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Instruktion för Viltskadecenter
Viltskadecenters funktion
Viltskadecenter är ett nationellt kunskapscentrum rörande skador på egendom
orsakade av vilt. Viltskadecenter är också ett kunskapscentrum för inventering av
stora rovdjur, och utgör ett servicecentrum för myndigheter, organisationer,
djurägare, markägare och allmänhet i dessa frågor. Viltskadecenter är
organisatoriskt tillsvidare en centrumbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,
fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, och är förlagd till institutionen
för ekologi i Grimsö. Dess uppgift inom SLU är att inom ramen för
överenskommelse med Naturvårdsverket tillhandahålla kompetens och
infrastruktur till stöd för viltförvaltningen vid Naturvårdsverket och att därmed
också tillhandahålla stöd till andra organisationer, djurägare, markägare och
allmänhet.

Verksamheten och dess avgränsning
Verksamheten vid Viltskadecenter, d.v.s. dess omfattning och inriktning, regleras
huvudsakligen av de uppdrag som formuleras av Naturvårdsverket inom ramen för
överenskommelsen mellan Naturvårdsverket och SLU avseende Viltskadecenter.
All verksamhet som kopplar till uppdrag från Naturvårdsverket och som ingår i
överenskommelsen med SLU avseende Viltskadecenter ska förläggas till
Viltskadecenter. Utöver denna verksamhet kan Viltskadecenter efter samråd med
prefekten av dekan eller rektor tilldelas andra uppdrag, t ex att genomföra
utredningar eller projekt som kopplar till uppdrag som SLU fått av Regeringen.
Även uppdrag från andra myndigheter än Naturvårdsverket kan förläggas till
Viltskadecenter. Detta får sker efter godkännande av prefekten som dessförinnan
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ska ha inhämtat dekanus uppfattning. Forskningsprojekt som finansieras av
forskningsråd eller andra myndigheter liksom forskarutbildning ska hanteras
utanför Viltskadecenter. Härigenom uppnås en tydlighet i verksamhetens inriktning
samtidigt som överlappningar gentemot övriga delar av institutionen och SLU
minimeras.

Styrning
Den operativa verksamheten vid Viltskadecenter leds av en föreståndare.
Föreståndaren tillsätts av dekanus för fakulteten för naturresurser och
jordbruksvetenskap vid SLU efter samråd med berörd enhet vid Naturvårdsverket
och med prefekten vid institutionen för ekologi. Föreståndarens närmaste chef är
prefekten vid institutionen för ekologi, vilken har ansvaret att för fakultetens
räkning administrativt stötta och följa verksamheten, och vid behov samråda med
fakultetsledningen avseende verksamheten vid Viltskadecenter.
Föreståndaren ska följa de anvisningar som prefekten ger avseende bl.a.
budgetering och redovisning, och i övrigt ansvara för de uppgifter som åligger
enhetschefer vid SLU.
Den verksamhet som bedrivs inom Viltskadecenter ska vara fullt ut finansierad av
de medel som utbetalas av uppdragsgivaren, d.v.s. framförallt Naturvårdsverket för
basuppdraget och för de specifika uppdrag som beställs inom ramen för
överenskommelsen med SLU, eller med statsanslag (motsvarande) för verksamhet
som beslutas internt på SLU. Uttag av universitetspåslag ska göras i enlighet med
SLU:s riktlinjer för att täcka kostnader för lokaler, annan infrastruktur och
administration.
Viltskadecenters tydliga uppdrag med tillhörande, långsiktiga finansiering utgör en
mycket god grund för ekonomisk planering. Fakultetsledningen förväntar sig att
enheten över tid har ett balanserat kapital nära noll, och att underskott endast
undantagsvis uppstår i verksamheten. Planerade underskott får uppstå enbart efter
godkännande av prefekten.
Som stöd för föreståndaren och Naturvårdsverket finns ett brukarråd med
representanter för berörda myndigheter och näringar. SLU:s representanter i
brukarrådet utses av dekanus för fakulteten för naturresurser och
jordbruksvetenskap, vilken också utser övriga representanter i brukarrådet efter
förslag från föreståndaren. Föreståndaren har närvaro- och yttranderätt vid
brukarrådets möten, och bereder normalt ärenden för brukarrådet.
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PROTOKOLL

Tid och plats
Onsdagen den 11 juni, 2014, kl. 09.30-16.00
Stora sammanträdesrummet, fakultetskansliernas hus, Arrheniusplan 12, Ultuna.

Närvarande ledamöter
Namn
Barbara Ekbom
Göran Bergkvist
Pär Forslund

Titel
Professor, dekanus
Forskare
Professor, prodekan

Sara Hallin
Richard Johnson

Professor
Professor, vice dekan

Stina Jonsson
Håkan Jönsson
Åse Lundh
Beatrice Ramnerö
Mattias Sköld

Vice ordförande ULS
Professor
Professor
Ordförande ULS
Forskare

Närvarande
Ordförande §§ 55-69, §§ 71-84
§§ 55-69, §§ 71-84
Ordförande §§ 85-88
§§ 55-86
§§ 55-60, §§ 62-67, § 69,
ordförande § 70, §§ 71-88
§§ 55-60, delvis § 61, §§ 62-66
§§ 55-65, §§ 67-88
§§ 55-64, delvis §§ 65-66, §§ 67-88
§§ 60-63, §§ 65-84

Närvarande suppleant
Namn
Carin Martiin
Folke Sitbon

Titel
Universitetslektor
Professor

Närvarande
§§ 55-64, §§ 66-88
§§ 55-70, §§ 72-88

Titel
Universitetslektor, vice dekan,
adjungerad ledamot
Extern ledamot
Extern ledamot
t.f. fakultetsdirektör
Forskningssekreterare
Fakultetsekonom
Fakultetssekreterare
Fakultetshandläggare
Fakultetshandläggare
Representant SACO
Föreståndare för Centrum för
vilt- fiskeriforskning, SLU

Närvarande

Övriga närvarande
Namn
Göran Hartman
Sten-Åke Bylund
Carl-Anders Helander
Anders Eriksson
Pär Aronsson
Anna-Lena Herfindal
Marie Forsberg
Marnie Hancke
Bo Aspman
Anna Mårtensson
Carl-Gustaf Thulin

Förhindrade
Namn
Simon Wancke

Titel
Ordförande LMK
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Sekreterare
§§ 55-71, §§ 80-83
§ 60
§§ 55-65
§ 67
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Fakultetsnämnden beslutar:
att fördela de kvalitetsbaserade resurserna för kandidatexamen
livsmedelsvetenskap enligt förslag, samt
att uppdra till programstudierektor för agronomprogrammet –
livsmedel att rapportera hur medlen har använts, en lägesrapport
vid PN-mötet 21 januari 2015 och en slutrapport till sista PNmötet ht 2015.

§ 74

§ 75

Lägesrapport angående utbildningsutbudet 2015

Föredragande:

Informerades om status beträffande utbilningsutbudet för ht
2015.

Göran Hartman

Uppföljning av Kompetenscentrum för biologisk
bekämpning (CBC)

Föredragande:

Ärendet:
Kompetenscentrum för biologisk bekämpning bildades officiellt
2011-07-01 efter beslut av rektor 2011-04-11. En uppföljning
(utvärdering) under 2014 av CBC:s verksamhet under
uppstartsfasen förutsattes i det ursprungliga rektorsbeslutet.

Pär Aronsson
Dnr SLU 2014.1.1.2-2148

De föreslagna utvärderarna är tillfrågade om uppdraget och
uppger att de har möjlighet att genomföra uppdraget inom de
ramar som anges i föreliggande beslutsförslag och i
uppdragsbeskrivningen.
Fakultetsnämnden beslutar:
att uppdra åt Ilaria Pertot och Joop van Lenteren att följa upp
Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC) i enlighet
med bifogade instruktioner,
att ersätta utvärderarna för deras arbete med motsvarande
preliminärt 2000 Euro,
att täcka omkostnader för resor m.m. för utvärderarna, samt
att kostnaderna för uppföljningen ska belasta CBC.

§ 76

Instruktion för Viltskadecenter

Föredragande:

Ärendet:
Viltskadecenter (VSC) är en centrumbildning vid SLU som är
förlagd till institutionen för ekologi på Grimsö forskningsstation.
VSC ska framförallt biträda Naturvårdsverket i dess löpande
arbete och vid genomförande av regeringsuppdrag m.m. där
kompetens och erfarenheter från VSC behövs.

Pär Aronsson
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En treårig ramöverenskommelse mellan SLU och
Naturvårdsverket har ingåtts under våren 2014 vilken tydliggör
verksamhetens inriktning och syfte. Med stöd av denna
ramöverenskommelse har dekanus utarbetet instruktioner för
VSC som hittills har saknats för verksamheten. Instruktionerna
tydliggör verksamhetens inriktning och organisation och bedöms
vara viktiga för den långsiktiga utvecklingen av verksamheten på
VSC.
Fakultetsnämnden beslutar:
att fastställa föreslagna instruktioner för Viltskadecenter vid
institutionen för ekologi.

§ 77

Sammanställning av institutionernas omvärldsanalys
På uppdrag av rektor (beslut 2014-02-03, Dnr SLU ua
2013.1.1.1-5879) har prefekterna, chefen för Artdatabanken samt
föreståndaren för CBM genomfört en omvärlds- och egenanalys.
En sammanställning och kortfattad analys presenterades.

Föredragande:
Pär Aronsson

Fakultetsnämnden uppmuntrar institutionerna att arbeta vidare
utifrån deras omvärldsanalyser.

§ 78

§ 79

§ 80

Uppföljning ämnesansvar och utbildning

Föredragande:

Denna punkt behandlades under §§ 60 och 77.

Barbara Ekbom

Information

Föredragande:

Dekanus informerade från ledningsrådets möte.

Barbara Ekbom

Utvärderare till programutvärdering av programmen
försurning samt sjöar och vattendrag

Föredragande:

Ärendet:
Utvärderingen av programmen försurning samt sjöar och
vattendrag ska genomföras i september och oktober 2014.
Program-koordinatorerna har lämnat förslag på utvärderare till
Foman och nämnden anser att de föreslagna personerna
kompletterar varandra ämnesmässigt på ett mycket bra sätt.
Fomanämnden godkände enhälligt programkoordinatorernas
förslag på utvärderare.
Fakultetsnämnden beslutar:
att utse Brit Lisa Skjelkvåle och Håkan Staaf som utvärderare till
miljöanalysprogrammen försurning,
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Dnr SLU 2014.1.1.2-2149
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§ 85

Tidplan för anslagsfördelning- och budgetarbetet inför
2015

Föredragande:
Anna-Lena Herfindal

Rektor har den 19 maj 2014 beslutat att införa vissa förändringar
i planeringsprocessen och tidplanen för budgetarbetet 2015.
Förändringarna ska leda till en effektivare och mer komprimerad
budgetprocess med färre beslut.

§ 86

§ 87

§ 88

Lägesrapport för resursfördelning GU

Föredragande:

Informerades om den nya fördelningsmodellen för
grundutbildningen.

Anna-Lena Herfindal

Nästa sammanträde

Föredragande/ordförande:

Nästa fakultetsnämndssammanträde äger rum den 10 september
2014.

Pär Forslund

Sammanträdets avslutande

Föredragande/ordförande:

Ordförande tackade för dagens arbete och önskade alla en glad
sommar och avslutade därefter mötet.

Pär Forslund

Vid protokollet:

Marie Forsberg
Sekreterare

Justeras:

Barbara Ekbom
Ordförande §§ 55-69, §§ 71-85

Göran Bergkvist
Justeringsperson

Richard Johnson
Ordförande § 70

Pär Forslund
Ordförande §§ 86-88

Protokollet justerat 2014-06-25 och expedierat 2014-06-25. Original finns tillgängligt hos registrator.
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