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Synpunkter på SLU:s fördubblingsprojekt 
Föreningen Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag har alltsedan dess bildande 2013 

haft tät kontakt med SLU om branschens behov av arbetskraft och önskemål om innehåll i SLU:s 

utbildningar. Detta har skett genom seminarier i anslutning till våra årsmöten i SLU:s lokaler på 

Ultuna, Alnarp och Skara och genom olika former av möten med rektor, vicerektorer, 

prorektorer, utbildningsansvariga, samverkanslektorer med flera. 
 

Vi vill betona att vi är positiva till mycket av det utvecklingsarbete som nu sker vid SLU med 

målsättningen att öka antalet studenter. Med fler studenter, både på de traditionella 

utbildningsspåren och på nya, så ges möjlighet till ett större programutbud för studenterna. Det 

är även en stor fördel att fler studenter får kunskap om de gröna näringarna och om 

livsmedelproduktion i allmänhet, oavsett var i samhället de senare blir verksamma. 
 

Från rådgivningsbranschen är vi dock mycket besvikna över att SLU nu ämnar införa mycket 

stora förändringar i sina utbildningar utan att tidigare diskuterat dessa med oss arbetsgivare inom 

rådgivningsbranschen. Vi tror att förslaget blivit bättre om vi haft möjlighet att komma med 

inspel och förslag tidigare.   
 

När det gäller förslagen på förändrade utbildningar så är ett mycket starkt och grundläggande 

önskemål från oss att SLU ska behålla den nuvarande ingången till Agronomprogrammen och 

att programmet ska kvarstå som ett sammanhållet 5-årigt utbildningsprogram. Vi ser däremot 

positivt på att det skapas ytterligare ingångar till SLU:s utbildningar som kan öka 

studentantalet, t ex genom förslaget på 3-åriga kandidatprogram och 2-åriga mastersprogram.  
 

Att ta bort en fungerande sök- och utbildningsväg och ersätta det med ett nytt oprövat upplägg 

ser vi som en stor risktagning som troligen kommer minska tillgången på anställningsbar 

arbetskraft för oss rådgivningsföretag.  
 

Alternativet med 3+2 år inklusive garanterade platser på de kurser som krävs för att kunna ta ut 

en agronomexamen är en möjlighet men skapar ändå en otydlighet kring agronomutbildningen 

och i slutändan agronomtiteln. Istället för att tona ner agronomtiteln skulle vi vilja att man 

marknadsföringsmässigt satsade på att lyfta fram agronomtiteln. I detta arbete deltar gärna vi 

från rådgivningsföretagen, t ex genom samarbete med SLU på gymnasiemässor och 

naturbruksskolor.  
 

 

Med vänlig hälsning 
 

Styrelsen för Branschråd för Lantbrukets rådgivningsföretag 

Ulrik Lovang, VD Lovang Lantbrukskonsult (ordförande) 

Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund 

Jakob Söderberg, Tjänsteområdesansvarig Affärsrådgivning LRF Konsult 

Fredrik von Unge, utvecklingschef Växa Sverige 

Kees de Jong, VD Gård & Djurhälsan 

Lars Bjerke, VD Fyrklövern  

Olof Boson, slaktkycklingproducent, Mönsterås (lantbrukarrepresentant) 
 

Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag är en ideell förening med syfte att vara en mötesplats för 

rådgivningsföretagen inom lantbruksbranschen. Vi har 19 medlemsföretag som utför ca 85 procent av 

svensk lantbruksrådgivning inom djurproduktion, ekonomi, växtodling, EU-frågor, energi mm. Se även 

www.radgivningsforetagen.se. 


