
                 
   

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2020-08-17 

 
Plats och tid: 
 

17 augusti 2020 klockan 15.00 – 16.30, Lilla Sessionssalen, 2:a våningen Slottet 
 

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 

Håkan Schroeder (ordf.), Carl-Otto Swartz, Jeanette Donner, Camilla Zakrisson 
Juhlin, Henrik Böhlenius och Jan Larsson (sekr.) 
 
Kristina Santén 
 
 
 

1. Välkommen 
Ordförande Håkan Schroeder hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 

2. Uppföljning tidigare protokoll  
Inom animalieproduktion kommer ämnesgruppsekreterare Anne-Charlotte Ohlsson att avgå och en process 
för ny ämnesgruppssekreterare är igång. Animalieseminarierna och ett ev. samarbete med VH-fakulteten 
diskuteras, Håkan Schroeder sonderar vidare i syfte att generellt öka samarbetet mellan LTV och VH.  
På PA’s hemsida framgår inte tydligt hur samverkan med branschen sker, Carl-Otto Swartz åtgärdar. 
Ett policy-dokument kring medfinansiering från partners behövs, Carl-Otto Swartz utreder. 
En fysisk ”Eriksgata” planeras inom campus Alnarp med Movium Partnerskap, Futures Food och 
Partnerskap Alnarp som medverkande. Detta planeras att genomföras till hösten. 
En test planeras med någon projektansökare ang. hur formuläret för ansökan fungerar och förstås. 
 

3. Information från PA 
Ett antal förändringar har gjorts på PA’s hemsida och utvärdering planeras. 
 
 

   4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Kommande event finns i bilaga 2, som dock är ganska tunt pga COVID-19. 
Lantmästardagen framflyttad till våren 2021. 
Branschdag trädgård inställt. 
 

5. Styrgruppsmötet 1 september 
Prefekter bjuds in. Några huvudpunkter på dagordningen:  

 På vilka tematiska huvudområden ska fokus läggas på för den närmsta tiden, förslag kan vara 
fokusområde hållbar utveckling och digitalisering i linje med SLUs nya strategi. Hur kan PA bli 
mer proaktiv inom områden som kan anses viktiga. 

 Digitala kontra campus-möten 
 Ev. ämnessekreterare animalieproduktion tas upp som en generell av relevans för alla 

ämnesgrupper  
  
 Ska någon sorts vägledning till bedömning av inkomna projekt-ansökningar återinföras? En fråga 

som hanteras vid senare möte när underlag tagits fram. 
 Är det en bra idé att vid projektansökan kryssa i vilka av FN’s 17 klimatmål som behandlas i 

projektet 
 Anna Lundhagen, ny vicerektor, kort presentation om det passar med mötestiden. 

 
Beslutades att anordna lunch i parken med mat från en cateringfirma 
 

  



                 
6. Projektansökningar 

Beslutades enligt bilaga 1, totalt 4 ansökningar beviljades med 132 500 kr ur medlemsbudgeten. 
Projekt 1104 kommer inte att bli av varför beviljat belopp återtas. 
Projekt 1279 beviljades vid förra styrgruppsmötet  med 400 000, tillägg till detta beslut är att det 
avser 200 000 kr/år för projektets två första år. 
 

  
7. Övriga frågor 

Kan en extern kostnad beviljas för att arrangera seminarier och exkursioner, t.ex. ordna föreläsare, förtäring 
etc. ur PA’s medlemsbudget? Beslutades att uttala att detta kan vara möjligt.  
 
Ordförande uppmärksammade att det förts diskussioner om PAs medverkan i de två FORMAS-
ansökningarna från SLU avseende nya centrumbildningar inom livsmedelsområdet. Ansökan SustAinimal 
inom djurområdet innehåller regionala noder bl.a. en Sydnod där PA t ex skulle kunna vara en resurs 
tillsammans med institutioner och partners. Hanna Sassner och Ingrid Sarlöv-Herlin är involverade från 
institutionsledningarna från Alnarp. 
 
Invigning av det regionala skogsprogrammet under ledning av Skogsstyrelsen kommer att ske på gräsmattan 
utanför Slottet där samverkan utbildning och forskning ur ett sydsvenskt perspektiv ligger i fokus. Eventet är 
den 25 augusti främst digitalt med bl.a. landsbygdsministern och landshövdingen deltagande. 
 

8. Nästa möte 
Det beslutades att hålla nästa möte 21 september 14.00 – 15.30  
 

9. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

 
 
Alnarp den 17 augusti 2020 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande) 
           



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnummer  Projekttitel  Sökande  Partners/ Kommentar  Sökt nu 
från PA 

Projektets 
totalsumma 

Projekttid, beslut 

1293/20/Trgrd  Hållbar och optimerad vertikal 
odling för livsmedelsproduktion i 
urban miljö 

Karl‐Johan 
Bergstrand 

Examensarbete  17 000  17 000  2009‐2106 
Beslut: beviljades 23 000 ur medlemsbudgeten varav 
5 000 avser ersättningen till handledning 

1294/20/MoM  Ledarskap och Lean 
22 september 2020 

Jan Larsson  Tejarps Förlag 
Seminarium 

17 000  17 000  2008‐2108 
Beslut: beviljades 17 000 ur medlemsbudgeten 
 

1295/20/VO  Kompostering på gårdsnivå, med 
metoden Microbial Carbonisation, 
med mätning av relaterade 
växthusgasemissioner 

Maria Ernfors  Biskopshagens odlingar 
(LRF) 
Examensarbete 

48 299  62 699  2006‐2106 
Beslut: beviljades 48 000 ur medlemsbudgeten  

1296/20/VO  Strukturkalkningens inverkan på 
dragkraftsbehov och 
penetrometermotstånd i jorden 

Sven‐Erik 
Svensson 

Examensarbete  39 500  39 500  2008‐2108 
Beslut: beviljades 44 500 ur medlemsbudgeten varav 
5 000 avser handledning 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. augusti 
 

 
Marknad och management 
2020-09-22 Ledarskap och Lean Terra Nova + Zoom Jan Larsson 
 Totalt 1 seminarier 

 

 

 


