
   

 

Partnerskap Alnarp 
 
AU Styrgruppen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2008-08-14 

 
Plats och tid: 14 augusti 2008 Slottet Alnarp, kl 11.00 – 12.00 
Närvarande: Roland von Bothmer (ordf.), Dave Servin, Gunilla Nordberg (adjungerad) 

och Jan Larsson (sekr.)  
 

1. Välkommen 
Roland von Bothmer hälsade välkommen. 
 

2. Uppföljning föregående mötes protokoll 
• Ett dokument till partnersföretagen som på ett tydligt sätt beskriver formella regler kring 

examensarbeten: Jan Larsson tar fram detta dokument och tar också fram ett förslag till 
dokument som beskriver de regler som gäller för studenter som önskar göra examensarbete 
stött av Partnerskap Alnarp. 

• Ett dokument som beskriver villkor för företagsdoktoranders (vad tar man på sig för ansvar, 
vilka fördelar vinner man etc. speciellt anpassat till de mellanstora företagen i branschen): 
Roland von Bothmer har varit i kontakt med fakultetsledningen och väntar på svar. 

• Presentation av Partnerskap Alnarps kommunikationsplan för fakultetsledningen snarast. 
Roland von Bothmer ansvarar för detta.  

• Ämnesgruppernas ordförande ska dokumentera vilka aktiviteter som kommit till stånd tack 
vare Partnerskap Alnarp samt vilka följdverkningar projekten fått, dvs ta fram de goda 
exemplen: Dave Servin arbetar vidare på att ta fram dessa exempel. 

• AU gemensamt samlar material kring engagemang i olika stiftelser speciellt avseende 
möjlighet att nyttja stiftelsens forskningsutrustning och ev. möjligheter till delfinansiering: se 
bilaga 2 

• En sammanställning av finansieringen till projekt inom Partnerskap Alnarp för 2007 avseende 
vilka belopp som härrör från olika organisationer med helt eller delvis offentliga medel som 
finansieringskälla: SLF, Formas, Jordbruksverket, Region Skåne och olika länsstyrelser. Detta 
läggs in i verksamhetsberättelsen som därefter publiceras på hemsidan:  genomfört 

• Formulering av ett förslag till samverkansavtal, ett letter of intent, avseende Ideon Agro Food, 
Agroväst och Agroöst:Dave Servin arbetar vidare på detta avtal 

 
3. Kalendariet genomgicks och kompletterades 

 
4. Projektansökningar:  

beviljades två projekt ur medlemsbudgeten (35 000 kr) och ett (16 000 kr) ur projektbudgeten enligt 
bilaga 1. 
 

5. Övrigt 
Inga övriga punkter. 
 

6. Nästa AU-möte 12 sep kl 10.00 
 

7. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 
Alnarp den 14 aug 2008 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Roland von Bothmer (ordförande)



   

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 14 augusti 2008          Bilaga 1 
             
Projektnr 
 

Projekttitel  Sökande  Beslut/ 
Partners 

Sökt nu 
från Partnersk 

Sökt totalt 
från 
Partnersk 

Proj. 
total‐ 
summa 

Beslut 

313/08/Bio  Resebidrag för 
deltagande i ”2008 
International Confe‐
rence on Flax and 
other Bast Plants”, 
Saskatoon, Canada 

Bengt Svennerstedt, 
SLU, Område jordbruk 

Avslag, PA’s regler tillåter 
inte denna typ av projekt 
(resebidrag) 

25 000 25 000 25 000 Avslag 

314/08/Bio  Seminarium om fiber‐
beredning av hampa, 
21 aug 2008 

Jan‐Erik Mattsson, 
SLU, Område jordbruk 

Beviljades 6 000 ur 
medlemsbudgeten 
SJV 

6 000 6 000 14 000 6 000 

315/08/VO+ 
SPA 

Odling av matpotatis i 
bädd jämfört med 
kupa 

Sven‐Erik Svensson, 
SLU, Område jordbruk 

Beviljades 16 000 ur 
projektbudgeten. SPA har 
tidigare beviljat 16 000 kr. 

32 000 32 000 62 000 16 000 

316/08/FoG  Bevarande av 
naturliga 
fiendepopulationer i 
ett växtföljdssystem 
med blomsterremsor 

Birgitta Rämert, SLU, 
Område 
Växtskyddsbiologi 

Intressant projekt men 
motfinansiering från aktiv 
partner krävs 

30 000 30 000 520 000 Åter‐
remiss 

317/08/FoG  Tillväxt Trädgård 
”Hallon och nya bär” ‐ 
reseansökan 

Thilda Nilsson, 
Hushållnings‐
sällskapet Malmöhus 

Avslag, internationella 
kontakter är mycket viktigt 
men PA’s regler tillåter inte 
denna typ av projekt 
(resebidrag) 

13 300 13 300 13 300 Avslag 

318/08/VO  Seminarium mellan‐
grödor för bättre 
kvävehushållning, 
bättre struktur och 
friskare grödor 

Dave Servin, 
Partnerskap Alnarp 

Beviljades 29 000 ur 
medlemsbudgeten 

29 000 29 000 29 000 29 000 
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Kartläggning av stiftelser av intresse för Partnerskap Alnarp 
Av Jan Larsson, 2008-08-14 
 

Ekhagastiftelsen, http://www.ekhagastiftelsen.se 
Stiftelsen har till ändamål att upprätta eller understödja redan befintliga allmännyttiga inrättningar samt 
stödja upptäckter, uppfinningar och erfarenheter, vilka äro ägnade att förbättra människans tillvaro och 
livsföring, särskilt i de delar som nedan sägs. 
På LANTBRUKSOMRÅDET stöder stiftelsen forskning angående förbättring och vidareutveckling av 
ekologiskt lantbruk, dvs ekologiskt väl anpassade lantbrukssystem, där man ersätter de kemiska medlen för 
gödsling, växtskydd och tillväxtreglering med produktionsbefrämjande åtgärder av ekologisk och biologisk 
art. Härvid bör målet vara inriktat på produktion av kvalitativt högvärdiga baslivsmedel, som är väl ägnade 
att befordra människans hälsa och sunda utveckling. Även forskning beträffande beredning och förvaring av 
livsmedel medelst naturlig teknik kan stödjas. 
Sista ansökningsdag är den 31 maj, tillgängligt belopp ca 10 milj kr (huvuddelen går till medicinska 
projekt). 
 

Östads stiftelse, http://www.ostadssateri.se  
Stiftelsens ändamål är att ombesörja utbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande 
verksamhet i enlighet med grundtankarna i de givna donationsbestämmelserna. 
Den nya ändamålsparagrafen innebär att utbildningen framgent kommer att få allt större tyngd samtidigt 
som försöksverksamheten kommer att minskas. Utöver olika fakulteter inom SLU har idag, eller planerar, 
Göteborgs universitet, Växjö universitet, Högskolan Dalarna samt Högskolan Kalmar 
utbildningsverksamhet förlagd till Östad.  
Stiftelsen äger idag en areal uppgående till drygt 5.000 ha varav 4.000 ha skogsmark. Av de tidigare 
arrendegårdarna återstår idag ett 60-tal bostadshus som hyrs ut till allmänheten. En omfattande grus- och 
bergstäkt bedrivs i egen regi vid Brobacka. Stiftelsen omsätter ca 25 mkr per år.  
1988 träffade stiftelsen två avtal med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) där stiftelsen årligen utbetalar ett 
bidrag till SLU samt ställer 25 sängplatser, lektionssal mm till SLU:s förfogande. SLU bedriver på 
stiftelsens marker försöksverksamhet inom såväl jordbruk som skogsbruk med därtill hörande undervisning. 
Jordbruksverksamheten har koncentrerats till jordbearbetningsförsök medan skogsbruket bedriver ett stort 
antal olika försök huvudsakligen knutet till beskogning av åkermark med framförallt lövträd. Under senare 
år har utbildningen fått en allt större tyngd och ett flertal kurser till Östad framför allt till skogsområdet 
Djurgården som hyser mycket stora naturvärden. 
Mark Huisman sitter med i styrelsen. 



                                                                                                                                         Bilaga 2   

Rappe von Schmiterlöwska Stiftelsen, Växjö 
Tagel är en gård på 1 400 hektar, varav cirka 1 200 hektar är skog. På Tagel finns ett rikt arkiv över hur 
gården, som har anor från medeltiden, drivits genom åren. För närvarande håller man på med att återskapa 
trädgården som den var på 1800-talet med hjälp av arkivet och folk från Alnarp. 
Det är 1800-talet som är riktmärket för hur gården ska se ut och drivas. Det är inget museum, utan avsikten 
är att gården ska drivas och när så är möjligt komma till användning för forskningsändamål. Roland von 
Bothmer sitter med i styrelsen. 
 

Stina Werners Stiftelse, Göholm, Blekinge 
Stina Werner avled 2003 och hon hade testamenterade hela sin kvarlåtenskap till en stiftelse, Stina Werners 
Stiftelse som började verka 2005. Stiftelsens förmögenhet utgörs dels av materiella tillgångar i byggnader 
och mark (bokfört värde 17 mkr) och dels av finansiella tillgångar (bokfört värde 57 mkr). 
Herrgården Göholm ska användas för utbildning och forskning. Hur detta ska ske är inte klargjort ännu, t.ex. 
står herrgården f.n. tom. Herrgården förvaltas av Skogssällskapet. Stiftelsen har en styrelse om tre personer, 
varav Eva von Wachenfelt är en. För 2007 fanns 1,3 mkr utdelningsbart och man delade ut sju stipendier om 
total 867 000 kr (SLU m.fl. universitet/högskolor sex st. och natubruksgymnasiet Blekinge ett st. 
Stipendieansökningar ställs till Eva von Wachenfelt och ska avse forskning eller undervisning inom 
jordbruk, skogsbruk eller naturvård. I stiftelseurkunden framgår bl.a. att maxbelopp per ansökan är 200 000 
kr.  

Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling, 
http://www.axeljohnson.se/ 

Stiftelsen startades 1993 och har som ändamål att främja vetenskaplig forskning med inriktning på 
hushållning med naturresurser och utveckling av metoder och teknik inom produktion, distribution och 
handel med motsvarande inriktning. Stiftelsen stödjer även undervisning och utbildning inom dessa 
områden. Styrelsen i Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling består av: Alexandra 
Mörner, ordförande, Göran Ennerfelt, Antonia Ax:son Johnson, Peter Sylwan samt Annika Åhnberg. 

Crafoordska stiftelsen, http://www.crafoord.se  
Holger Crafoord donerade 1980 3 milj kr till en stiftelse med uppgift att: 
“utan vinstsyfte för en viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning 
samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i 
strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, må Stiftelsen även främja välgörande, sociala, 
konstnärliga, idrottsliga eller eljest allmännyttiga ändamål...” 
Genom ytterligare donationer av Holger Crafoord och genom värdetillväxt har stiftelsens kapital från början 
ökat till 1 991 milj kr år 2007. 
I början av februari skall ansökan för bidrag till vetenskaplig forskning och undervisning lämnas in. År 2007 
delade Crafoordska stiftelsen ut ca 50 miljoner till vetenskaplig forskning och undervisning. 

 

 


