
För djurens, miljöns  
och människans framtid



Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU 
arbetar med djurens liv och hälsa och hur det påverkar folkhälsan. 
Det gäller såväl lantbrukets djur som sport- och sällskapsdjur.  
Här forskar vi för en hållbar livsmedelsproduktion, med djurvälfärd 
och livsmedelssäkerhet i fokus. Fakulteten erbjuder utbildningar  
till husdjursagronom, veterinär, djursjukskötare, hippolog samt  
utbildningar inom husdjursvetenskap. 

Nya Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum med 
Universitetsdjursjukhuset invigdes 2014. Här har en stor del av  
våra resurser samlats i en gemensam byggnad med toppmodern 
infrastruktur. Forskare och studenter har tillgång till en av världens 
modernaste anläggningar för sin verksamhet, vilket skapar nya 
möjligheter för forskning, utbildning och klinisk verksamhet.  
Donationer och annat stöd stärker vår forskning och möjliggör 
genombrott till nytta för både djur och människor.

Vill du vara med och bidra?
Du kan spela en avgörande roll!

För djurens, miljöns  
och människans framtid



“Donationer och annat 
stöd stärker vår forskning 
och möjliggör genombrott 
till nytta för både djur och 
människor”
Peter Högberg, rektor SLU

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bildades 
1977 och rankas idag internationellt som 
ett av de främsta universiteten inom sina 
områden. Vi arbetar med livsbetingelserna 
för människor, djur och natur samt hur vi bäst 
förvaltar allas våra gemensamma naturre-
surser idag och i framtiden. 

Med närmare 2900 anställda varav 1500 
forskare samt 3700 studenter vid fyra 
fakulteter bedriver vi framstående och 
angelägen forskning, bland annat inom 
områdena livsmedel, hållbara produk-
tionssystem, hälsa, djur, veterinärmedicin, 
livskvalitet, miljö och vatten. SLU har också 
ett särskilt uppdrag från regeringen att 
som enda svenska universitet svara för 
fortlöpande miljöanalys.

www.slu.se



Donationer som gör skillnad
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) vid SLU har under senaste åren mottagit flera 
donationer som bidragit till utvecklingen av spännande och viktig forskning som är till nytta för både djur och 
människor. Här följer några exempel. 

MJÖLKKORS VÄLFÄRD I CENTRUM 
SLU har med stor tacksamhet tagit emot många betydelsefulla 
donationer från Svenska Djurskyddsföreningen. Föreningen 
har bl.a. donerat 3,3 miljoner kronor till ett doktorandprojekt 
om mjölkkors välfärd och förbättrad djurskyddstillsyn. 

FORSKNING OCH VÅRD FÖR HUNDENS BÄSTA
Hundägaren Priya Sawhney har totalt donerat 140 000 
kronor till forskning om hjärtsjukdomar och cancer hos 
hund samt för bästa examensarbete inom hjärtsjukdomar. 
VH-fakulteten och Universitetsdjursjukhuset har en 
särställning genom sin unika mix av forskning och djur-
sjukvård med stark praktisk kompetens, vilket Priya vill 
främja.

KNÄLEDSSJUKDOMAR HOS HUNDAR 
Agria Djurförsäkringar har donerat 4,2 miljoner kronor 
till en doktorandtjänst med syftet att få fram ny kunskap 
om knäledssjukdomar hos hund. Korsbandsskador lik-
som knäskålsluxation är bland de vanligaste orsakerna till 
ortopedisk kirurgi på hund. Dessa sjukdomar orsakar inte 
sällan livslånga besvär och är förenade med mycket höga 
kostnader.

MOBIL SLAKT – FÖR ÖKAD DJURVÄLFÄRD 
Marie-Claire Cronstedts stiftelse stödjer forskning vid 
SLU om utvecklingen av mobila slakterier med 3,3 miljoner 
kronor. Hanteringen i samband med slakt utgör som regel 
en mycket stressfylld händelse för djuren. Transporten och 
mötet med okända djur från andra besättningar är väsentliga 
stressmoment. Med mobila slakterier kan båda momenten 
undvikas eftersom slakten sker på den egna gården. Genom 
studien önskar man få en ökad förståelse för hur processen 
kring slakten kan göras mer skonsam för nötkreaturen.

HÖGTEKNOLOGISKT  
RÖRELSELABORATORIUM FÖR HÄSTAR
Svensk Travsport satsar 18 miljoner kronor fördelade på sex 
år till forskning med fokus på travhästens rörelsemekanik. 
Skador i rörelseapparaten är ett vanligt problem hos våra 
hästar som i många fall skulle kunna undvikas med bättre 
kunskap om förebyggande åtgärder. Donationen ska i första 
hand användas för att bygga upp ett rörelselaboratoriet 
(SCIMoveS) på SLU. Anläggningen kommer att uppföras 
i anslutning till en befintlig travbana och innefattar bland 
annat en 60 meter lång tunnel med avancerad teknik för 
mätning och analys av hästens rörelser i mycket höga has-
tigheter.





Djur och människor är mer lika än man kan tro.  
Sällskapsdjuren lever tillsammans med människor 
och utsätts till stor del för samma miljöpåverkan  
som vi. Djuren drabbas av samma sjukdomar som  
vi – hjärtsjukdomar, cancer och diabetes är bara 
några exempel. 

Jämförande forskning på djur och människor kan ge snab-
bare forskningsframsteg till gagn för alla. Genombrott inom 
veterinärmedicinen har ofta lett till ökad förståelse inom 
humanmedicinen, och vice versa. 

En fördel i forskningen på husdjur jämfört med människor är 
att den genetiska variationen är liten på grund av avel. Vidare 
kan studier av hela sjukdomsförloppet göras snabbare då 
husdjuren har naturligt kortare livslängd. Det är dessutom 
enklare att styra faktorer såsom aktivitet och intag av föda 
hos djur.

FORSKNING FÖR DJURENS BÄSTA
Mycket forskning inom humanmedicinen har av tradition 
utgått från att man använder enstaka djurslag (försöksdjur) 
som modellsystem. Forskare inom veterinär- och human-
medicin världen över samverkar nu allt mer för att dra fördel 
av likheter mellan arterna och inom forskning på djur som 
behandlas för sina egna sjukdomar, för sin egen skull. 

VH-fakultetens stora styrka ligger i att vi har kunskap om alla 
vanliga djurslag och kan göra jämförelser både mellan dem 
och relaterat till människa i vår forskning. På Universitets-

djursjukhuset omsätts forskning snabbt i nya, banbrytande 
behandlingar. Vi har djurens bästa för ögonen, i forskning, 
behandling och omvårdnad. Vårt primära fokus är djur som 
patienter.  

SLU har många etablerade forskningssamarbeten både inom 
veterinärmedicin och med humanmedicinen. Samarbetspart-
ners är t ex Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, 
SciLifeLab och Karolinska Institutet. Till detta kommer ett 
stort internationellt nätverk. 

SLU är världsledande inom genetikforskning där husdjur 
fungerar som modeller för komplexa genetiska sjukdomar 
hos människa. Unika förutsättningar finns på SLU tack 
vare samarbete med Svenska Kennelklubben och Agria 
Djurförsäkring som har världsledande databaser för epide-
miologiska och rasrelaterade studier. Detta har genom åren 
möjliggjort framstående forskning avseende bl.a. diabetes, 
cancer och hjärtsjukdomar på hund och katt. 

Nya tekniker ökar möjligheten till medicinska genombrott. 
Ett exempel är Next Generation Sequencing som gör att 
kartläggning av hela genomet (arvsmassan) går snabbare 
och kostar en tjugondel eller ännu mindre jämfört med 
för några år sedan. Detta skapar helt nya möjligheter att 
undersöka genetiska faktorer i stor skala. 

Genombrott inom veterinärmedicinen leder till friskare djur 
och bidrar i förlängningen också till friskare människor.

Djurs och människors hälsa



Nya metoder och tekniker, som  
fått brett genomslag på senare år, 
ökar chansen för större medicinska 
genombrott. 



Med 360 000 hästar - 36 per 1000 invånare - är 
Sverige ett av Europas hästtätaste länder. Hästen 
spelar en stor roll såväl för sport och fritid som för 
företagande, inte minst på den tätortsnära lands- 
bygden. Vi har nått stora internationella framgångar, 
och samtidigt engagerar breddidrotten regelbundet 
flera hundratusen utövare.

En häst är byggd för att vara i rörelse. Men rörelseapparaten 
- skelett, leder, muskler, senor och hovar - är också dess 
akilleshäl och ortopediska skador är den vanligaste orsaken till 
att hästar skadas eller måste avlivas i förtid. Detta leder både 
till lidande för enskilda djur, ifrågasättande av sporterna och 
allvarliga ekonomiska konsekvenser.

HÄSTFORSKNING PÅ SLU 
SLU har länge varit föregångare och är idag ett av världens 
viktigaste centrum för hästforskning. Svenska forskare fick 
internationellt erkännande för att ha påbörjat modern forsk-
ning på hästars rörelser (ekvin biomekanik) redan på 1960-
talet. De var först med att använda höghastighetsfotografi 
på travhästar. Detta arbete spelade stor roll i framgången för 
svensk travsport under 1970- och 1980-talet genom förbät-
trad utformning av travbanor vilket sedan implementerades 
över hela världen. SLU:s forskare var också först med att 
använda rullmatta för att studera hästars rörelser. Under de 
senaste olympiska spelen i London och Rio de Janeiro har 
våra forskare anlitats för att utvärdera underlagets egenskaper 
på hästsportsarenan i samband med tävlingarna. 

SLU har även unika möjligheter att med sitt universitets- 
djursjukhus bedriva klinisk ortopedisk forskning. Genom  
att kombinera biomekanisk spetsforskning med traditionella 
kliniska metoder går det att vinna snabbare framsteg inom 
diagnostik, behandling och rehabilitering. 

Nu siktar vi på nästa steg genom att bygga upp ett rörelse-
laboratorium – Swedish Centre for Inter-disciplinary Movement 
Sciences (SCIMoveS). Det blir en unik anläggning i den 
internationella forskningsfronten, som gör det möjligt att få 
fram helt ny kunskap om hästars rörelser och hur hästar rör sig 
tillsammans med ryttaren. I laboratoriet kan man studera fria 
rörelser genom en inbyggd kraftmätningsmatta samt höghas-
tighetsvideokameror. I en sådan anläggning kan man varje 
millisekund registrera rörelser och krafter i detalj. 

Biomekanik och andra veterinärmedicinska discipliner inte-
greras så att vi i förlängningen kan förbättra hästens välfärd 
genom att upptäcka och korrigera felaktig ridning, träning 
och utrustning. Rörelselaboratoriet gör det möjligt att objektivt 
analysera den enskilda hästens rörelser – oavsett vem som 
gör undersökningen. De subjektiva bedömningar som vi är 
hänvisade till idag är ofta behäftade med felkällor som kan få 
allvarliga konsekvenser. 

SCIMoveS kan också användas för att studera andra djurslags 
och människors fria rörelser. För första gången blir det då 
möjligt att studera flera objekt vid samma tillfälle, t ex ett hand-
bollslag, eller grupper av dansare eller gymnaster. 

Planerna för rörelselaboratoriet har väckt stort internationellt 
intresse. När laboratoriet är på plats kan det också utnyttjas 
av andra forskargrupper samt i direkt klinisk verksamhet, inte 
minst som specialistmottagning för komplicerade ortopediska 
utredningar.

Hästen i rörelse



En häst är byggd för att vara i 
rörelse. Men rörelseapparaten är 
också dess svaghet och ortopediska 
skador är den vanligaste orsaken till 
att hästar skadas eller avlivas i förtid.



Svenskt lantbruk ligger långt framme vad gäller 
kvalitet och hållbar resursanvändning. Svensk pro-
duktion omfattar allt från traditionella lantbruk där 
djurhållningen spelar en central roll för det öppna 
landskapet till nya satsningar på fiskodlingar.

Sverige är internationellt ledande vad gäller djurvälfärd, 
djurhälsa och låg användning av antibiotika inom djurpro-
duktionen, samtidigt som smittämnen som till exempel 
salmonella och campylobakter förekommer i betydligt mindre 
omfattning än i andra länder. Vi har bra förutsättningar för 
lantbruk med bördiga jordar, gott om vatten, välutbildade  
lantbrukare och en engagerad allmänhet. Ändå är Sverige 
inte ens till hälften självförsörjande på animala livsmedel. 

En av de avgörande globala utmaningarna är hur vi ska klara 
livsmedelsförsörjningen till jordens befolkning på ett hållbart 
sätt. Svenskt lantbruk har en stor tillväxtpotential. Vilken roll 
ska Sverige spela i morgondagens livsmedelsproduktion här 
hemma och på den internationella marknaden? 

FORSKNING INOM LIVSMEDELOMRÅDET
SLU har länge spelat en viktig roll för lantbrukets utveckling. 
Vår forskning har bidragit till innovationer som ökat både pro-
duktivitet och kvalitet inom exempelvis foderprocesser och 
mjölkningssystem. I det unikt konsekventa arbetet för utveck-

ling av djurvänliga produktionssystem med god djurhälsa, 
låg antibiotikaanvändning och hög biosäkerhet i Sverige har 
forskning vid SLU spelat en avgörande roll inom ett flertal 
olika områden. 

För en hållbar framtida livsmedelsproduktion finns både här 
hemma och internationellt några forskningsfrågor som är 
mer kritiska än andra. Nu lägger vi mer fokus på dem men 
det krävs särskilda ansatser för att snabbare komma framåt. 
Vi behöver förstå hur man kan minimera idisslarnas metan-
gasproduktion både utfodringsmässigt och genetiskt. Det 
behövs nya foder till djurproduktionen både i vatten och på 
land som inte konkurrerar med människoföda, som främst är 
baserade på spill och svinn från annan produktion och som är 
miljövänliga. 

Vi vill ta en ännu mer aktiv roll i att utveckla morgondagens 
hållbara livsmedelsproduktion.

Hållbar svensk livsmedelsproduktion



Vi vill ta en ännu mer aktiv roll i att 
utveckla morgondagens hållbara 
livsmedelsproduktion med hjälp av 
relevant och framgångsrik forskning.



Tack till våra donatorer
SLU vill rikta ett varmt tack till våra donatorer för betydelsefulla gåvor och 
bidrag till forskning och utbildning vid fakulteten för veterinärmedicin och 

husdjursvetenskap 2013-2018.

VILL DU VETA MER OM VÅRT ARBETE ELLER STÖDJA OSS?
Välkommen att kontakta Christine Jakobsson, fundraising director på fakulteten 
för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. 

Fakulteten för veterinärmedicin 
och husdjursvetenskap

Box 7084 
75007 Uppsala  
Besöksadress: Almas allé 8

Christine Jakobsson
christine.jakobsson@slu.se  
018-67 16 82 
073-391 00 84

 
www.slu.se/stod-slu 
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AGRIA OCH SKK FORSKNINGSFOND

CAROLINE ANKARCRONA 

INGEBORG ÖGREN 

KJELL OCH MÄRTA BEIJERS STIFTELSE 

MARIE-CLAIRE CRONSTEDTS STIFTELSE 

OLOF STENHAMMAR 

PRIYA SAWHNEY 

STIFTELSEN DJURSJUKHUS I STOR-STOCKHOLM

STIFTELSEN HÄSTFORSKNING 

STIFTELSEN SEYDLITZ MP BOLAGEN

STIFTELSEN SVENSKA FORSKNINGSFONDEN FÖR KATT

STIFTELSEN SÄLLSKAPSDJURENS FORSKNINGSFOND

SVENOLOV HJELMSTAD 

SVENSK TRAVSPORT

SVENSKA DJURSKYDDSFÖRENINGEN 

ULLA HÅKANSONS STIFTELSE 
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