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Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att genomföra
nedanstående åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin prop.
2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt
i hela landet. Syftet med livsmedelsstrategin är att skapa en långsiktigt hållbar
och konkurrenskraftig livsmedelskedja.
Kostnaderna för nedanstående uppdrag ska belasta utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor, anslagspost 6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig
livsmedelssektor. Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet. För 2017 får SLU högst rekvirera 2,5 miljoner kronor. För
2018 och 2019 beräknas högst 3 miljoner kronor respektive 2,5 miljoner
kronor för dessa åtgärder. Rekvisitionen ska ske årligen senast den
1 december. En årlig ekonomisk redovisning av respektive uppdrag ska ske
senast den 28 februari till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Medel
som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet på bankgiro
5052-5781 senast den 28 februari året efter rekvisitionen. Redovisning,
rekvisition och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.
1.

A velsarbete på regnbåge

Regeringen uppdrar åt SLU att vidareutveckla och fortsätta avelsarbete på
regnbåge för att förbättra den odlade fiskens egenskaper. Uppdraget är en
åtgärd inom livsmedelsstrategins strategiska område Regler och villkor och
ska bidra till att stärka det svenska vattenbruket (se regeringens bedömning i
avsnitt 7.11 i prop. 2016/17:104). SLU ska redovisa hur insatsen bidrar till
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målet för det ovannämnda strategiska området samt till det som anges under
regeringens bedömning i propositionen.
SLU ska senast den 28 februari årligen lämna in en delrapport om
uppdragets genomförande och senast den 28 februari 2020 en slutrapport.
Rapporterna ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) samt
Statens jordbruksverk Gordbruksverket).
SLU får för uppdragets genomförande använda högst 1 miljon kronor under
2017. För 2018 och 2019 beräknas högst 1 miljon kronor respektive år för
dessa åtgärder.
2.

Stärkt kompetensutveckling i företagsledning

Regeringen uppdrar åt SLU att stärka kompetensutvecklingen i
företagsledning inom livsmedelssektorn. SLU ska vid behov samarbeta med
andra universitet och högskolor som bedriver relevant utbildning och
forskning. Kompetensutveckling i företagsledning är en åtgärd inom
livsmedelsstrategins strategiska område Kunskap och innovation (se
regeringens bedömning i avsnitt 9.4 i prop. 2016/17:104). SLU ska redovisa
hur insatsen bidrar till målet för det ovannämnda strategiska området samt
till det som anges under regeringens bedömning i propositionen.
SLU ska senast den 28 februari 2018 lämna in en slutrapport. Rapporten ska
lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) samt Jordbruksverket.
SLU får för uppdragets genomförande använda högst 1 miljon kronor under
2017.
3.

Inrättande av ett vetenskapligt råd för djurskyddsfrågor

Regeringen uppdrar åt SLU att inrätta ett vetenskapligt råd för
djurskyddsfrågor. Rådet är en åtgärd inom livsmedelsstrategins strategiska
område Regler och villkor och ska bistå med vetenskapligt stöd för
djurskyddsarbetet (se regeringens bedömning i avsnitt 7.10 i prop.
2016/17:104). Det vetenskapliga rådet vid SLU ska ha till huvudsaklig
uppgift att vara ett stöd i föreskriftsarbetet på djurskyddsområdet. Rådet ska
vara oberoende i den meningen att rådets underlag ska utgå ifrån det
vetenskapliga läget SLU ska redovisa hur insatsen bidrar till målet för det
ovannämnda strategiska området samt till det som anges under regeringens
bedömning i propositionen.
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SLU ska den 28 november 2018 lämna in en delrapport om uppdragets
genomförande och senast den 28 februari 2020 en slutrapport. Rapporterna
ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) samt
Jordbruksverket.
SLU får för uppdragets genomförande använda högst 500 000 kronor under
2017. För 2018 och 2019 beräknas högst 2 miljoner kronor respektive
1,5 miljoner kronor för dessa åtgärder.

Skälen för regeringens beslut
Regeringen beslutade den 26 januari 2017 om prop. 2016/17:104 En
livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
Strategin omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till konsument,
och ska bidra till att potentialen i svensk livsmedelsproduktion nyttjas fullt
ut. Den svenska livsmedelsproduktionen är i ett internationellt perspektiv
mer miljö- och klimateffektiv och har en hög standard inom djurskydd och
djurhälsa. Regeringen anser att det är angeläget att ta vara på möjligheterna
att producera livsmedel där förutsättningarna är goda och därigenom minska
produktionens klimatpåverkan. Efterfrågan på livsmedel och
jordbruksråvaror i Sverige och i övriga världen förväntas fortsätta öka.
Intresset för hälsosamma, säkra och hållbart producerade livsmedel utgör en
viktig och växande del av marknaden vilket även gynnar svensk export av
livsmedel. Exporten av svenska livsmedel bidrar till samhällsekonomin i
stort.
Regeringen ser att svensk livsmedelsproduktion har förutsättningar att bidra
till ökad sysselsättning och tillväxt och samtidigt bidra till att stärka en
hållbar utveckling. Livsmedelsstrategin ska också bidra med bättre
möjligheter för konsumenter att göra medvetna val. En långsiktig
livsmedelsstrategi är ett viktigt verktyg för att främja en konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion i Sverige.

Stärkt kompetensutveckling i fa'retagslednillg
Regeringen bedömer att rådgivning och kompetensutveckling behöver
utvecklas i takt med behoven i företagen för att stärka företagens
konkurrenskraft och bidra till en långsiktigt hållbar produktion. Insatserna
för rådgivning och kompetensutveckling är viktiga för att stärka
livsmedelssektorns konkurrenskraft. Vid SLU finns redan i dag vissa insatser
på området, såsom en kurs i företagsledning till yrkesverksamma vid
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Kompetenscentrum Företagsutveckling i Alnarp och samverkansprojekt för
koncept- och metodutveckling för att göra kunskapen lättillgänglig i
utbildning, rådgivning och kommunikation. SLU bör därför få i uppdrag att
stärka kompetensutvecklingen i företagsledning inom livsmedelssektorn.

Inrå'ttande av ett vetenskapligt råd fiir tfjurskyddsfrågor
Det vetenskapliga rådets uppgift är att vara riskvärderande instans vad gäller
djurskydd och identifiera, sammanställa och utvärdera vetenskaplig forskning
om djurskydd och därtill angränsande frågor, som produktionsekonomi och
arbetsmiljö, på uppdrag av t.ex. Jordbruksverket. Även andra myndigheter
ska vid behov kunna anlita det vetenskapliga rådet. Rådet kan även på eget
initiativ göra utredningar i aktuella frågor. Rådets arbete bör vara kopplat till
J ordbruksverkets föreskriftsarbete.
Forskningsresultat kan omprövas i takt med att ny och fördjupad kunskap
växer fram genom att tex. ny forskningsmetodik tas i bruk. Det är viktigt att
det underlag som det vetenskapliga rådet tar fram utgör en god bild av det
samlade kunskapsläget och att eventuella motstridiga resultat också redovisas
och värderas.
Det vetenskapliga rådet kommer att hantera en rad olika djurskyddsfrågor,
varför rådet kommer att behöva anpassa såväl sammansättning som
arbetssätt till den aktuella uppgiften. Enligt regeringens bedömning är det
dock rimligt att rådet, för att uppnå nödvändig kontinuitet, har en
ordförande och ett antal fasta ledamöter. Dessa bör ha en gedigen
vetenskaplig bakgrund inom forskningsområden rörande djurskydd och
djurhållning. Det är angeläget att kompetens vid behov inhämtas från andra
lärosäten inom och utom landet
Inom SLU finns mångårig erfarenhet att av arbeta i nätverk nationellt och
inom EU vilket borgar för tillgång till en bred vetenskaplig kompetens. Vid
SLU finns också ett nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW). De medel
som nu tillförs SLU under en treårsperiod syftar till att stödja det initiala
arbetet med att bygga upp ett långsiktigt hållbart vetenskapligt råd inom
SLU.
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På regeringens vägnar

Sven-Erik Bucht
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Kopia till
Statsråds beredningen/ SAM
Socialdepartementet/PS och FST
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Utbildningsdepartementet/F och UH
Miljö- och energidepartementet/NM och KE
Näringsdepartementet/DL, HL, KSR och SK
Kammarkollegiet
Statens jordbruksverk
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