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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
Alnarp Green Innovation Arena är ett kluster med Partnerskap Alnarp, Movium och Tillväxt Trädgård. En 
ansökan håller på att färdigställas, ansvarig Kristina Santén. 
AU ska arbeta vidare på att få till ett förenklat förfarande då det gäller hanteringen av medel till 
examensarbeten. Jan Larsson undersöker saken. 
Anvisningarna till projektansökningar innebärande att om styrgruppen beslutar om ett belopp som inte 
oväsentligt avviker från sökt belopp så måste en reviderad budget för projektet redovisas av sökande 
Förfrågan om att delta Biobridge. Möjligheten har undersökts av Lisa Germundsson och en ansökan håller 
på att författas. 
Det pågår samtal om en satsning inom livsmedelsområdet med bl.a. Skånes Livsmedelsakademi. 
Beslutades att ta upp detta på styrgruppsmötet i mars. Lisa Germundsson förbereder. 
Beslutades att ta upp frågan om höstmötets och Jordbruks- och Trädgårdkonferensens framtid på vårens 
styrgruppsmöte 19 mars.  
 

3. Information från PA 
Medlemskontrakt, inte minst med skogliga medlemmar, pågår. 
Verksamhetsberättelse håller på att tas fram, deadline en vecka före styrgruppsmötet dvs 12 mars. 
Regionala köttmedel SLF ska sökas, Lisa Germundsson ansvarig. 
ILUC, Indirect Landuse Change, det finns ett problem med att bioenergi driver ut livsmedelsproduktion och 
det är aktuellt inte minst i Skåne där det gjorts stora biogassatsningar. En förfrågan har kommit att utreda 
saken. Beslutades att undersöka om det går att skapa en expertgrupp i ämnet. Lisa Germundsson 
undersöker med berörda intressenter. 
Projektet Icecap börjar klarna. Lisa Germundsson deltar i en kick-off i Göteborg 29-30 januari 2015. 
På Tillväxt Trädgårds styrgruppsmöte 28 jan diskuterades bl.a. de viktiga synergierna mot PA och Frukt 
och Grönt-gruppen och hur viktigt det är att fortsätta att utveckla gemensam verksamhet.  

  
4. Ämnesgrupp skog  

Åtgärder att vidta: Formering ämnesgrupp (preliminärt 3 mars), programmål måste formuleras (avstämning 
på första ämnesgruppsmötet 3 mars), ansökningsformulär projekt (Jan Larsson anpassar så att skog finns 
med). Vidare inbjuds Karin Johansson till AU fortsättningsvis. Informationsmaterial kring PA måste 
konsekvent uppdateras. Nyhetsbrev – medlemmar från ämnesgrupp skog behöver samlas in. 
 

5. Tankar kring Plönninge  
Förelåg en förfrågan från Plönninge, (Harplinge Samhällsförening, Harplinge LRF-avdelning och 
Harplingebygdens företagarnätverk). Beslutades att Lisa Germundsson besvarar brevet med att beskriva 
PA’s verksamhet och möjligheter. 

 
6. Packbridge 

Beslutades om att verka för ett ömsesidigt medlemskap. 
 
 
 
 



           
 

7. Planerade aktiviteter i övrigt 
 
 5 feb Uthållig kontroll av gräsogräs Anders TS Nilsson, anmälan ligger ute 

 9 feb Odling av baljväxter, Gotland Lisa Germundsson, anmälan ligger ute 

 25 feb Framtidens grovfoder, Kalmar Lisa Germundsson, anmälan ligger ute 

 26 feb Baljväxter för humankonsumtion Anmälan ligger ute 

 18 mars Workshops för växtodlingsutveckling Dave Servin 

 Maj 2017 GCIRO (teknisk konf odling av oljeväxter) Albin Gunnarsson 

 Workshop om substrat och biokol (tunnelodling…)  

 Seminarium om biogassubstrat  

 Seminarium om odling av proteingrödor till animalier 
 

 

   

8. Utsändning av seminarier till medlemsföretag 
Det har framkommit önskemål om att ha möjlighet att delta i seminarier på distans. Möjligheten finns redan nu, 
men det är dels en policyfråga om de ska sändas ut och dessutom en kostnadsfråga. Nuvarande möjligheter är att ha 
en kamera som visar det som sker, men denna lösning är inte tillfredsställande kvalitetsmässigt. För att uppnå en 
högre kvalitet krävs investering i fler kameror m.m., uppskattningsvis 100 000 – 150 000 kr. Beslutades att invänta 
ny kommunikationschef vid SLU och att då formulera en skrivelse där dessa önskemål framförs. 
 

9. Utvärdering PA 
Diskuterades förslag på enkät till medlemsföretagen. 
 

10. Projektansökningar 
Förfrågan från Siri Kaspersen om att större projektarbeten i t.ex. projektkurser, kan ha ett allmänt intresse och det 
skulle därför vara av intresse att göra faktablad, ta med i nyhetsbrev etc. för vissa utvalda projekt. PA ställer sig 
generellt positiv till att finansiera layoutkostnader för denna typ av arbeten, ett formaliserat ansökningsförfarande 
måste dock ske. 
 
Beviljades enligt bilaga 1, ett projekt beviljades med 30 800 ur medlemsbudgeten.  
 

11. Övriga frågor  
Inga övriga frågor behandlades 
 

12. Nästa möte  
Beslutades hålla nästa AU-möte 24 februari klockan 08.15 – 09.30 
 

13. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

 
  
 
 
Alnarp den 29 januari 2015 
 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder 
  



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 29 januari 2015   
 
Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu
från 

Partnersk 

Proj.
total‐

summa 

Proj.‐tid, beslut

857/15/FoG  Effekten av fröbehandling med 
elektromagnetiska fält hos 
Solanum lycopersicum 

Siri Caspersen Bara Mineraler  35 200 35 200 1501‐1601 
Beslut: beviljades 30 800 ur medlemsbudgeten. Det lägre 
beloppet motiveras med att arbete inte ersätts vid 
examensarbeten. Det beviljade beloppet förutsätter att ett 
faktablad tas fram, om inte bortfaller 2 000 från beviljade medel. 

 


