
           

 

Partnerskap Alnarp 
 
AU Styrgruppen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-08-15 

 
Plats och tid: 15 augusti 2011 klockan 08.00-09.00, Slottet, Alnarp 
Närvarande: Tiina Sarap (ordf.), Dave Servin, Håkan Schroeder och Jan Larsson (sekr.) 

 
 

1. Välkommen 
Ordf. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Information från PA 
Håkan Schroeder redovisade för en konferens han bevistat i Paris och där han redogjorde för Partnerskap 
Alnarps verksamhet för delegater från i stort sett hela världen. De frågor som var mest bestående var hur PA 
lyckats engagera så många företag och hur det kunnat bli så uthålligt. 
Jan Larsson redogjorde för en konferens i Quito, Ecuador där Jan också redovisade och diskuterade 
Partnerskap Alnarp för deltagare från Mellan- och Sydamerika. Frågor handlade om hur det var möjligt att 
engagera så många företag och framförallt hur det var möjligt med denna typ av samarbete, dvs om det inte 
uppstod svåra konflikter vid samverkan kring forskning. 
Dave Servin redogjorde för två besök i Polen där PA presenterades. Den mest slående frågan var den 
konkurrens som borde uppstå mellan företag som deltar i sådana här samverkansprojekt. 
Meddelades att Växjö möte 2010 gick med ett överskott. 
Diskuterades framtida Växtskyddsbrev där läget håller på att förändras pga pensionsavgångar. Beslutades att 
arbeta för att en arbetsgrupp bildas som tar upp frågan och framtiden för Växtskyddsbreven. Beslutades att 
Håkan Schroeder tillfrågar Anders TS Nilsson och Birgitta Rämert samt Olof Johansson, Jordbruksverket om 
de har möjlighet att ingå i denna arbetsgrupp. AU är av åsikten att pappersversionen läggs ner och att 
nuvarande prenumeranter bör meddelas detta. 
 

3. Inför styrgruppsmötet 15 september 
Beslutades att hålla mötet enligt följande: 
09.30 – 12.00 hålls gemensamt möte med PA’s styrgrupp och områdeschefer 

09.30 - 10.30: 8 områdeschefer berättar vardera ca 5 minuter om sin verksamhet. 
10.30 - 11.00: PA presenteras gemensamt, Håkan Schroeder, Dave Servin och Jan Larsson förbereder. 
11.00 - 11.30: Grupper bestående av 2 – 3 områdeschefer + relevanta ledamöter ur styrgruppen PA bildas 
för att fundera över vad PA kan betyda för området och vad som kan förbättras. 
11.30 – 12.00 redovisas grupparbetena 

12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 – Styrgruppsmöte med PA där huvudpunkten är reflektion på förmiddagen. 
Mötet hålls i Stora Sessionssalen.  
 

3. Projektansökningar 
Beviljades enligt bilaga 1. Beträffande projektansökan 541 tas denna upp till diskussion på styrgruppsmötet 
15 september. 
 

4. Övrigt 
Alnarp firar 150 år 2012. Diskuterades hur PA kan engageras i detta arbete. Punkten tas upp på 
styrgruppsmötet 15 september.  
Beslutades att tillfråga Paul Jensén om han kan författa ett PM som kan utgöra underlag till ett gemensamt 
system för reseberättelser inom fakulteten. Reseberättelser upprättas bl.a. inom internationaliseringsenheten 
vid Omvärld Alnarp, två olika stipendiekommittéer (utbildning resp. forskning) samt i diverse andra 
sammanhang. Syftet är att skapa ett enhetligt utseende samt att samla alla reseberättelser elektroniskt på ett 
gemensamt ställe. Ett ytterligare syfte är att göra reseberättelserna så korta som möjligt med förslagsvis 
följande innehåll: 

 Viktiga personer och organisationer som man mött på sin resa. 
 Omvärldsspaning; vad nytt upplevde man på sin resa 
 Egna reflektioner för ämnesområdet och Sverige i ett internationellt perspektiv 

 



           
5. Nästa möte AU 

Beslutades att hålla nästa möte tisdag 20 september klockan 08.00 – 10.00. 
 

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

 
 
 
Alnarp den 15 augusti 2011 
 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Tiina Sarap (ordförande)  



Bilaga 1: Projektansökningar 
 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 15 augusti 2011           
             
Projektnr 

 
Projekttitel Sökande Partners Sökt nu 

från 
Partnersk 

Sökt totalt
från 
Partnersk 

Proj.
total‐ 
summa 

Beslut, anmärkningar

558/11/VO  Nya genkällor för 
ogräskonkurrerande förmåga i 
höstvete och utvärdering av dessa 
som alternativ till kemisk 
bekämpning 

Nils‐Ove Bertholdsson, 
område växtförädling 

Lantmännen SW 
Seed 

2011:  
68 000 
2012: 
69 000 
 

2011: 
68 000 
2012: 
69 000 
 

2011: 
136 000 
2012: 
138 000 
 

Beslut: AU positiv, har inte befogenhet att 
bevilja varför projektet bordlades till 
styrgruppens möte 15 september. 

559/11/FoG  Restvärme för växthusproduktion  Sven Nimmermark. 
Område Lantbrukets 
Byggnadsteknik 

Oskarshamns 
kommun, NOVA 

275 000 275 000 550 000 Beslut: projektet hänskjuts till ett Per 
Capsulam‐beslut inom styrgruppen. 

560/11/FoG, 
Komm 

En konferens kring modern 
vattenplanering ‐ samverkan mellan 
stad och landsbygd. Dag‐ och 
dräneringsvatten 19‐20 okt 2011 

Monica Johannesson, 
Omvärld Alnarp 

Länsstyrelsen i 
Skåne, Region 
Skåne 

30 000  30 000 200 000 Beslut: beviljades 30 000 ur medlemsbudgeten 

561/11/VO  Workshop: NoSoy II ‐ Svensk 
djurhållning utan soja 

Dave Servin, Omvärld 
Alnarp 

Hush.sällsk. 
Kristianstad, LRF 

35 000  35 000 45 000 Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 

562/11/MoM  Konkurrenskraften i svenskt lantbruk  Dave Servin, Omvärld 
Alnarp 

35 000  35 000 35 000 Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten 

563/11/VO  Majsdagen 2011 Dave Servin, Omvärld 
Alnarp 

Hush.sällsk. 
Kristianstad, 
Skånesemin 

3 000  3 000 20 500 Beslut: beviljades 3 000 ur medlemsbudgeten 

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 
 



Bilaga 1: Projektansökningar 
 

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 

 


