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Till Näringsdepartementet 

Remissvar från Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) på ”Slutbetänkande av 

Konkurrenskraftsutredningen”:  

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och 

trädgårdsnäring 

Sammanfattning 

Vi instämmer i utredningens förslag att tillskottet av offentliga medel till behovsdriven 

lantbruksforskning bör förstärkas. Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) har nu implementerat 

ett nytt unikt beredningssystem vilket premierar behovsdriven forskning samtidigt som den 

vetenskapliga kvalitén garanteras och är därför speciellt lämpad att administrera en ökad 

andel offentliga medel parallellt med privata forskningsmedel. 

 

Motiveringar 

I utredningen betonas vikten av att mer offentliga medel bör gå till behovsdriven forskning 

för att stärka de areella näringarnas kokurrenskraft, samt att företag och 

branschorganisationer behöver öka sitt engagemang i kunskaps- och innovationssystemet. 

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) vill i detta sammanhang lämna följande synpunkter: 

 

1. Stiftelsen delar årligen ut ca 55 milj. kr till behovsdriven forskning. Lejonparten av dessa 

medel kommer från privata finansiärer, men ca 20 milj. kr tillskjuts av staten. Dessvärre har 

det statliga bidraget till vår behovsdrivna forskning minskat och utlovade förstärkningar har 

uteblivit.  

Vi instämmer därför i utredningens förslag att tillskottet av offentliga medel till behovsdriven 

lantbruksforskning bör förstärkas. Detta understryks av det faktum att i 2014 öppna 

utlysning kunde endast ca 5 % de inkomna ansökningarna beviljas medel, vilket är för lite i 

förhållande till de många goda projekt som inte kunde beviljas medel och varav några 

innehöll intressanta innovationsansatser. 

 

2. Stiftelsen har nu implementerat ett nytt unikt beredningssystem som garanterar det 

engagemang från företag och bransch som utredningen efterlyser samt den vetenskapliga 

kvalitén av de beviljade ansökningarna. Detta sker i ett tvåstegssystem. I det första steget 



bedöms de idéskisser till projekt som inkommit av företagare, rådgivare och representanter 

från flera relevanta branscher. I denna fas läggs huvudvikt vid relevans och nytta för 

näringen. Passerar ansökningarna denna fas uppmanas sökande att inkomma med en 

fullskalig ansökan som bedöms av en beredningsgrupp bestående av lika delar 

branschrepresentanter och internationell erkända forskare. Dessa kvalitetssäkrande 

procedurer gör Stiftelsen speciellt lämpad att administrera en ökad andel offentliga medel i 

syfte att stödja behovsdriven forskning och därmed stärka konkurrenskraften inom 

jordbruks- och trädgårdssektorn  
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