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Enligt beslut av rektor vid SLU har Centrum för vilt- och fiskforskning (eng. 
Center for Fish and Wildlife research, CFW) fått förnyat uppdrag 2016-2018 (Dnr 
SLU ua 2015.1.1.1-3740). I beslutet framhålls att CFW ska fortsätta det strategiska, 
arbetet för att stärka vilt- och fiskforskning såsom ett prioriterat forskningsområde 
vid SLUs olika fakulteter. 

CFW är ett samverkansorgan och en resurs för forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) samt en kontaktyta mellan forskning, myndigheter, 
förvaltning och samhälle. CFW ska erbjuda verksamheten inom vilt- och 
vildfiskområdena möjlighet att delta i såväl intern som extern samverkan. 

Det övergripande målet för CFW är att främja ett långsiktigt bevarande och ett 
hållbart nyttjande av Sveriges vilt- och vildfiskstammar. 

 

CFW SKALL VERKA FÖR: 

- ökad intern samverkan inom vilt- och vildfiskrelaterad forsknings- och 
förvaltningsverksamhet vid SLU [genom att skapa mötesplattformar på olika 
administrativa nivåer], 

- stärkta kontaktytor mellan SLUs vilt- och vildfiskforskning [forskare] och övrig 
nationell- och internationell forskning [genom att initiera, stimulera och utveckla 
samarbete], 

- ökad kompetens inom forskarkollegiet [genom att initiera, stimulera och utveckla 
nationellt och internationellt samarbete], 

- stärkta kontaktytor mellan SLUs vilt- och vildfiskforskning [forskare] och 
samhället i övrigt [genom spridning av kunskap om forskning och 
forskningsresultat],  

- strategisk marknadsföring av ämnesområdet i syfte att attrahera kompetent 
personal, erhålla relevanta uppdrag och projekt [genom utåtriktad 
mötesverksamhet]. 
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CFW VERKAR HUVUDSAKLIGEN GENOM: 

- att organisera möten och generera mötesplattformar, 

- att informera och kommunicera forskning och forskningsresultat, 

- att väcka strategiskt viktiga forsknings- och förvaltningsfrågor,  

- hemsidan [www.slu.se/cfw]. 

 

CFW:S ORGANISATION 

CFW leds av en styrgrupp om fyra ledamöter, en från vardera S- och VH-
fakulteten samt två NL-fakulteten (varav en från Institutionen för akvatiska 
resurser) för en period av tre år med anpassning till övriga mandatperioder för 
fakulteternas övriga styr- och rådsgrupper. Valet av ledamöter ska ske så det 
skapas en bred sammansättning där olika kompetenser representeras. Styrgruppen 
utser inom sig en ordförande. En föreståndare förordnas av dekanus vid S-
fakulteten efter förslag från styrgruppen. Föreståndaren har närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid styrgruppens sammanträden. 

 

STYRGRUPPEN HAR SOM UPPGIFT ATT: 

- fastställa verksamhetsinriktning enligt rektors beslut, 

- fungera som styrande organ för föreståndaren, 

- ansvara för budget och ingivandet av en årlig verksamhetsberättelse, 

- årligen rapportera till fakulteterna om verksamheten vid CFW, 

- utvärdera verksamheten före utgången av det andra året av varje treårig 
verksamhetsperiod, 

- vid behov utse interna och externa experter och referensgrupper. 

 

FÖRESTÅNDAREN HAR SOM UPPGIFT ATT: 

- driva verksamheten i enlighet med styrgruppens beslut, 

- fortlöpande dokumentera och rapportera verksamheten till styrgruppen, 

- i samråd med ordföranden sammankalla styrgruppen och verka som dess 
sekreterare, 

- i övrigt fullgöra de uppdrag som i övrigt kan ges av styrgruppen.  

	


