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Till SLU:s rektor och styrelse 

 

Angående ändrad styrning av Kompetenscentrum för kemiska 

bekämpningsmedel (CKB) inom SLU:s ramar 

 

Svenskt Växtskydd har under många år aktivt följt CKB:s verksamhet och nyttjat 

delar av de resultat som varje år presenterats. Vi har också varit delaktiga i 

verksamheten genom referensgruppen. CKB har haft en god dialog med 

representanterna i referensgruppen och andra viktiga aktörer i samhället när det 

gäller kompetensområdet. Det är vår uppfattning att CKB arbetat med sådant som 

bidragit till förbättrade kunskaper och skapat möjligheter för att belastningen på 

miljön av bekämpningsmedel kunnat minskas. 

 

Det är därför med stor oro vi på avstånd följer och noterar effekter av den pågående 

organisationsförändringen rörande CKB inom SLU. Kanske är det främst sättet 

förändringarna genomförs på som skapar oro. Vi har inte mycket skriven konkret 

information om förändringarna, men vi noterar att SLU verkar vilja komma ifrån det 

externa inflytandet och engagemanget. Detta är i så fall allvarligt eftersom resultaten 

från CKB i hög grad används för planering och beslut om åtgärder, utbildning och 

information rörande miljöeffekter av kemiska bekämpningsmedel.  

 

Framgången med en verksamhet av CKB:s karaktär är helt avhängig medarbetarnas 

och ledningens kompetens och engagemang. Enligt vår bestämda uppfattning har 

båda dessa förutsättningar för framgång funnits på CKB. Därför ser vi med oro på 

den turbulens och förvirring som omorganisationsarbetet skapat på CKB. 

Föreståndaren Jenny Kreugers plötsliga beslut att lämna sitt uppdrag är det mest 

tydliga utslaget på turbulens. Detta är mycket beklagligt eftersom Jenny Kreugers 

stora engagemang och ansvarsfulla sätt att leda verksamheten och presentera resultat 

varit en garant för opartiskhet, trovärdighet och korrekthet.  

 

Med anledning av vår oro undrar vi: 

 Varför har inte CKB:s referensgrupp blivit hörd i samband med den utredning 

som föregått omorganisationen? 

 Ska vi tolka förändringarna som att SLU önskar dra ner på de externa 

kontakterna och se mindre till samhällsnyttan med CKB:s verksamhet? 

 Är inte det enda rimliga för SLU:s ledning att återuppta en konstruktiv dialog 

med Jenny Kreuger för att försäkra sig om hennes medverkan i en framtida 

utveckling av CKB? 
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