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Bilaga 1: Projektansökningar 
 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 28  april 2011         
               

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners Sökt nu
från 
Partnersk 

Sökt totalt
från 
Partnersk 

Proj.
total‐ 
summa 

Beslut, anm

550/11/Ind  Bioraffinering i 
Öresundsregionen 

Jan Larsson, Omvärld Alnarp
(Jan Erik Mattsson) 

Seminarium 8 000 8 000 23 000 Beslutades att bevilja 8 000 ur 
medlemsbudgeten 
 

520/11(FoG  Seminarium Biologisk 
bekämpning 

Birgitta Rämert
SLU  Område Växtskyddsbiologi 
Alnarp 

Seminarium  
72 000  72 000  72 000 

20110329: Beslutades att tillstyrka, men 
att AU senare får fatta beslut om 
beloppets storlek efter diskussion med 
sökande där innehåll och finansiering 
behöver kompletteras. 
Beslut: tas upp på nästa möte 

524/11/SPA  Kombinationer av 
bekämpningsmetoder mot 
potatisbladmögel – sortens 
resistens och inducerad  
resistens kan minska behovet 
av fungicider 

Erland Liljeroth
SLU Område Växtskyddsbiologi 
Alnarp 

SPA (2011)
125 000 

(2011)
125 000 

(2011)
373 000 

20110329: Beslutades att återemittera 
projektet där sökande uppmanas att 
tydligare redogöra för kopplingen till den 
svenska forskningsfronten i projektet och 
koppling till liknande projekt. AU kan ta 
beslut på max 95 000 kr ur 
projektbudgeten. 
Beslutades att bevilja 95 000 ur 
projektbudgeten 

526/11/Anim  Utveckling och demonstration 
av teknik för en energieffektiv 
grisproduktion 

Jos Botermans
SLU Område LBT 
Alnarp 

Stiftelsen 
Lantbruksforskning 
Statens 
Jordbruksverk 
Hushållningssällskape
t Malmöhus 

(2011)
235 000 
(2012) 
215 000 
(2013) 
215 000 

2011)
235 000 
(2012) 
215 000 
(2013) 
215 000 

(2011)
1 563 000 
(2012) 
1 523 000 
(2013) 
1 523 000 

20110329: Beslutades att bevilja 235 000 
för 2011 och 215 000 för år 2012 ur 
projektbudgeten. PA vill ha ett 
förtydligande vad det tredje året 
innehåller. 
Beslutades att godkänna den 
komplettering som inkommit 

527/11/Ind  Byggelement i hampbetong 
tillverkad av svensk 
industrihampa 

Paulien de Bruijn
SLU Område LBT 
Alnarp 

Region Skåne (2011)
100 000 

(2011)
100 000 

(2011)
250 000 

20110329: Beslutades att begära in 
komplettering avseende 
handledningskostnad och sökandes 
anställningsförhållande. Styrgruppen är 
positiv till projektet, AU kan ta beslut. 
Beslutades att bevilja 100 000 ur 
projektbudgeten 
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533/11/Vo  Mellangrödor efter 
konservärter och före 
höstvete 

Allan Andersson
SLU Område Jordbruk 
Alnarp 

Findus R & D AB (2011)
216 000 
(2012) 
222 264 
(2013) 
228 710 

(2011)
216 000 
(2012) 
222 264 
(2013) 
228 710 

(2011)
432 000 
(2012) 
444 528 
(2013) 
457 420 

20110329: Beslutades att bevilja 215 000 
för 2011 och 220 000  för 2012 ur projekt‐
budgeten under förutsättning att en 
bättre precisering av olika forskares 
arbetsinsatser görs samt att såväl plöjd 
som icke plöjd mark ingår i 
undersökningen. AU godkänner 
komplettering. 
Beslut: tas upp på nästa möte 

535/11/FoG  Golfgreener med rödsvingel – 
skötselkoncept för hållbarhet 
och spelbarhet 

Håkan Schroeder
SLU Omvärld Alnarp 
Alnarp 

(2011)
175 000 
(2012) 
175 000 
(2013) 
175 000 

(2011)
175 000 
(2012) 
175 000 
(2013) 
175 000 

(2011)
1 702 000 
(2012) 
2 029 000 
(2013) 
2 225 000 

20110329: Beslutades att bevilja 175 000 
för 2011 och 175 000  för 2012 ur projekt‐
budgeten under förutsättning att Svenska 
Golfförbundet blir medlem och att övrig 
finansiering enligt reviderad budget 
beviljas. 
Beslut: tas upp på nästa möte 

536/11/MoM  Att vända värdekedjan: 
Konsumentdriven innovation 
för hållbar tillväxt i 
lantbruksföretag 

Lena Ekelund
SLU Område Arbetsvetenskap 
Alnarp 

Stiftelsen 
Lantbruksforskning 

(2011)
200 000 
(2012) 
200 000 
(2013) 
200 000 

2011)
200 000 
(2012) 
200 000 
(2013) 
200 000 

Se ansökan 
till 
stiftelsen 

20110329: Beslutades att bevilja 200 000 
för 2011 och 200 000  för 2012 ur projekt‐
budgeten under förutsättning att någon 
lokal partner engageras i projektet. AU tar 
beslut. 
Beslut: tas upp på nästa möte 

538/11/Ind  Struvit – ett 
långsamtverkande 
fosfatgödselmedel 

Siri Caspersen
SLU Område Hortikultur 
Alnarp 

(2011)
252 000 

(2011)
252 000 

(2011)
638 400 

20110329: Projektet är enormt intressant, 
men finansieringen måste revideras så att 
motfinansiering finns. Beslut: projektet 
återremitteras, AU kan fatta beslut. 
Beslut: tas upp på nästa möte 

541/11/MoM  Alnarp Innovation Vertikal och 
Virtuell Inkubator för Sveriges 
gröna näring 

Joel Magnusson
SLU Omvärld Alnarp 
Alnarp 

(2011)
100 000 
(2012) 
100 000 
(2013) 
100 000 

(2011)
100 000 
(2012) 
100 000 
(2013) 
100 000 

? 20110329: Beslut: återremitteras. LRF har 
företagscoacher, LRF Konsult arbetar med 
innovatörer, Hushållnings‐sällskapen 
likaså. Samordningen / synergier 
gentemot dessa verksamheter behöver 
förtydligas. AU kan fatta beslut om 
100 000 ur projektbudgeten för det första 
året. 
Beslut: tas upp på nästa möte 
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