
                                                                                                                                          
  

 
 
 
 
SLU Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2023-01-26 

 

Plats och tid: 

 

26 januari 2023 klockan 10.30 – 12.15 

 

Närvarande: 

 

 

Anmält förhinder 

 

 

 

Christina Lunner Kolstrup (Ordf.), Johanna Grundström, Håkan Schroeder, Jeanette 

Donner,  Kristina Santén, Henrik Böhlenius och Jan Larsson (sekr.) 

 

- 

1. Välkommen 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Uppföljning tidigare protokoll  
På vilka tematiska huvudområden ska fokus läggas på för den närmsta tiden, förslag kan vara fokusområde 

hållbar utveckling, exempelvis växthälsa och digitalisering. Hur kan PA bli mer proaktiv inom områden som 

kan anses viktiga. Hur få bransch mer involverad? 

Prioritering av vård av partners behöver ses över kontra andra uppgifter för verksamhetsledaren. 

Hur ser PA på trainee på medlemsföretag med t.ex. ersättning resor, Henrik Böhlenius utvecklar förslaget till 

nästa AU-möte. Beslutades att parkera denna punkt tills vidare. 

Ämnesgruppsordförande Marknad & management, Djur och Skog 

Från de förslag som framfördes på styrgruppsmöte 1 dec 2022 pågår ett arbete kring vad som ska eller kan 

implementeras. Av dessa prioriteras för tillfället hur PA kan hjälpa till med kopplingen forskare - branschen. 

Vidare att ta fram presentationer av forskare och partners och att  utveckla kommunikation av vad PA tillför 

medlemmar. Vidare ses en inventering av organisationer som strategiskt gärna skulle vara partners men som 

inte är det. Övriga punkter från styrgruppsmötet kommer att följas upp efterhand. 

 

 

3. Information från PA 
Förberedelse för Alnarpskonferensen 15 feb pågår för fullt. Uppföljning Växjö möte är en annan aktivitet 

liksom medlemshantering i och med årsskiftet. Ny satsning från PA på LinkedIn 

 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 

 

 

5. Studentarbeten/examensarbeten 
Thesis day: PA anser att externa borde kunna vara med i juryn, vilket kommer att framföras till ansvariga. 

Beslutades att examensarbeten med finansiering från PA framledes ska delta på Thesis Day med minst en 

poster (digitalt eller fysiskt på plats). 

PA har ett omfattande stöd till SLU’s programstudenters enskilda arbeten (examensarbeten, master- eller 

kandidatarbeten). Det finns även utbytesstudenter och denna kategori kan också söka förutsatt att det är ett 

examensarbete som görs vid SLU, medan ansökningar som avser ett projektarbete inte kan beviljas. 

 

6. Projektansökningar enligt bilaga 1, totalt. 
Beslutades att se över instruktionerna för struktur och innehåll i ansökan för ökad tydlighet där t ex syfte, 

mål och relevans ska anges i en ansökan. 

Beslutades se över och dokumentera grundkriterierna som ska vara uppfyllda för ansökningar riktade till 

mötesarenaaktiviteter och examensarbeten som ett led i ökad tydlighet och underlätta vägledningen för 

sökande.  

Beslutades enligt bilaga 1, totalt 10  projekt med totalbeloppet 351 000, allt ur medlemsbudgeten. 



                                                                                                                                          
 

7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades 

 

8. Nästa möte 
Beslutades att hålla nästa möte 9 mars 10.45 – 12.00 

 

 

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

 

 

 

 

Alnarp den 26 januari 2023  

    
 

Jan Larsson (sekreterare)                          Christina Lunner Kolstrup (ordf.)           



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu 
från PA 

Projektets 
total- 

summa 

Projekttid, beslut 

1440/Skog/2023 Vad hände sedan? En fältstudie av 
Drettingemetoden 

Therese 
Strömvall 
Nyberg 

Examensarbete 
 

50 000 50 000 2301-2306 
Beslut: beviljades 40 000 ur medlemsbudgeten. 
Av detta utgör 5 000 ersättning till handledaren och 
35 000 ersättning till bilhyra etc., neddragning då AU 
anser att resekostnader kan hållas lägre. 

1441/Trgrd/2023 Växttillgänglighet av fosfor från 
polonit i olika substratblandningar 

Siri Caspersen Examensarbete 
 

50 000 50 000 2212 – 2312 
Beslutades att undersöka ansökan med sökande då 
den  är snarlik 1442, beslutas snarast viaPer 
Capsulam 

1442/Trgrd/2023 Inverkan av mykorrhiza på 
växttillgänglighet av fosfor från 
Polonit 

Siri Caspersen Examensarbete 
 

50 000 50 000 2212 – 2312 
Beslutades att undersöka ansökan med sökande då 
den  är snarlik 1441, beslutas snarast via Per 
Capsulam 

1443/Skog/2023 Kvantifiering av förekomsten av 
Heterobasidion (rotröta) i unga 
tallbestånd som tidigare 
planterats med tall i södra Sverige 

Jonas 
Rönnberg 

Examensarbete 
 

33 000 33 000 2301-2305 
Beslut: beviljades 38 000 ur medlemsbudgeten varav 
5 000 är tillkommande handledningskostnad 

1444/Skog/2023 Sprängticka odling i Sverige Michelle Cleary Examensarbete 
Skogforsk 
 

35 000 35 000 2209-2302 
Beslut: beviljades 40 000 ur medlemsbudgeten varav 
5 000 är tillkommande handledningskostnad 

1445/Skog/2023 Effekten av UV-C ljus och 
värmebehandling på svampar av 
Pinus sylvestris, Pinus contorta 
and Pseudotsuga menziesii. 

Michelle Cleary Examensarbete 
Sveaskog 
 

35 000 35 000 2206-2304 
Beslut: beviljades 40 000 ur medlemsbudgeten varav 
5 000 är tillkommande handledningskostnad 

1446/Skog/2023 Tillväxt och kvalitétegenskaper av 
björkar med   varierande 
förädlingsgrad. 

Emma 
Holmström 

Examensarbete 
Skogforsk 
 

35 000 35 000 2301-2401 
Beslut: beviljades 40 000 ur medlemsbudgeten varav 
5 000 är tillkommande handledningskostnad 

1447/VO/2023 Integrerad bekämpning av 
renkavle efter höstveteskörd - 
fröbanksanalys för utvärdering av 
olika ogräskontrollerande 
åtgärder 

David Hansson Examensarbete 
 
 

35 000 35 000 2301-2401 
Beslut: beviljades 40 000 ur medlemsbudgeten varav 
5 000 är tillkommande handledningskostnad 

 



Bilaga 1 

 

 

1448/Skog/2023 Genetisk analys av lärkens 
höjdtillväxt 

Emma 
Holmström 

Examensarbete 
Skogforsk 
 

30 000 30 000 2301-2401 
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten varav 
5 000 är tillkommande handledningskostnad 

1449/MoM/2023 Två seminarier Jan Larsson Seminarier 
Tejarps förlag 
 

10 000 10 000 2301-2401 
Beslut: beviljades 10 000 ur medlemsbudgeten 

1450/Djur/2023 Alnarps lamm & fårdag Madeleine 
Magnusson 

Seminarium 
LRF Skåne 
 

39 000 45 000 2301-2310 
Beslut: beviljades 18 000 ur medlemsbudgeten. Det 
lägre beloppet motiveras med att SLU-personal 
normalt inte finansieras av PA inom aktivitetsstöd. 

1451/Skog/2023 Klimatnytta och samhällsnytta 
med snabbväxande lövträd: 
Studiebesök och workshop i 
Mörrum 

Henrik 
Böhlenius 

Seminarium 
Södra Skogsägarna 
 

50 000 Ca 125 000 2301-2401 
Beslut: beviljades 50 000 ur medlemsbudgeten. 

 
 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser 2023 
 
 

Hittills inplanerade för 2023 

  

Ämnesöverskridande 

2023-02-15 Alnarpskonferensen 2023 

2023-02-27 Brassica konferens 2023 27-28 feb 
 

Marknad och management 

2023-03-01 Strategier för en verksamhet med mycket stora omvärldsrisker 

2023-03-02 Export för mindre livsmedelsproducenter med Business Sweden 
 

Skog 

2023-03-06 Skånsk skogsstrategi kommer till Alnarp och har sitt styrgruppsmöte där. Planen är att PA deltar genom  

att presentera verksamheten. Ej öppet för allmänheten. 
 

Totalt 5 seminarier. 
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