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Arkivbildare vid SLU och koder för dessa i Public 360 

Nedan listas de arkivbildare som finns vid SLU, och de förkortningar/koder som används för dem i Public 

360°. 

 

Arkivbildare Kod i Public 360° 

ArtDatabanken   dha 

Enheten för hippologutbildning  hipp 

Enheten för skoglig fältforskning esf 

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och 

växtproduktionsvetenskap 

ltv 

Fakulteten för skogsvetenskap sfak 

Institutionen för akvatiska resurser aqua 

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi afb 

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap bvf 

Institutionen för ekologi ekol 

Institutionen för ekonomi ekon 

Institutionen för energi och teknik et 
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Arkivbildare Kod i Public 360° 

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa  hmh 

Institutionen för husdjurens utfodring och vård huv 

Institutionen för husdjursgenetik hgen 

Institutionen för kliniska vetenskaper kv 

Institutionen för mark och miljö mark 

Institutionen för molekylära vetenskaper molsci 

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi sbt 

Institutionen för skogens ekologi och skötsel seksko 

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi genfys 

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi mykopat 

Institutionen för skoglig resurshushållning   srh 

Institutionen för skogsekonomi sekon 

Institutionen för stad och land sol 

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap ess 

Institutionen för vatten och miljö ma 

Institutionen för vilt, fisk och miljö vfm 

Institutionen för växtbiologi1  vbsg 

Institutionen för växtproduktionsekologi vpe 

Ortskansliet i Skara  fask 

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)  scaw 

Skogsmästarskolan sms 

SLU-biblioteket bibul 

Gemensamma verksamhetsstödet2  ua 

Universitetsdjursjukhuset uds 

 

Följande arkivbildare finns inte längre kvar då de upphört eller slagits samman till nya arkivbildare, 

och deras diarieserier finns sökbara i Public 360° men går inte att nyregistrera i längre: 

                                                      
1 Hette tidigare Växtbiologi och skogsgenetik 
2 Hette tidigare Universitetsadministrationen 
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Arkivbildare Kod i Public 360° 

Alnarpsbiblioteket3 bibal 

Biblioteket i Umeå4 bibum 

Centrum för biologisk mångfald (CBM) cbm5 

Enheten för tillämpad statistik och matematik tsm 

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds-  

och jordbruksvetenskap6  

ltj 

FältForsk7    ffe 

Förvaltningsavdelningen i Alnarp8 faal 

Hovslagarskolan hs 

Institutionen för anatomi och histologi9 ah 

Institutionen för biometri och teknik10 bt 

Institutionen för djurfysiologi11 djfys 

Institutionen för ekologi och miljövård12 eom 

Institutionen för ekologi och växtproduktionslära13 evp 

Institutionen för entomologi14 entom 

Institutionen för idisslarmedicin och epidemiologi15 idmed 

Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi16 jbt 

Institutionen för kemi17  kemi 

Institutionen för kemi och bioteknologi18 kembio 

Institutionen för kirurgi och medicin, smådjur19 kirmeds 

                                                      
3 SLU-biblioteket utgör numera en arkivbildare 
4 SLU-biblioteket utgör numera en arkivbildare 
5 CBM är en del av institutionen för stad och land från 2020-01-01 
6 Heter numera Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap - ltv 
7 Fältforskningsenheten upphörde 2005 och ersattes av FältForsk, vars ärenden och dokument registreras hos den 

övergripande organisationen, institutionen för växtproduktionsekologi, i diarieserie vpe 
8 Upphörde som arkivbildare 2006 
9 Uppgick i institutionen för anatomi och fysiologi 2003 
10 Uppgick i institutionen för energi och teknik 2008 
11 Uppgick i institutionen för anatomi och fysiologi 2003 
12 Uppgick i institutionen för ekologi 2007 
13 Upphörde som arkivbildare 2005-06-30 
14 Uppgick i institutionen för ekologi 2007 
15 Uppgick i institutionen för kliniska vetenskaper 2004 
16 Upphörde som arkivbildare 2006 
17 Uppgick från 2014 i institutionen för kemi och bioteknologi 
18 Uppgick från 2017 i Institutionen för molekylära vetenskaper 
19 Uppgick i institutionen för kliniska vetenskaper 2007 
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Arkivbildare Kod i Public 360° 

Institutionen för kirurgi och medicin, stordjur20 kirmed 

Institutionen för landsbygdsutveckling21 lbutv 

Institutionen för landsbygdsutveckling och agroekologi22 lag 

Institutionen för landskapsplanering, Alnarp23 lpal 

Institutionen för landskapsplanering, Ultuna24 lpul 

Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik25 lt 

Institutionen för lantbruksteknik, Alnarp26 ltal 

Institutionen för lantbruksteknik, Ultuna27 ltul 

Institutionen för livsmedelsvetenskap28 lmv 

Institutionen för lövträdsodling29 lto 

Institutionen för markvetenskap30 mv 

Institutionen för mikrobiologi31 mikrob 

Institutionen för molekylärbiologi32 molbio 

Institutionen för naturvårdsbiologi33 nvb 

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap34 njv 

Institutionen för obstetrik och gynekologi35 ogs 

Institutionen för skogens produkter36 sprod 

Institutionen för skoglig marklära37 sml 

                                                      
20 Uppgick i institutionen för kliniska vetenskaper 2004 
21 Uppgick i institutionen för landsbygdsutveckling och agroekologi 2004 
22 Uppgick i institutionen för stad och land 2006 
23 Upphörde som arkivbildare 2006 
24 Uppgick i institutionen för stad och land 2006 
25 Upphörde som arkivbildare 2006 
26 Upphörde som arkivbildare 2003 
27 Upphörde som arkivbildare 2003 
28 Uppgick från 2017 i Institutionen för molekylära vetenskaper 
29 Uppgick i institutionen för växtproduktionsekologi 2005-12-31 
30 Uppgick i institutionen för mark och miljö 2008 
31 Uppgick från 2017 i Institutionen för molekylära vetenskaper 
32 Uppgick från 2014 i institutionen för kemi och bioteknologi 
33 Uppgick från 2007 i institutionen för ekologi 
34 Upphörde 2023-01-01, verksamheten överförd till Institutionen för växtproduktionsekologi samt Institutionen för 

husdjurens utfodring och vård 
35 Uppgick i institutionen för kliniska vetenskaper 2004 
36 Upphörde 2018-01-01, verksamheten överförd till Institutionen för skogsekonomi samt Institutionen för skogens 

biomaterial och teknologi 
37 Uppgick i institutionen för mark och miljö 2008 
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Arkivbildare Kod i Public 360° 

Institutionen för skoglig vegetationsekologi38 svek 

Institutionen för skogsekologi39 sek 

Institutionen för skogshushållning40 sh 

Institutionen för skogsskötsel41 ssko 

Institutionen för växtvetenskap42 vv 

Miljödata43 md 

SIPAR (Swedish international program on animal reproduction) sipar 

 

 

 

 

 

                                                      
38 Uppgick i institutionen för skogens ekologi och skötsel 2007 
39 Uppgick i institutionen för skogens ekologi och skötsel 2007 
40 Uppdelad i Institutionen för skogens produkter och marknader samt Institutionen för bioenergi 2002 
41 Uppgick i institutionen för skogens ekologi och skötsel 2007 
42 Upphörde som arkivbildare 2006 
43 Upphörde som arkivbildare 2008-03-31 


