
                 
   

 
 
 
 
SLU Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-09 

 
Plats och tid: 
 

9 juni 2021 klockan 09.30 – 10.15, Zoom 
 

Kallade: 
 
 
Anmält förhinder 
 
 
 

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

1. Välkommen 
Ordförande 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. 
 
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 branschen mer involverad? Carl-Otto leder detta arbete.  
 
 

3. Information från PA 
 
Möte med ämnesgruppskoordinatorer hölls föregående vecka där det bl.a. togs upp ett extra möte per år. En 
annan punkt var att det finns ett vacuum efter doktorsexamen då de stora forskningsstiftelserna kan vara 
svåra att få projekt beviljade i medan PA-projekt är lite mindre, har betydligt större chans att få projekt 
beviljade och även dessa projekt ger meritering. Ev. skulle LTV-fakulteten kunna bistå med att utveckla 
kunskap i t.ex. projektledning. 
 
Drygt ett 50-tal påminnelser har gått ut till projektledare där projektredovisningar saknas och det är ganska 
hög aktivitet på detta område för tillfället. 
 
Projekt 1335, Nyttodjurparker för multipla ekosystemtjänster vid äppelodlingar, I detta projekt sker en 
omfattande kommunikationssamverkan med övriga medverkande i projektet. 
 
Nästa vecka äger ett möte rum med  KCF och Agroväst. 
 
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 
 

 

 

 



                 
5. Elektronisk signering av dokument via EDU 

Beslut: dokument som hanteras internt, främst projektansökningar och AU-protokoll, kan undertecknas på två olika 
sätt: antingen med traditionell underskrift på utskrivet papper eller med elektronisk signering via EduSign. De två 
olika sätten kan inte kombineras i samma dokument på så sätt att en person skriver under med en penna och en 
annan person skriver under digitalt. 

 

6. Boken om Partnerskap Alnarp 
Under ledning av Roland von Bothmer håller en bok om Partnerskap Alnarp med finansiering från PA på att 
färdigställas. Innehållet diskuterades. 
 
 

7. Projektansökningar 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt beviljades två projekt med totalt 46 000 kr ur medlemsbudgeten. 
 

  
8. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga behandlades 
 
 

9. Nästa möte 
Beslutades hålla nästa möte torsdag 19 augusti klockan 9.30-11.00 
 
 

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

 
 
 
Alnarp den 9 juni 2021  
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande) 
          



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnr 
 

Projekttitel  Sökande  Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu 
från PA 

Proj. 
total‐ 
summa 

Proj.‐tid 

1356/Trgrd/ 
2021 

Kan man ersätta 55 ha 
frilandsodling med 1 ha 
inomhusodling ‐ och hur skulle en 
sådan framtida odlingshubb 
implementeras 

Håkan Asp  Examensarbete  6 000  6 000  2104 – 2110 
Beslut: beviljades 11 000 ur medlemsbudgeten, varav 
5 000 avser handledararvode 

1357/Skog/ 
2021 

Förhindra skador på kultur‐ och 
fornlämningar i skogsbruket 

Lisa Petersson  Examensarbete  30 000  30 000  2106‐2212 
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten, varav 
5 000 avser handledararvode 



Bilaga 2 

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

Trädgård 
2021-05-31 IX Internationella Symposium om Ljus i Hortikultur 31 maj - 2 juni  

Växtodling 
2021-02-04 Brassica-konferens 2021 4-5 februari 
2021-02-10 Vallfrökonferens 2021 
2021-02-11 Lokala baljväxter, samverkan i hela värdekedjan 
2021-03-10 Växtodling i framkant 
2021-05-20 Kolinlagring i åkermark för att mildra växthusgasproblematiken.  

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 jun 
 


