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Basera forskningen
på verkligheten
F

öretagen i de gröna näringarna behöver
stärkt konkurrenskraft i hela värdekedjan
samtidigt som de bidrar till en långsiktig
hållbar produktion av livsmedel och energi.
Frågeställningarna är ofta komplexa och det kräver
ett tvärvetenskapligt angreppssätt, det vill säga att
flera kunskapsområden samverkar för att nå ett
svar.
Exempel på detta är samspelet mellan skötare,
djur och teknik, kopplingen mellan livsmedels
produktion och klimat samt den komplexa
hanteringen av mark för energi- och livsmedels
produktion.

de till grundforskningen. Ett positivt exempel är
en aktuell utlysning hos Formas: Från forskning
till praktik – metoder och verktyg. För lantbruks
forskningens skull är det dessutom essentiellt att
SLU behåller agronomutbildningen.

Ska resultaten nå ut behöver forskningen dess
utom vara tillämpad och lantbruksnära. Forskning
en ska hantera verkliga problem inom lantbruket.
Tiden som förflyter mellan fråga och forsknings
resultat ska begränsas så att resultaten verkligen
kan nå lantbruket medan frågan är aktuell.
Det finns mer att önska hos utbildningsinstituten
när det gäller den tillämpade forskningen. De
forskningsinstitutioner som lyckas arbeta tillämpat
och tvärvetenskapligt kommer ha ett försprång i
framtiden, anser vi.
SLU har till exempel så kallade samverkans
lektorer med syfte att öka främst samverkan med
näringen. Deras arbete behöver lyftas så att samver
kan med näringen och rådgivningsorganisationerna
får högre status i forskningsvärden.
Forskare med relevant kompetens för tillämpad
forskning behöver också rekryteras. För att detta
ska ske behöver finansiärerna på ett tydligare sätt
framhäva den tillämpade forskningen i förhållan

forskning, gärna i samarbete med forskare.
● Vi har ett antal disputerade forskare och flera
rådgivare som jobbar med forskning.
● Vissa hushållningssällskap har tillsammans
med SLU eller andra lärosäten satsat på industri
doktorander. Vi borde kunna ta emot fler studenter
för examensjobb och praktik.
● Vi kan medverka i fortbildningssatsningar som
SLU genomför.
SLU har under många år varit en naturlig sam
arbetspartner för lantbruksnäringen. Men det
finns även andra lärosäten som framgångsrikt
jobbar med frågor inom vår näring, till exempel
Linköpings universitet och Chalmers tekniska
högskola.
Det är viktigt att jobba tvärvetenskapligt och
använda olika slags kompetens för att lösa de allt
mer komplexa frågeställningarna vi står inför.
Lösningarna finns sannolikt inte ens i Sverige utan
genom ett brett internationellt samarbete.
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN KAN VARA länken

mellan forskning och tillämpning i verkligheten.
Hushållningssällskapen kan vara både avsändare
och mottagare av viktiga frågeställningar.
● Vi har tillgång till flera försöksgårdar som
bedriver olika typer av växtodlingsförsök – test
bäddar – där vi kan genomföra tillämpbar
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