraget att leda detta sedan 2010. Sekretariatets uppdrag har förlängts och
beräknas avslutas vid årsskiftet 2019/2020. Under 2019 har utredningar pågått om ny
organisation.
Menyprogrammet
Även livsmedelskonsortiet Meny är knutet till ortskansliet och är också ett viktigt stöd för
sekretariatet när det gäller utveckling av distansutbildning för yrkesverksamma.
Administrativt stöd
Den rena administrationen har minskat efter
att utbildningarna flyttats från Skara och
genom att begreppet huvudort tagits bort.
Ortsstödet är idag en viktig strategisk
funktion för SLU i Skara men också för
campus och för campussamverkan. Under
2019 återbesattes en tjänst som facility
manager med uppdrag från den nya
avdelningen SSM (Service, säkerhet, miljö)
och med syfte att vara kontaktperson och
länken mellan de expertfunktioner som finns
på Ultuna.
Ett nära samarbete sker inom
administrationen i Skara (ekonomi,
personalstöd, arkivering mm). Genom
samfinansiering av flera tjänster mellan
avdelningar på SLU i Skara kan resurser
utnyttjas effektivare. I Skara finns också
kommunikatör samt IT support.
Platschef
Från 1 januari 2004 har SLU i Skara haft en platschef med delegation av universitetsdirektören och också med ett uppdrag att vara SLUs representant på orten. Under 2018 och
2019 var planen att platschefen i Skara skulle gå i pension och att ny skulle rekryteras.
Rekryteringsprocessen startade efter sommaren, dock avbröts denna för att återupptas under
2019. En ny platschef började och slutade under hösten 2019.
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SLU Campus i Skara
Campusområdet i Skara är ett kunskapscentrum för lantbruk och livsmedel. Förutom att vara
SLU:s fjärde största campusort så finns här ett antal andra aktörer som möts och bedriver
verksamhet på campusområdet. Området har ju också anor från1700-talet genom Sveriges
första veterinärskola som startade på just denna plats.
Hösten 2019 startade ett nytt visionsarbete för SLU Campus i Skara. Det fanns möjlighet för
alla anställda på SLU att göra inspel i visionsarbetet genom förlängda lunchmöten där
diskussioner fördes i mindre grupper. Det fortsatta visionsarbetet bygger på inspel från
samtliga de aktörer som bedriver verksamhet på SLU Campus.

Regionalt samarbete
Efter beslutet att utbildningarna skulle flyttas till Uppsala utvecklades ett regionalt samarbete
i Västsverige som konkretiserades genom ett avtal mellan SLU och Västra
Götalandsregionen. Detta avtal löpte över tre år och med en avsiktsförklaring för ytterligare
sex år. För åren 2018 – 2020 tecknades ett nytt avtal. Mycket arbete gjordes 2017 och avtalet
kunde verkställas från 1 februari 2018. Det blev en fortsättning, nu med tre program istället
för som tidigare fyra som pågått de första tre åren.
Från 2018 finns nöt- och lammköttsproduktion genom programmet ”Konkurrenskraft och
klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktionen”, precisionsodling genom programmet
”Innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen” samt rådgivningsmetodik genom
programmet ”Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket”. Totalt omfattar
satsningen 25 mkr från vardera parten SLU respektive VGR.
Inom alla projekt finns
gemensamma satsningar
tillsammans med lantbrukets
organisationer och regionala
aktörer. Bland annat finns
industridoktorander, delade
tjänster och gemensamma
projekt.
För de båda forskningsstationerna Lanna och Götala har
en uppgradering kunnat ske för
att möta framtidens efterfrågan
av försöksresurser.
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RådNu
RådNu är SLU:s nationella kompetenscentrum för rådgivning. Vårt uppdrag är i ständig
utveckling kring att stärka den svenska rådgivningen och rådgivarna för att på så sätt bidra till
hållbara gröna näringar, och vi är idag en självklar partner för många aktörer inom svensk
rådgivning och forskning – och vi deltar även i internationella forskningsprojekt.
Arbetet vilar på forskning,
uppdragsutbildning,
kommunikation och strategisk
samverkan. Under åren har
RådNu vuxit både i antal
medarbetare och i arbetsvolym.
Intresset för frågorna är stort från
såväl politiken som näringslivet,
inte minst på grund av Sveriges
nationella livsmedelsstrategi.
Arbetet handlar också om
implementering av nya
teknologier inom lantbruket, alternativa markanvändningar och utvärdering av
multifunktionella strategier. En central fråga för oss är hur markägare och brukare på bästa
sätt kan involveras i utvecklings- och förändringsarbetet och på det sättet bidra till socialt
robusta lösningar.
Viktigare aktiviteter under året
Internationellt är och har RådNu under 2019 varit involverade i flera projekt, även som WPledare. Viktiga sådana var: High Nature Value Farming – Learning, Innovation and
Knowledge (H2020), FutureEUAqua (H2020), Smartbees (FP7) och Waterdrive (Interreg).
Rollen är ofta att arbeta med metodfrågor, kapacitetsuppbyggnad, aktörssamverkan och
rådgivning inom dessa satsningar. Under 2019 fortsatte engagemanget i biodlingsprojekt, där
det nu finns ett utvecklingsprojekt finansierat av Nationella honungsprogrammet för att
studera hur ett framtida rådgivningssystem för svensk binäring kan utformas. RådNu
samordnade under 2019 en fokusgrupp kring bihälsa och hållbar biodling i ett projekt
anordnat av European Innovation Partnership, EIP-AGRI Innovation and Agriculture.
Projektet avslutas under år 2020.
Inom kompetensutveckling avslutades 2019 det stora projektet KUR – Kompetensutveckling
av rådgivare i västra Sverige som SLU RådNu genomförde tillsammans med Agroväst. KUR
startades under 2018 med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) och i samverkan
med rådgivarföretag var målet en kompetenshöjande insats för rådgivare för att bidra till en
långsiktigt hållbar och lönsam lantbruksnäring i Sverige. Omkring 75 rådgivare och
rådgivarchefer genomgick KUR med fokus på metod- och digitaliseringsfrågor via bland
annat kursträffar, arbetsplatsträffar och seminariedagar. En stor satsning parallellt med KURprojektet var seminarieserien Det digitala djuret som samlade omkring 100 deltagaren vid tre
tillfällen under 2019. Deltagare från akademi, näringsliv och myndigheter delade erfarenheter
och frågeställningar kring den snabbt framväxande digitala teknikens påverkan på
animalieproduktionen i Sverige och världen.
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Ett projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) med titeln Facilitating the
adoption of agricultural innovations: The case of Yara N-sensor beskrev innovationssystemet
bakom Yara N-sensor och slutrapporterades i december 2019.
2019-2020 pågår ett pilotprojekt finansierat av KSLA med titeln Mjölkproducenters
upplevelser av arbetsmiljö och arbetsprestation i robotiserade system. Utöver detta
genomförs bland annat kortare uppdragsutbildningar eller föreläsningar för bland andra
länsstyrelser, Jordbruksverket och andra aktörer. Även webbaserade kurser inom
kommunikation, coaching och snart även processledning erbjuds.
RådNu har en hemsida, en Facebook-sida och en YouTube-kanal. Kommunikatörer skickar ut
nyhetsbrev, producerar Kunskapspodden i samverkan med Hushållningssällskapet och
producerar enstaka filmer. RådNu publicerade under 2019 den första publikationen i en egen
publikationsserie.
Inom strategisk samverkan är RådNu engagerat i SLU:s regeringsuppdrag inom
Livsmedelsstrategin om hur forskning och rådgivning kan närma sig varandra samt i det
regeringsuppdrag som Jordbruksverket haft angående framtidens animalierådgivning. Här har
RådNu:s erfarenhet och kontextuella förståelse kommit till nytta och bidragit till
beskrivningen av lantbrukets utmaningar ur ett lärande- och förändringsperspektiv. Därutöver
knyts löpande strategiska allianser på många nivåer – från det lokala till det (inter)nationella.
Personal
Utöver RådNu:s forskare och kommunikatörer finns vid behov tillgång till IT-pedagogiskt
stöd och utbildningsledare. Lotta Fabricius Kristiansen som funnits med som sakkunnig
resursperson inom ämnet biodling sedan 2018 tillsvidareanställdes i november 2019. RådNu
medfinansierar även en industridoktorand från Växa Sverige, med fokus på
managementrådgivning inom djurhållning och en doktorand med fokus på framtidens
trädgårdsrådgivning.

Sekretariat för uppdragsutbildning
Sekretariatet för uppdragsutbildning har under 2019 liksom tidigare år bestått av en tjänst
fördelat på sex personer. Ledningen finns i Skara och varje fakultet har en resursperson
knuten till sekretariatet på 7,5 % för att arbeta utifrån sekretariatets uppdrag. Sekretariatet
arbetar med insatser för att öka uppdragsutbildningen vid SLU, bl.a. genom intern och extern
kommunikation. Sekretariatet har en extern och en intern hemsida samt en handbok som går
att ladda ned från webben. Vidare finns tre filminspelningar
på hemsidan som beskriver exempel på kursformer för att
anpassa till målgruppen yrkesverksamma, hur man använder
film i undervisningen samt policy och riktlinjer. Ansvaret är
också att ansvara för det webbaserade uppföljningssystemet
på den interna hemsidan. Enligt rapporteringen har SLU
genomfört 14 428 utbildningsdagar för 7 965 deltagare under
2019.
I Skara har det under 2019 startat ytterligare ett snabbspår
för Djursjukskötare. Detta sker enligt samma modell som
tidigare snabbspår där introduktionen ligger i Skara och det
övergripande samverkansarbetet med uppdragsgivaren
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arbetsförmedlingen sker från Skara. Övrig teori sker i Uppsala för att avslutas med praktik.
Det är 22 nyanlända veterinärer som börjat i november efter att ha gått en specialinriktad
språkutbildning på distans.

Meny
Meny är ett av KK-stiftelsen initierat
expertkompetensprogrammet som nu funnits i 19
år. Inom Menyprogrammet finns ett utbud av kurser för
svensk livsmedelsindustri, där de flesta är webbaserade.
Under 2019 deltog 475 företagare eller anställda i någon
webbaserad utbildning. Här fanns 46 som gick
Menykörkort i Livsmedelshygien, och 247 som deltog
för att få Kompetensbevis för hästtransportörer enligt
EG 1/2005. Dessutom gick 72 personer kursen
Djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009 och
ytterligare 101 deltog enbart i provet.
Genomströmningsgraden på Menys webbkurser är ca 70
%. Övergången till lärplattformen Canvas är nu
genomförd för samtliga kurser.
Under 2019 har Meny utvecklat ett nytt system för deltagaradministration, som bygger på det
gamla systemet och SLU:s system för personalkurser.
Meny fokuserar allt mer på metodutveckling och förtydligar detta genom att ge Meny
betydelsen Metodutveckling för näringslivets yrkesverksamma. Två av Menys medarbetare
gick distanskursen Undervisning och handledning av vuxna, 7,5 hp vid Malmö universitet
som ett led i detta arbete. Menys utbildningsledare sitter med i sekretariatet för
uppdragsutbildning.

Populärvetenskap och samverkan
Smedjeveckan 2019
Digitaliseringens utmaningar var ämnet för Smedjeveckan, det årligen återkommande
populärvetenskapligt arrangemanget vid SLU i Skara som pågick 23 till 28 september.
Exempel på ämnen; Innovationer kring ”det digitala djuret” som redan finns eller som är
under utveckling – en lektion som ger en omvärlds- och nutidsorientering i det digitala
djurhållningslandskapet av idag. Experter samlades kring ämnet precisionsodlingsteknik, det
anordnades en kompetensutvecklingsdag för Västsvenska rådgivare och Hästdagen samlade
hästföretagare kring en nationell strategi för hästföretagande samt ett Hästcafé, där SLUforskare berättar om det senaste inom hästvälfärd.
Övrigt under veckan; diskussion mellan växtodlare, rådgivare och forskare om tekniker och
pågående forskning kring kontroll av groningsegenskaper och utsädesburna sjukdomar och
sortbedömning. Veckan avslutades med guidade visningar på Veterinärmuseet och deltagande
på Hästivalen på Axevalla travbana där SLU-forskarna Jenny Yngvesson och Anna Lundberg
samt doktoranden Marie Eisersiö höll en clinic om inlärning hos häst, så funkar
det. Smedjeveckan samlar kunskap från SLU med samverkande parter.
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Eurohorse 2019
Under årets EuroHorse, med fokuserade SLU bland annat på hästens syn på omvärlden, hur
den kan tränas med hjälp av belöningar och hur man kan uppnå en säkrare hästverksamhet.
Viktiga ämnen som enligt forskarna alltid måste hållas aktuella. Rubriken för SLU:s
framträdanden i paddocken, en specialbyggd manege med syfte att samla kunskap om häst,
var: Forskarnas fokus: Hästars välfärd och människors säkerhet.
Jenny Yngvesson, SLU, föreläste också ett nyligen avslutade projekt om inhysning av
ridskolehästar, hur hästen bor och lever under dygnets alla timmar, när de trivs bäst och hur
de fungerar bäst. Gav en möjlighet för en större publik att få veta mer om hästarnas välfärd,
människornas syn på kunskap, arbetsmiljö på ridskolor samt elevernas säkerhet.
I samverkan med Svenska Hästavelsförbundet (SH) och SLU Skara kunde besökarna på
EuroHorse stifta bekantskap med flera av de hästraser som används inom olika områden i
Sverige. Hästarna fanns på plats i en hage intill paddocken och medverkade under SLU:s
programpunkter.

Veterinärhistoriska museet i Skara
Organisation
På museet arbetar Marte Rodal som veterinärmedicinsk samordnare tillsammans med en
föremålsantikvarie som är projektanställd av Västergötlands museum (VGM). Samarbetet
med VGM innebär också möjlighet till olika expertstöd som konservator, formgivning,
grafisk design mm. Under 2019 fortsatte samverkan med Västergötlands museum i enlighet
med avtalet som tecknades 2018 mellan Västergötlands museum och VHM.
Styrelsen för Stiftelsen Veterinärhistoriska museet (VHM) består av Torkel Ekman, ordf,
Margareta Stigson, v. ordf. och Folke Cerenius, sekr. Övriga ledamöter är Bernt Jones, Henrik
Rönnberg, Stefan Gunnarsson, Åke Hedhammar, Arvid Uggla, Johan Beck-Friis, och Kajsa
Gustavsson. En rad guider knyts till museet och arbetar helt på ideell bas. Ekonomi- och
personaladministrativa arbetsuppgifter inköptes från Lots Ekonomi AB i Skara.
Verksamhet
Under 2019 ansvarade den veterinärmedicinska samordnaren för den dagliga driften av
museet och föremålsantikvarien arbetade med bevarande av museets samlingar. Fokus har
legat på samlingarnas behov av vård och skydd, underlag inför digitalisering med val av
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databasplattform. Styrelsen har beviljat
inköp av diverse utrustning för att
säkerställa att samlingarna skyddas och
dokumenteras.
Museets Facebook-och hemsida uppdateras
löpande med aktuell information.
Hemsidan kompletterades med en enklare
webbutik.
VHM har tecknat ett avtal med SLUbiblioteket om ”Tillsyn och
tillgängliggörande av boksamling”.
Avtalet reglerar hur man tillsammans ska
visa och vårda den boksamling som
brukar kallas för Antika
Hernquistbiblioteket.
Museets samlingar utökades under året
med material i form av skrifter, bilder,
föremål m.m. som adderats till museets
samlingar.
Den största arbetsinsatsen under 2019 var Veterinärhistoriska museets Stiftelses 40-års
jubiléum. Många var involverade i arbetet: styrelse, jubileumskommittén, föreläsare,
moderatorer och museets medarbetare och guider. Tema för fredagens seminarium var
”Djurskydd och djurvälfärd inom svensk veterinärmedicin” med Johan Beck-Friis som
moderator och Ingvar Ekesbo, Jan Hultgren, Linda Keeling och Lotta Berg som föreläsare.
Fredag kväll bjöd VHM:s stiftelse på jubileumsmiddag för inbjudna gäster. Under lördagen
hölls föreläsningar för allmänheten med rubriken ”Vilken betydelse har interaktioner mellan
människor och djur?” med Lena Lidfors som moderator och Bente Berget, Therese Rehn och
Margareta Håkansson som föreläsare. Då hade VHM också öppet hus och fri entré. Skara
Brukshundsklubb visade rallylydnad, Skaraortens Ryttarförening och Axevalla
Ponnytravskola deltog med ponnyridning och ponnykörning. Inne i museet va det guidade
visningar möjlighet att fika i museets café. I cafeét kunde man också se en utställning av foton
från Tidaholms museums utställning om hundar för 100 år sedan.
Övriga aktiviteter under året var fotovisningar med bilder från verksamheten vid
Djursjukhuset i Skara från 1960-talet, föredrag om 1700-talets brunnskultur, tranorna vid
Hornborgasjön, samt reseberättelser och musikkvällar. I samband med skollov har VHM
liksom tidigare i samverkan med Västergötlands museum, domkyrkan, turistbyrån och
bokhandeln deltagit som en del av en upplevelsevandring i Skara centrum för skolbarn. VHM
har också deltagit i Skara Kommuns program för Sommarlovet 2019.
VHM deltog i Veterinärmedicinska föreningens monter, vid den årliga Veterinärkongressen
som 2019 genomfördes i Stockholm 27-28 september. VHM och museets vänförening
presenterades för kongressens deltagare och studenter.
I oktober hade VHM en workshop tillsammans med ArbetSam med fokus på att utveckla
guidning för skolklasser. I november arrangerade museet en ”Hundhelg” med skapande
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verkstad, vernissage och hundföreläsning. Elisabet Östh berättade om Tidaholms museums
fotoutställning ”Hundar för 100 år sedan”. Söndag 3:e advent var VHM den hemliga luckan i
Skaras kommuns adventskalender. Per-Ola Räf gestaltade den goda professorn Hernquist och
ankom med häst och vagn till sin veterinärskola. Katedralskolans kör Octo Puellae sjöng för
publiken. Detta är ett projekt där Skara kommun, Svenska Kyrkan, VGM, Medborgarskolan
och VHM samarbetar.
Publiceringsverksamhet
Ytterligare ett nummer i museets meddelandeserie - Det svenska djursmittskyddets historia:
Smittskydd i andra former och ekonomiska överväganden med Folke Cerenius som författare,
färdigställdes.
Årets totala antal besökare var 3062, varav merparten fick guidade visningar. Som tidigare var
studenterna vid VH-fakulteten liksom elever vid naturbruksgymnasier och elever vid
Biologiska Yrkeshögskolan viktiga inslag bland besöksgrupperna.
Ekonomi
Georg Brännland donerade en generös gåva i form av aktieportfölj med syftet att stödja
VHM:s framtida verksamhet. Anslaget från Västra Götalands kulturnämnd på drygt 700 000
SEK regleras i ett avtal mellan VHM och Västergötlands museum. Medlen är i första hand
avsedda att gå till lönekostnader för museikompetenta personer anställda vid Västergötlands
museum.
VHM fick i samband med
jubileumsfirandet ett anslag från
Sparbanksstiftelsen Skaraborg för att bl.a.
överföra materialet från föreläsningarna
till en ny basutställning med tema
djurskydd.
Det årliga stödet från VH-fakulteten SLU
och Sveriges Veterinärförbund om
100 000 SEK vardera liksom stödet från
Vänföreningen för olika projekt är
betydelsefullt.
Alltsedan museet invigdes 1975 har
lokalerna kostnadsfritt ställts till dess
förfogande, vilket är en absolut
förutsättning för museets existens och kan
inte nog lovordas.
Övrigt
Bengt Nordblom och Bengt Vilson
avtackades för mångårigt och gott
samarbete vid årsmötet 2019.
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Ekonomi SLU Skara
Antalet anställda vid SLU i Skara fortsätter att öka och vi årets slut arbetade 114 personer på
del- eller heltid med anställning vid HMH, avdelningen för precisionsodling och pedometri,
ortskansliet inkl. RådNu. Hit har också räknats SLU-anställda som tillhör avdelning vid annan
ort men stadigvarande har sin arbetsplats på SLU campus i Skara eller på
forskningsstationerna Lanna eller Götala.

Totalt antal personer hel- eller deltid

HMH Skara

HMH , Göteborg

HMH, Uppsala

Precisionsodling

Ortskansliet inkl RådNU

SSM

övrigt (IT,Holding, Bibliotek mm)

Totalt antal personer hel-eller deltid exkl HMH:s
avdelning i Uppsala

HMH VGR

Precisionsodling

Ortskansliet inkl RådNU

SSM

övrigt (IT,Holding, Bibliotek mm)

Totalt finns det 96 SLU anställda personer som sitter på SLU Campus i Skara och som arbetar på heleller deltid under 2019.
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Text:
Margareta Stigson, Anders Karlsson, Ylva Carlqvist-Warnborg, Bo Stenberg, Maria Lingaas,
Anna-Karin Johnson, Marte Rodahl och Vanja Sandgren.
Foto:
Foto sid 7: Anders Karlsson.
Övriga foton: Vanja Sandgren.
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Adress
SLU Skara, Box 234, 532 23 Skara
Telefon växel: 018-67 10 00
Besöksadresser
Smedjan: Gråbrödragatan 7, 532 31 Skara
Forskningshuset: Gråbrödragatan 19, 532 31 Skara
http://www.slu.se/sv/om-slu/orter/skara/
SLU Skara Årsredovisning 2019
Dnr: SLU.fask.2020.1.1.2-25
© SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

SLU:s verksamhetsidé
SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle.
Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt
brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda
livsvillkor på vår planet.
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