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För den nya visionen att ”SLU är en drivande kraft för en hållbar levande värld” passar min 
bakgrund in väl för medverkan i SLU:s styrelse. Jag har lång erfarenhet av forskning, 
utbildning och samverkan inom och utom SLU med fokus på mångvetenskapliga perspektiv 
på hållbarhetsfrågor med en profil mot social hållbarhet, hälsa och arbetslivsutveckling inom 
de gröna näringarna. Engagemang och intresse för landsbygdsutveckling och samspelet 
mellan landsbygd och tätorter.  
 
Om jag ges möjligheten att arbeta i SLU:s styrelse blir det med ett stort intresse och 
engagemang för att fortsätta utveckla vårt stolta nationella universitet. Vi är framgångsrika, 
men vi behöver ta för oss mer och tuffa till oss - fördubbling av antalet studenter är en bra 
början, men vi kan även bredda och fördjupa vår verksamhet, bli ännu mer 
mångvetenskapliga, där kopplingen till de gröna näringarna och Näringsdepartementet ger 
oss unika möjligheter.  
 
Vi ligger långt framme gällande arbete med hållbarhetsfrågor, nationellt och internationellt - 
vi har möjligheten att leda utvecklingen av systematiskt hållbar utveckling av en helhetssyn 
på t ex livsmedelsproduktionen med omsorg av människor, djur, miljö och andra resurser. Ett 
synsätt som kan tillämpas oavsett om det gäller dessa frågor eller skogens resurser, 
tätorternas gröna miljöer eller lantbrukets och trädgårdsnäringens företagande.  
 
Utmaningar som är både nationella och globala, t ex vatten- och livsmedelsförsörjning, 
energiförsörjning, hälsofrågor för djur och människor inklusive problematik med zoonoser 
och andra sjukdomar, antibiotikaresistens, klimatförändringar och väderrelaterade bränder, 
torka, översvämningar, stormar osv är en del av de utmaningar som SLU redan idag jobbar 
med och som troligtvis blir allt viktigare.  
 
För de spänningar och motsättningar som idag finns mellan landsbygd och tätorter kan SLU 
bli den kraft som vänder detta till samarbete och gemensam utveckling - inget annat 
universitet har denna kraft och kompetens om möjligheter ges till ökat fokus på dessa frågor. 
 
SLU har alla förutsättningar att fortsätta utvecklas som en attraktiv studiemiljö med nya och 
nygamla spännande utbildningar och ett livslångt lärande för studenter, en utvecklande 
arbetsplats för anställda och en spännande partner inom forskning och samverkan till nytta 
för samhälle, näringsliv och global utveckling. För att SLU:s alla resurser ska kunna utnyttjas 
optimalt internt behöver vi satsa på ny up-daterad digital teknik och lösningar som gör det 
möjligt för studenter, lärare och forskare att utan problem kunna samarbeta, föreläsa och 
studera - oavsett vilken SLU-ort man befinner sig på! 
 
Styrelsearbete är dock inte bara verksamhetside’ och visioner, utan mycket rör sig om 
strategiska universitetsfrågor, universitetspolitik, ekonomi och andra myndighetsfrågor - nog 
så viktiga att engagera sig i för SLU:s framtid!  
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