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Anslagsfördelning och uppdrag inom fakulteten för 
skogsvetenskap år 2023 

Inledning 
Verksamheten vid fakulteten för skogsvetenskap är uppdelad i de tre 
redovisningsområdena utbildning på grundläggande och avancerad nivå (GU), 
forskning och forskarutbildning (Fo/FU) samt fortlöpande miljöanalys(Foma). 
Verksamheten inom GU finansieras i stort sett i sin helhet med statsanslag, medan 
Fo/Fu finansieras till ca 42 procent och Foma finansieras till ca 43 procent  med 
statsanslag. Fakultetens totala ekonomi är god med ett kapital som beräknas uppgå 
till 11 procent av omsättningen vid utgången av år 2022. Universitets målsättning 
är att fakulteterna ska planera för ett kapital inom intervallet 5 till 10 procent. 
Fakulteterna får också i uppdrag att tillse så att institutionerna lämnar en budget 
med ett kapital mellan -3 procent till +10 procent av omsättningen inom respektive 
redovisningsområde. 

Om kapitalet vid en institution vid utgången av år 2023 uppgår till mer än 10 
procent av omsättningen så kommer 10 procent av det kapital som överstiger 10 
procent att dras in och överföras till universitetet gemensamt för strategiska 
satsningar.  

Fakultetsnämnden fattade den 14 september 2022 beslut om principer för 
anslagsfördelning 2023 (§ 82 ). Fakultetens anslagsfördelning är gjord i enlighet 
med de beslutade principerna och följer styrelsens beslut den 8 november 2016 
som innebär att fakultetsnämndens årliga beslutsdokument förande 
resursfördelning ska följa strukturen: 



Anslagsfördelning och uppdrag inom fakulteten för skogsvetenskap år 2023 
 

 
  
 
 

-Uppdrag i regleringsbrevet 
-Fakultetsgemensamma avsättningar  
-Basanslag 
-Prestation 
-Tidsbegränsade satsningar. 
 
Fakulteten har för år 2023 erhållit ett totalt anslag om 376,7 mnkr (inkl 
Skogsskadecentrum, Statistics och återförd kapitalavgift) vilket innefattar en pris- 
och löneomräkning med 0,96 procent. Jämfört med föregående år är det en ökning 
på 2,9 mnkr.  
 
Anslaget till GU är 66,4 mnkr och i jämförelse med föregående år är det en ökning 
med  2,6 mnkr. Ökningen beror främst på utökat uppdrag och att prislapp per HST 
har räknats upp. 
 
När det gäller anslag för forskning och forskarutbildning har fakulteten tilldelats 
267,6 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,3 mnkr i jämförelse med föregående 
år. Tilldelning av medel för prestation forskarutbildning har minskats med 0,7 
mnkr.  
 
Beträffande fortlöpande miljöanalys har fakulteten erhållit ett anslag med 42,8 
mnkr vilket innebär en ökning med 0,1 mnkr i jämförelse med föregående år. 

Utbildning på grund och avancerad nivå 
Uppdraget till fakulteten är att producera 649 HST1 inkl. skogligt basår för år 2023, 
vilket är en ökning med 18 HST jämfört med år 2022.  För fördelning av resurser 
från styrelse till fakultetsnämnderna gäller följande övergripande principer:  

- resurser för GU fördelas med program och programgrupper som planeringsbas, 
- alla program sorteras till ett fåtal ersättningskategorier baserat på programmets 
ämnesinnehåll (utbildningsområden), 
- resursfördelning till program och programgrupp sker genom uppdrag i HST, och 
från år 2019 med direkt avräkning. 
 
För det första steget i fördelningsmodellen, från styrelse till programnämnd och 
därefter till fakultet, sker beräkningen baserat på studentvolym1 ((HST + HPR)/2) 
och programmets ersättningskategori.  

                                                      
1 En helårsstudent (HST) är i detta sammanhang ett mått på mängden studenter som 
påbörjat studier, och 1 HST är lika med registrering på kurser om 60 högskolepoäng (hp). 
En helårsprestation (HPR) är ett mått på studenternas slutförande av studier, där 1 HPR är 
lika med slutförande av 60 hp kurser. HPR är vanligtvis lägre än HST, och medelvärdet av 
de två kallas i dessa sammanhang studentvolym. Såväl HPR, HST och studentvolym 
förekommer i budget- och ersättningsprocesserna.   
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Universitetsgemensamma utbildningskostnader fördelas ut i verksamheten och 
återtas via en avgift baserad på antal HST. Fördelning från programnämnd till kurs 
består av en basersättning som beror på kursens omfattning i högskolepoäng (hp) 
samt en prestationsersättning som beror på kursens ersättningskategori (typen av 
undervisning) och beräknat antal studenter (studentvolym). 

Fördelning 

Enligt utbildningsnämndens förslag till rektor utgör PN Skogs totala ramanslag    
66 375 tkr inkl. uppdrag i regleringsbrevet (Gammelkroppa) och excellenta lärare. 

Det slutliga förslaget om anslag per programgrupp beslutades av 
utbildningsnämnden den 12 oktober 2022. Medel att fördela för programnämnden 
är 63 828 (inklusive anslag för programnämndens gemensamma avsättningar med 
6,3 mnkr). 

 

Programgrupp 

Anslags-
finansierade 
uppdrag HST 
2023 

Totalt belopp 
(tkr) 

PN Skog 649 63 828 
Skogsmästare inkl. skoglig basår 190 19 054 
Jägmästare + master 157 15 444 
Kandidat skog 160 15 042 
Kandidat Skogsekonom 60 4 862 
Studenter utan programkoppling 82 9 379 

 

Studenter utan programkoppling 

I PN Skogs uppdrag ingår 82 HST för studenter utan programkoppling. Denna 
grupp består av utbytesstudenter, programstudenter vid SLU som läser kurser som 
inte är programkopplade till deras program samt helt fristående studenter (inte är 
antagna till något program vid SLU). Fördelningen av dessa HST till respektive 
programgrupp är baserat på rullande treårsmedelvärde för vilka kurser dessa 
studenter läst och vilken programgrupp respektive kurs tillhör. Justering har gjorts 
för de kurser som fasas ut ur jägmästarprogrammet, HST från dessa kurser har 
tillfallit de nya kandidatprogrammen. 

Gemensamma kostnader 

I ramanslaget ingår ersättning för gemensamma kostnader motsvarande 17 800 kr/ 
HST. Detta avser kostnader för bibliotek, central utbildningsadministration och 
studerande infrastruktur. För kurser med prestationsersättning, inklusive 
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examensarbeten, har ersättning för gemensamma kostnader baserat på antal HST 
avsatts på fakulteten gemensamt.  Därmed är det fakulteten som debiteras för dessa 
kostnader. 

Programnämndens gemensamma avsättningar 

Innan PN-S fördelar anslag till kurs görs avlyft för PN-gemensamma kostnader. 
Detta är avsättningar för speciallokaler för undervisning, programstudierektorer, 
strategiska projekt, student rekrytering mm. Vidare görs avsättningar på fakulteten 
för självständiga arbeten och andra kurser som får ersättning utbetald efter 
prestation.  

Fördelning till institution 

Från och med 2022 ges ersättningen till flertalet kurser enligt ny ersättningsmodell 
som innebär att 80% av ersättningen ges som garanterad tilldelning och resterande 
20% som avräkning per programgrupp vid årets slut. Självständiga arbeten, 
resekurser, första kurs på program, basår samt kurser som ersätts över 
fakultetsgränserna är undantagna från modellen. Självständiga arbeten behåller 
nuvarande modell (60% vid registrering och 40% vid avslutad kurs) medan övriga 
undantagna kurser får hela det budgeterade beloppet som fast ersättning utan 
avräkning. 

Ersättningen är fördelad på huvudansvarig och medansvarig institutioner i de fall 
dessa uppgifter finns. För kurser där uppgifter om fördelning saknas har anslagen 
preliminärt fördelats lika mellan institutionerna alternativt tilldelats huvudansvarig 
institution.  

Övriga kurser, inklusive självständiga arbeten, projektbaserade kurser samt enstaka 
andra kurser har prestationsbaserad tilldelning. Ersättningen betalas ut efter 
prestation baserat på angivet belopp. 

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Anslaget för forskning och utbildning på forskar nivå ska fördelas till institutionen 
i tre delar i enlighet med styrelsens beslut.  

Basanslag 

Fördelningen av statsanslag år 2023 sker efter samma principer som år 2022 med 
beaktande av styrelsens beslut 2015-06-16. Beräkningen av underlaget redovisas 
per ämnesområde och baseras på rekryterade professorer, befordrade professorer, 
docenter, lektorer, forskare FLK samt stöd till ämnesområde. Basanslaget är 
fördelat i ämnesområden per institution. 

Prestationsrelaterat 

Av SLU:s anslagsram till Fo/FoU fördelas 15 procent av till institutionerna utifrån 
prestation lita stora delar efter följande prestationsmått: 
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- Vetenskaplig publicering år 2018-2021 
- Externa medel (bidrag och uppdragsintäkter inom forskningen) år 2018-

2021 
- Prestation inom forskarutbildningen år 2018-2021 

 

Till de fakultetsgemensamma institutionerna (FGI) fördelas prestationsanslaget 
som baseras på publiceringar och externa bidrag, från ansvarig huvudfakultet. 
Uppdrag inom forskarutbildningen till FGI:erna kommer däremot från respektive 
fakultet. 

Tidsbegränsade satsningar - strategisk 

De strategiska satsningarna består dels av strategiska satsningar som finansieras 
direkt av styrelsen, dels av fakultetens egna satsningar och i vissa fall en 
samfinansiering.  

Fortlöpande miljöanalys 

Uppdraget till institutionerna inom fakultetens program för fortlöpande 
miljöanalys 2023 

Vid fakulteten bedrivs fortlöpande miljöanalys inom ramen för programmen Skog, 
Klimat och Vilt. Varje program består av ett antal projekt som leds av en ansvarig 
person (koordinator). Koordinatorerna, som är anställda på institution/motsvarande 
arbetar på programansvarig fakultets uppdrag för att utveckla och följa upp 
programmen inom den fortlöpande miljöanalysen vid SLU. Koordinatorn ska verka 
som katalysator och förslagsställare för att skapa en bra helhet inom aktuellt 
miljöanalysprogram. 
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Tabell 1  Anslag och fördelade medel fakulteten totalt
Tabell 2  Fakultetsgemensamma avsättningar
Tabell 3  Statsanslag totalt till institutioner
Tabell 4  Statsanslag GU till institutioner
Tabell 5  Statsanslag Fo/Fu till institutioner
Tabell 5a  Specifikation av basanslag Fo/Fu
Tabell 5b  Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu
Tabell 5c  Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu
Tabell 6  Statsanslag för Foma till institutioner
Tabell 7  Begrepp som används i anslagsfördelningen

Från och med anslagsfördelningen för 2017 har alla fakulteter en gemensam modell för att 
beskriva fördelningen av statsanslag till institutioner och övriga enheter. Flödet av anslag som 
fördelas till olika verksamheter inom fakulteten illustreras i figuren nedan. Summorna som fördelas 
till respektive verksamhet specificeras i tabellerna 1-6 och de begrepp som används i 
anslagsfördelningen förklaras i tabell 7.





















Tabell 7. Begrepp som används i anslagsfördelningen.

Begrepp Förklaring

Anslag forskarutbildning 5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning 
baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna 
beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna.

Anslag för klinisk verksamhet …

Anslagsram …

Basanslag En del av det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. 
Statsanslaget ska till största delen fördelas till institutionerna som basanslag. Det ska 
garantera en långsiktigt stabil och förutsägbar finansiering av institutionens verksamhet. 
Basanslaget ska fördelas efter ämnesområde.

Bidrags- och uppdragsintäkter En av tre fördelningsgrunder i prestationsanslaget.

Core facilities Fakultetens odlingsanläggning.

Fakultetsanslag Annan benämning på statsanslag för forskning och forskarutbildning.

Fakultetsgemensamma avsättningar Den del av statsanslaget som avsätts på fakultetsnivå innan resterande del av anslaget 
fördelas till institutionerna (motsvarande). Sådana avsättningar kan göras för t ex core 
facilities eller för att fördelas till institutionerna vid ett senare tillfälle under verksamhetsåret.

Fo Forskning, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att 
genomföra.

Foma Fortlöpande miljöanalys, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för 
att genomföra.

Forskningsanslag Statsanslag för forskning och forskarutbildning.

Fu Forskarutbildning. Är en del av redovisningsområde Fo när det handlar om anslagsfördelning, 
benämningen Fo/Fu används i vissa fall.

För senare fördelning Medel fördelas inte direkt till institutioner, avsättning görs i budget sedan kan inst eller extern 
samarbetspartner avropa beloppen

GU Utbildning på grund- och avancerad nivå, ett av de tre redovisningsområden som SLU 
tilldelas statsanslag för att genomföra.

Lokalanslag ….

Prestationsanslag En del av det statsanslaget som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. 
10 procent av universitetets anslagsram fördelas till institutionerna efter prestation baserad 
på vetenskaplig publicering (5 %) och bidrags- och uppdragsintäkter (5 %). 
5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning 
baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna 
beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna.

Ramanslag Det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå.

Regleringsbrev Det styrande dokument där regeringen en gång per år specificerar det statsanslag som SLU 
får för de tre redovisningsområdena samt de uppdrag, mål och återrapporteringskrav som 
SLU har.

Statsanslag Det anslag som staten tilldelar SLU årligen för att bedriva forskning, forskarutbildning, 
miljöanalys och utbildning.

Särskilda satsningar Omfattar både tidsbegränsade satsningar för en viss period och icke tidsbegränsade 
satsningar som fakultet eller styrelse beslutat göra.

Tidsbegränsade satsningar Anslag som tilldelas fakultet eller institution för ett specificerat ändamål under en viss 
tidsperiod, t ex finansiering av en post-doc eller bidrag till att bygga upp en ny 
forskningsplattform.

Universitetsgemensamma resurser …
Uppdrag i regleringsbrev Ett mindre men prioriterat uppdrag från regeringen som specificerats särskilt i 

regleringsbrevet, utöver det generella uppdraget att bedriva forskning, miljöanalys och 
utbildning.



Vetenskaplig publicering Modellen består av de tre komponenterna produktivitet, synlighet och genomslag. Varje 
tidskriftsartikel, forskningsöversiktsartikel, bok och bokkapitel tilldelas poäng enligt följande 
system: 
9.1 Refereegranskade vetenskapliga artiklar 
• Produktivitet - en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas 1 poäng om den är 
refereegranskad och finns registrerad i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub). 
• Synlighet – en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den publicerats i en tidskrift med 
impact factor över eller lika med ämnets medelvärde. 
• Genomslag – en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den tillhör de 25 procent mest 
citerade inom sitt område.  
9.2 Böcker och bokkapitel 
• Produktivitet – en bok tilldelas 4 poäng och ett bokkapitel tilldelas 0,5 poäng. Poäng ges 
endast för författade böcker, ej redaktörskap. 
I modellen hanteras refereegranskade vetenskapliga artiklar och böcker/bokkapitel var för 
sig. Av den totala potten som fördelas publikationsbaserat tilldelas böcker och bokkapitel. 
Resterande del fördelas efter artiklar. 
Till grund för poängräkningen ligger refereegranskade vetenskapliga artiklar (tidskrifts-
artiklar, forskningsöversiktsartiklar), böcker och bokkapitel publicerade 4 föregående år och 
registrerade i SLUpub. För att undvika alltför stora svängningar mellan åren utgör den 
fördelningsgrundande poängen ett medelvärde av de fyra åren. 

Ämnesområde Ett ämnesområde är ett av fakulteten definierat forskningsfält som är av relevans för 
universitetets ansvarsområden enligt SLU:s förordning och som institutionen ges i uppdrag 
att utveckla och upprätthålla. Ett ämnesområde kan också definieras utifrån den verksamhet 
som är nödvändig för att SLU ska kunna upprätthålla bredd och kvalitet i grundutbildningen.


