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Strategi (2018-2020) för Grogrund – SLU:s centrum 
för förädling av livsmedelsgrödor 

Bakgrund 

Regeringen beslutade hösten 2017 att inrätta ett kompetenscentrum för 

växtförädling vid SLU, med start den 1 januari 2018. Beslutet baseras på resultaten 

från konkurrenskraftsutredningen, den nationella livsmedelsstrategin, samt 

samverkansprogrammet för cirkulär och biobaserad ekonomi. Behovet av ett 

centrum för växtförädling synliggjordes i samverkan mellan privata och offentliga 

aktörer. Syftet är att öka tillgången till bioråvaror för en övergång till en cirkulär 

och biobaserad ekonomi, som kan skapa tillväxt för Sverige. I enlighet med 

regeringens beslut inrättades i januari 2018 Grogrund – SLU:s centrum för 

förädling av livsmedelsgrödor. 

Detta dokument fastställer Grogrunds vision, mission, mål och grundläggande 

kriterier för genomförande av projekt. 
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Vision 

Mission 

Mål 

 Grogrunds verksamhet ska leda till ett innovativt nyttjande av 

bioråvaror, primärt för livsmedelsproduktion, för ökad hållbarhet och 

tillväxt i Sverige. 

 Grogrund ska bygga upp ett välfungerande virtuellt centrum för att 

leda Grogrunds verksamhet.  

 Grogrund ska aktivt kommunicera och synliggöra centrats verksamhet 

för externa intressenter och förklara vikten av växtförädling och ett hållbart 

nyttjande av innovativa bioråvaror i ett konkurrenskraftigt och innovativt 

livsmedelssystem. 

 En forskarskola ska etableras i Grogrunds regi, som ska samarbeta med 

andra motsvarande forskarutbildningar på nordisk nivå. 

 Grogrund ska bidra till att uppnå livsmedelsstrategins mål: 

o Ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan  

o En mer hållbar produktion och konsumtion av livsmedel  

o Öka konsumenters förtroende för svenska livsmedel 

o Ökning av vegetabilieproduktionen, såväl för human konsumtion 

som till foder 

o Ökad tillgång till lämpliga växtsorter för regionala behov i hela 

Sverige 

Grogrund är ett internationellt erkänt kompetenscentrum för växtförädling 

av innovativa bioråvaror, för livsmedelsproduktion, som bidrar till en 

cirkulär och biobaserad tillväxt i Sverige. 

Grogrund ska genom forskning, utbildning och samverkan inom 

växtförädling bidra till utveckling av livsmedelsgrödor för svensk 

trädgårds-och jordbruksnäring. Verksamheten ska bidra till en stärkt 

konkurrenskraft och ökad svensk livsmedelsproduktion. Grogrunds 

verksamhet ska karaktäriseras av långsiktighet, resurseffektivitet, samt 

relevans för näringsliv och samhälle. 
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Genomförande 

Den huvudsakliga praktiska verksamheten vid Grogrund kommer att ske i 

projektform, där faciliteter och lämplig kompetens och utnyttjas optimalt. 

Projekten ska genomföras i enlighet med nedanstående kriterier. 

 Samverkan mellan samhälle, näringsliv och universitet är kännetecknande 

för samtliga projekt. 

 Projekten ska innehålla en långsiktig plan för hur resultat ska kunna 

kommersialiseras, exploateras och nyttjas i samhället för ökad hållbarhet 

och tillväxt. 

 Projekten ska leda till kapacitetsuppbyggnad. Det innebär att studenter, på 

grund-, avancerad-, forskarutbildnings- och post-doc nivå, ska inkluderas i 

projekten. 

 Uppbyggnad av kompetens gällande användning av metoder kan ingå som 

en del i projekten. 

 Verksamheten ska bidra till vetenskaplig utveckling och framtagning av 

nya sorter, men också till nya patent och innovationer. 

 Verksamheten ska också bidra till andra typer av projekt med koppling till 

växtförädling, där den huvudsakliga finansieringen kommer från andra 

källor. 

En årlig verksamhetsplan med budget ligger till grund för verksamhetens 

genomförande. 

Grogrunds styrning, organisation och riktlinjer för dess verksamhet 

Grogrunds styrning och organisation regleras av ”Riktlinjer för Grogrund – SLU:s 

centrum för förädling av livsmedelsgrödor” (SLU ID: SLU.ua.2018.1.1.1-397) och 

”Beslut om styrgrupp för Grogrund – SLU:s centrum för förädling av 

livsmedelsgrödor” (SLU ID: ltv.2018.1.1.1-139). 

Under 2018 kommer dekanen för LTV-fakulteten även att fatta beslut om 

instruktioner för Grogrunds programchef. 
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