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Antal nybörjarplatser på program 2023 

Beslut 
Rektor beslutar 
att fastställa antal nybörjarplatser för anslagsfinansierade studenter på 
utbildningsprogram 2023 enligt bilaga till detta beslut, vilket innebär totalt 1563 
anslagsfinansierade nybörjarplatser, samt  

att delegera till respektive programnämnd att fastställa nybörjarplatser för 
studieavgiftsskyldiga studenter på utbildningsprogram 2023. 

Konkreta åtgärder till följd av beslutet 
Beslutet innebär att antalet nybörjarplatser för anslagsfinansierade studenter på 
utbildningsprogram 2023 fastställs. Ansvarig programnämnd ska i relation till 
nybörjarplatserna besluta om antagningstal för respektive program, vilka behöver 
läggas in i systemet inför urval 1 i respektive antagningsomgång. 
Programnämnderna har i uppdrag att fastställa nybörjarplatser för 
studieavgiftsskyldiga studenter på utbildningsprogram 2023.  

Redogörelse för ärendet 
Enligt styrelsens delegationsordning (SLU.ua.2022.1.1.1-1562) ska rektor, efter 
förslag från Utbildningsnämnden, fatta beslut om det antal anslagsfinansierade 
nybörjarplatser som ska finnas på varje utbildningsprogram. Utbildningsnämndens 
förslag grundar sig på förslag från programnämnderna och behandlades på 
nämndens möte 16 februari 2023 (§ 9).  

Tanken är att beslut om nybörjarplatser ska tas i nära anslutning till beslut om 
utbildningsutbud, och kopplas till arbetet med anslagsfördelning för kommande år. 
Inför ht 2021 och ht 2022 togs besluten i april samma år, och så blir det även för 
2023. Inför ht 2024 är dock meningen att antal nybörjarplatser ska fastställas i ett 
tidigare skede, enligt Utbildningshandboken senast 15 september 2023 
(SLU.ua.2022.1.1.1-2406). 
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Inför beslut om nybörjarplatser 2023 har var och en av programnämnderna skickat 
in förslag. Instruktionerna till programnämnderna var följande: 

• Utgångsläget är oförändrat antal nybörjarplatser jämfört med 2022, men med 
en justering till närmsta jämna fem-tal. En utgångspunkt är också att inget 
program bör ha färre än tio platser, om det inte är särskilt motiverat. 

• I programnämndernas förslag ska eventuella önskemål/förslag på ändringar 
jämfört med 2022 (ovan nämnda avrundning behöver inte motiveras särskilt) 
lyftas fram och motiveras. Ytterligare förändringar behöver balanseras mot 
varandra då bedömningen är att utrymmet för att öka det totala antalet 
nybörjarplatser 2023 är begränsat.   

• Programnämnderna (PN-O) beslutar om antagningstal (inklusive tekniskt 
överintag). Detta görs i samråd med antagningsenheten. 

• PN-O får också efter andra urvalet besluta om omfördelning av 
utbildningsplatser inom programgrupp, utbildningens nivå och längd i enlighet 
med det beslut som fattades av UN:s ordförande i augusti 2022, Omfördelning 
av utbildningsplatser inför hösten 2022 (SLU.ua.2022.1.1.1-3089). 
Omfördelningen ska ske på ett sådant sätt så att det totala uppdraget inte 
överskrids. 

Motiv till beslutet 
Målsättningen bör vara att justeringar av nybörjarplatser görs i ett långsiktigt 
perspektiv och utifrån övergripande strategiska beslut om ändringar i utbud och 
dimensionering, medan antagningstal används för att på en mer detaljerad nivå 
justera det faktiska antalet studenter som antas. 

Motivet till, att i första hand, ange platsantal i jämna femtal är bedömningen att det 
är svårt att styra HST-utfallet med större precision med hjälp av nybörjarplatser.  

En utgångspunkt är att inget masterprogram bör ha färre än tio anslagsfinansierade 
platser. Detta bör vara en rimlig miniminivå givet att det tillkommer 
avgiftsskyldiga studenter. Undantag kan till exempel vara om programmet 
rekryterar en stor andel avgiftsskyldiga studenter. 

Med tanke på att sök- och antagningssiffrorna gick ned något ht 2022 (nationellt 
och för SLU), och att den prognos för hst 2022 som bland annat låg till grund för 
beslutet om nybörjarplatser 2022 visade sig ligga högre än utfallet, är bedömningen 
att det finns lite större ”marginaler” inför antagningen än det gjorde 2022. I 
bedömningen har också vägts in förutsättningarna för SLU att uppfylla regeringens 
uppdrag om 12 600 HST för perioden 2022-2024. 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 
Beslutet innebär att det totala antalet nybörjarplatser ökar från 1501 platser 2022 
till 1563 2023, det vill säga en ökning med 62 platser, varav 35 platser består av 
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utökningen av veterinärprogrammet. Sambandet mellan nybörjaplatser och det 
framtida, faktiska utfallet av HST beror av ett flertal faktorer och bedömningen är 
att ökningen av nybörjarplatser för 2023 inte riskerar att leda till dramatiska 
förändringar i faktiskt studentantal.  

Uppföljning av beslutet 
Dimensionering av utbildningen är en fråga som Utbildningsnämnden kommer att 
arbeta vidare med för att få en långsiktighet i planeringen av utbud och uppdrag. 
Uppföljning av det aktuella beslutet kommer att ske genom att: 

• Utbildningsnämnden årligen följer upp statistik över antal registrerade 
nybörjare på programmen. 

• Antalet registrerade nybörjare beaktas i den prognos som 
planeringsavdelningen gör i arbetet med anslagsfördelningen för 2024. 

• Relationen mellan antal nybörjarplatser och utfall (hst) kommer att följas upp 
inför framtida beslut om nybörjarplatser på programmen. 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning 
av utredare Anna Rudebeck och i närvaro av universitetsdirektör Martin 
Melkersson. I beredningen av ärendet har även utredare Berçem Johannesson 
deltagit.  

Maria Knutson Wedel 

 

 

Anna Rudebeck 

Sändlista 
Utbildningsnämnden 
Programnämnderna 
Antagningschefen 

Kopia för kännedom 
registrator@slu.se 
reb@slu.se  
Avdelningschefer (motsvarande) inom gemensamma verksamhetsstödet 
Utbildningsadministrativa noden 
Sluss 

mailto:registrator@slu.se
mailto:reb@slu.se
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Bilaga 
Antal nybörjarplatser per program 2023, anslagsfinansierade studenter 



Bilaga: Antal nybörjarplatser per program 2023, anslagsfinansierade studenter
PN och programgrupp

Program

PN-LT

Landskapsarkitekt Alnarp

Landskapsarkitektprogrammet – Alnarp 58 60

Landscape Architecture – Master’s programme 19 20

Delsumma 77 80

Landskapsarkitekt Uppsala

Landskapsarkitektprogrammet – Uppsala 58 60

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s programme 15 20

Delsumma 73 80

Park och trädgård

Landskapsingenjörsprogrammet – Alnarp 39 40

Landskapsingenjörsprogrammet – Uppsala 29 30

Trädgårdsingenjörsprogrammet – design 24 25

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning – masterprogram 24 25

Outdoor environment for health and well-being – Master’s programme 24 25

Food and Landscape 25 25

Delsumma 165 170

Odling, trädgård

Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling 68 70

Agroecology – Master´s Programme 19 20

Horticultural Science – Master’s programme 19 20

Delsumma 106 110

Växtbiologi

Plant Biology for Sustainable Production – Master’s programme 20 20

Delsumma 20 20

Totalsumma för PN-LT (exkl. studenter utan programkoppling) 441 460

Antal nybörjar-
platser 2022

Antal nybörjar-
platser 2023

Kommentar

Bilaga till rektorsbeslut 2023-03-08



PN och programgrupp

Program
Antal nybörjar-

platser 2022
Antal nybörjar-

platser 2023
Kommentar

PN-NJ

Naturvetenskap

Nyckel till natur och miljö (bastermin) 29 25

Livsmedelsprogrammet 23 20

Växtodlingsprogrammet 30 30

Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram 34 40

EnvEuro - European Master in Environmental Science 6 6

Soil, Water and Environment – Master´s programme 7 10

Livsmedelstillsyn, magisterprogram 20 20
Särskild 
bristyrkessatsning

Delsumma 149 151

Teknik

Civilingenjörsprogram i energisystem 60 63
UU ansvarar för 
antagningen

Civilingenjörsprogram i miljö- och vattenteknik 60 55
UU ansvarar för 
antagningen

Delsumma 120 118

Lantmästare

Lantmästarprogrammet 49 50

Delsumma 49 50

Ekonomi

Agrar ekonomi 40 40

Ekonomi – kandidatprogram/hållbar utveckling 34 35

Agricultural economics and management – Master’s programme 7 7

Environmental Economics and Management – Master´s programme 17 17

Agricultural Food and Environmental Policy Analysis – Master’s programme 5 5

Delsumma 103 104

Landsbygd/miljö/tvärvetenskap

Samhällsutveckling – landsbygd 23 25

Politices kandidatprogram – hållbar utveckling 30 30

Environmental Communication and Management – Master’s programme 21 25

Sustainable Development – Master’s programme 60 20
UU ansvarar för 
antagningen

Rural development and natural resource management – Master’s programme 18 20

Delsumma

92 120

Sustainable 
development ingår i 
summan för
programgruppen, 
men inte i totala 
summan nedan.

Livsmedelssystem

Sustainable Food Systems – Master’s programme 22 22

Delsumma 22 22
Totalsumma för PN-NJ (exkl. civilingenjörsprogrammen, Sustainable Development och 
studenter utan program-koppling) 415 427
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PN och programgrupp

Program
Antal nybörjar-

platser 2022
Antal nybörjar-

platser 2023
Kommentar

PN-S

Skogsmästare

Skogligt basår för blivande skogsmästare 44 45

Skogsmästarprogrammet 58 60

Delsumma inkl Skogligt basår 102 105

Jägmästare + master

Skogsvetarprogrammet 50 50

Skogsekonomi 30 30

Forest and Landscape 30 30

Euroforester – Master’s programme 19 20

Conservation and management of Fish and Wildlife –  Master´s programme

10 20

utökning för att kunna 
ta emot blivande 
jägmästare, 
fortsättningsgaranti

Forest Ecology and Sustainable Management –  Master´s programme

10 20

utökning för att kunna 
ta emot blivande 
jägmästare, 
fortsättningsgaranti

Skogsbruk med många mål – masterprogram 30 0 Antagningsstopp ht23

Delsumma 179 170

Totalsumma för PN-S inkl. Skogligt basår (exkl. studenter utan programkoppling) 281 275

Bilaga till rektorsbeslut 2023-03-08



PN och programgrupp

Program
Antal nybörjar-

platser 2022
Antal nybörjar-

platser 2023
Kommentar

PN-VH

Veterinärmedicin

TUVE – Veterinär efterutbildning (EES) 6 6

Veterinärprogrammet 110 145 Ökning enligt uppdrag

Delsumma inkl. TUVE 116 151

Djuromvårdnad

Djursjukskötarprogrammet 115 115

Delsumma 115 115

Husdjursvetenskap

Djur och hållbarhet 30 30

Etologi och djurskydd – kandidatprogram 39 40

Animal science – Master’s programme 24 25

Delsumma 93 95

Hippologi

Hippologprogrammet 40 40 Regleringsbrev

Delsumma 40 40

Totalsumma för PN-VH inkl. TUVE och Hippolog (exkl. studenter utan programkoppling) 364 401

Totalt för SLU (exkl. civilingenjörsprogrammen, Sustainable Development och studenter utan 
programkoppling)

1 501 1563
Totalt för SLU (exkl. civilingenjörsprogrammen, Sustainable Development och studenter utan 
programkoppling samt utökningen för veterinärrpogrammet) 1528

Bilaga till rektorsbeslut 2023-03-08
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