
                 
   

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2021-01-21 

 
Plats och tid: 
 

21 januari 2021 klockan 14.00 – 15.30, Zoom 
 

Kallade: 
 
Anmält förhinder 

Håkan Schroeder (ordf.), Carl-Otto Swartz, Jeanette Donner, Camilla Zakrisson 
Juhlin, Kristina Santén, Henrik Böhlenius och Jan Larsson (sekr.) 
- 
 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
Ett policy-dokument kring medfinansiering från partners behövs, Håkan Schroeder och Carl-Otto Swartz utreder. 
 
En test planeras med någon projektansökare ang. hur formuläret för ansökan fungerar och förstås. 
 
På vilka tematiska huvudområden ska fokus läggas på för den närmsta tiden, förslag kan vara fokusområde 
hållbar utveckling och digitalisering i linje med SLUs nya strategi. Hur kan PA bli mer proaktiv inom 
områden som kan anses viktiga. 
 
Reflektion från styrgruppsmötet 4 dec: en besvikelse från lantbruks/trädgårdsdelen på ansökningarna, där 
kritiken var att det generellt var för många alltför perifera projekt och med stor andel in Kind-finansiering 
(ganska nära 100%). Det var ett alltför stort antal ansökningar som låg nära introduktion av olika 
produkter/tjänster, inte projekt vars syfte var att lösa näringens jordnära problem. Det finns förväntningar på 
åtgärder/aktiviteter inför det fortsatta arbetet i styrgruppen. Beslutades att ta upp frågan på nästa möte med 
ämnesgruppssekreterarna i januari. 
 
Ett internationellt FAO-år 2021 har temat International year in fruit and vegetables, funderingar pågår hur 
detta kan uppmärksammas i PA. 
 

3. Information från PA 
Planeringen inför Alnarpskonferensen fortskrider. Ämnessekreterargruppen håller möte måndag 25 januari. 
Hur man kan undvika de formella och administrativa felen i ansökningar har diskuterats och en åtgärd blir 
att ha frågestunder dit sökande kan vända sig inför sin ansökan. Ytterligare ett problem är undertecknande av 
ansökningar som försvårats genom att personer i så hög utsträckning arbetar på distans. 
En presentation av kommunikationsstrategi gjordes. Kristina Santén fastställer denna strategi. 
 
 

   4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 
 

5. Det har diskuterats under en period att byta namn på ämnesgruppen animalieproduktion till något modernare. 
Under de diskussioner som har varit har namnet ”Djur” fallit väl ut. Detta namn har ”prov tryckts” i den grupp som 
har diskuterat nyrekrytering av en efterträdare till Anne-Charlotte Olsson och i Styrgruppen och blivit positivt 
bemött. Enhetschef för SoU beslutar i ärendet. Beslutades att föreslå: Ämnesgrupp Animalieproduktion byter 
namn till Ämnesgrupp Djur. 

6. Det har under 2020 diskuterats namnbyte på ämnesgruppsekreterare till något som mer speglar rollen för 
uppgiften. Det förslag som har diskuterats och fallit väl ut är ämnesgruppskoordinator. Enhetschef för SoU 
beslutar i ärendet. 
Beslutades att föreslå: namnändring sker från ämnesgruppssekreterare till ämnesgruppskoordinator. 
 



                 
7. Från Prefekten på BT, Hanna Sassner, har Oleksiy Guzhva nominerats i 1:a hand till ny ämnesgruppssekreterare, 

(koordinator) för ämnesgrupp animalieproduktion, (Djur). Enhetschef för SoU beslutar i ärendet. 
Beslutades att föreslå: Oleksiy Guzhva utses till ny ämnesgruppsekreterare, (koordinator), för ämnesgruppen 
animalieproduktion, (Djur). 

 
8. Diskussioner har förts inom SoU om en annan modell för finansiering av rollen som ämnesgruppssekreterare, 

(koordinator). En tanke är att prova den nya finansieringsmodellen i ämnesgrupp animalieproduktion, (Djur), då det 
sker ett skifte i person i rollen som ämnesgruppssekreterare, (koordinator). Förslaget som föreligger är att det är 
10% finansiering från LTV, (PA) och 10% från institutionens samverkansmedel. Enhetschef för SoU beslutar i 
ärendet gällande finansiering från PA. 
Beslutades att föreslå: Finansiering av ämnesgruppssekreterare, (koordinator), sker 10% från LTV, (PA), och 10% 
från institutionens samverkansmedel. 

 
9. Projektansökningar 

Beslutades enligt bilaga 1, tre projekt beviljades medel ur medlemsbudgeten med totalt 116 500 kr. Dessutom 
beviljades ett projekt efter delegation från styrgruppen på 150 000 kr ur projektbudget LTV. 

  
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att behandla 

 
11. Nästa möte 

Beslutades hålla nästa möte 1 mars 14.00-15.30 i Teams 
 
 

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

  
 
 
Alnarp den 21 januari 2021 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande) 
          



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnummer  Projekttitel  Sökande  Partners/ Kommentar  Sökt nu 
från PA 

Projektets 
totalsumma 

Projekttid, beslut 

1324/Trg, 

VO/2020 

Brassica‐konferens 2021  Lars Mogren  Sydgrönt ek. förening 

GrönsaksMästarna 

Nordic AB 

Seminarium 

35 000  50 000  2102‐2103 

Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten. 

Material tillställs PA’s kommunikatör innan konferensen för 

att möjliggöra att kommunicera att seminariet äger rum. 

1325/Trg/2020  Svenska substrat för cirkulär 

produktion av gourmetsvampen 

maitake 

Malin Hultberg  Examensarbete  39 300  39 300  2101‐2201 

Beslut: beviljades 44 000 ur medlemsbudgeten, varav 

5 000 avser ersättning till handledaren. 

1326/VO/2020  Vallfrökonferens 2021  Jan Larsson  Sveriges Frö‐och 

oljeväxtodlare 

Södra Sveriges Frö‐och 

oljeväxtodlare 

Seminarium 

37 500  52 500  2101‐2201 

Beslut: beviljades 37 500 ur medlemsbudgeten. Material 

tillställs PA’s kommunikatör innan konferensen för att 

möjliggöra att kommunicera att seminariet äger rum. 

1327/VO/2020  Effekter av Azospirillum sp och 
Bacillus sp. inokulering för att 
förbättra växters motståndskraft 
under torkstress 

Jean W.H Yong  Bara Mineraler AB  

Eurofins Agro Testing 

Sweden AB Nelson 

Seed Development AB 

Hushållningssällskapet 

Skåne 

Examensarbete 

?  50 000  2020‐2021 
Beslut: Carl‐Otto Swartz tar kontakt med sökande. 

  



Bilaga 1 

1318/VO/2020   Mot hållbar kakaoproduktion i 
Västafrika: Genetiska identitets‐ 
och mångfaldsstudier med KASP‐
SNP  

Laura  
Grenville‐
Briggs  
Didymus  

ScanBi Diagnostics AB   2021: 150 000
  
  

2021: 629 517   2101-2312 
Beslut 2020-12-04: bordläggning. Det är otydligt hur 
samverkan mellan forskning och partnersföretag 
bidrar till kunskapsuppbyggnad både hos företag och 
i forskning. Partners medfinansiering kan inte enbart 
bestå av utförande av uppdrag i det större projektet 
för att kraven på PA-projekt ska vara uppfyllda. 
Styrgruppen bedömer det som möjligt att projektet 
kan fungera som samverkansprojekt med 
kunskapsuppbyggnad inom forskning och hos 
partnersföretaget med andra kommande 
tillämpningsmöjligheter och 
forskningsfrågeställningar.  Därför delegeras till  
arbetsutskottet att besluta om maximalt 150 000 till 
projektet efter förtydligande från sökande. Villkoret 
är att projektet ska genomföras i samverkan mellan 
SLU och partnersföretaget och bidrar till andra 
kommande tillämpningsmöjligheter och 
forskningsfrågeställningar. 
Beslut 2020‐12‐14:  då komplettering inkommit sent och 
inte helt svarade på de frågor som styrgruppen ställt 
kunde AU inte ta beslut varför projektet bordläggs. Carl‐
Otto Swartz tar kontakt med sökande. AU‐tar ett beslut 
per Capsulam, om möjligt under 2020. 
Beslut 2021‐01‐21: Intertek bedöms kunna utveckla sin 
position på den internationella arenan och kan genom 
projektet vidareutveckla sina metoder för att hitta 
markörer som påverkan sjukdomar som också kan komma 
att användas i andra grödor av intresse för svensk odling 
som t ex potatis. Fakulteten har en stark position inom 
global utveckling i samarbete med låginkomstländer. 
Denna verksamhet håller hög kvalitet och bidrar till att 
utveckla och stärka fakultetens forskning vilket är bra för 
SLU och för Sverige som forskningsnation. Därför beviljas 
projektet med 150 000 ur projektbudgeten. 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser 2021 
 
 
Ämnesöverskridande 
2021-01-27 Alnarpskonferensen; ekonomi i jordhälsa  

Växtodling 
2021-02-04 Brassica-konferens 2021 4-5 februari 
2021-02-10 Vallfrökonferens 2021 
2021-02-11 Lokala baljväxter, samverkan i hela värdekedjan  

Marknad och management 
2021-01-19 Marknaden förändras - förändras du? 
2021-02-05 Företagets produktionsprocesser - blir vi mer effektiva? 
2021-02-11 Att lyckas med export 
2021-02-15 Innovationsprocessen i små företag 
2021-02-23 Strategier för ägarskifte  

Skog 
2021-06-16 Skogen och klimatet 2021 16-17 juni  

Totalt 10 seminarier. 
 

 

 


