
                                                                                                                             
  

 
 
 
 
SLU Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2022-06-09 

 
Plats och tid: 
 

9 juni 2022 klockan 09.00 – 11.00, digitalt på Zoom 
 

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 
 
 
 

Christina Lunner Kolstrup (ordf.), Juhlin, Håkan Schroeder, Henrik Böhlenius, 
Jeanette Donner,  Kristina Santén och Jan Larsson (sekr.) 
 
Camilla Zakrisson 
 

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. 
Verksamhetsplanen 
Hur ser PA på trainee på medlemsföretag med t.ex. ersättning resor, Henrik Böhlenius utvecklar förslaget till 
nästa AU-möte. 
Det slutgiltiga beslutet avseende faktablad tas på ett senare AU-möte efter insamlande av mer fakta 
Behandlades ett dokument kring ”Utlysning av medel från SLU Partnerskap Alnarp”. Beslutades att 
ledamöterna kommer in med synpunkter senast onsdag 18 maj med ev. synpunkter. 
Slutrapportering av skogliga projekt: beslutades att Jeanette Donner och Henrik Böhlenius följer upp denna 
fråga. 
Beslutades att bjuda in Anna-Lena Axelsson och Anders Lindhagen för en diskussion kring tankarna på ett 
skogligt SLU Partnerskap till nästa AU-möte, kunde ej närvara på detta möte, nytt försök till hösten.  
 
 

3. Information från PA 
Många partnersavtal har kommit in, lite oklarheter inom vissa större organisationer vem som ska skriva 
under. Konstaterades att det är svårt att hålla register med persondata aktuella.  
Planering inför Borgeby Fältdagar pågår. 
Ny kommunikatör: sex personer kommer att kallas på intervju inom den närmsta tiden. 
Per Formling har gjort ett nyhetsbrev skog där Håkan Schröder intervjuas. 
 
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 

  
5.  Ekonomiskt utrymme seminarier, workshops m m 

Diskuterades läget för SLU Partnerskap Alnarps medlemsbudget. I dagsläget bedömdes läget som att medel 
finns till de ansökningar som förväntas under verksamhetsåret men att uppföljning sker efter kvartal tre 
2022. 
 

6. Planering styrgruppsmöte med prefekter 29 augusti 
Intressanta frågor att ta upp på detta möte kan vara hur hitta formerna för att generera projekt och seminarier 
med medverkan från olika institutioner, gärna i samverkan, och med näringslivet, hur vi med hjälp av PA 
kan hitta idéer där 1 + 1 kan bli 3. Matchningen mellan behov i sektorn och akademins prioriterade 



                                                                                                                             
ämnesinriktningar/genomförandekapacitet är en nyckelfråga men även möjligheter att mobilisera 
finansiering som kan bestå av akademi, partners (befintliga och tillkommande) och externa projektmedel 
från andra finansiärer. Kanske kan särskilda strategiska satsningar inom fakulteter/institutioner i linje med 
strategier vara en del i detta. . 
En annan idé var att presentera lyckade exempel på mindre PA-projekt, gärna med yngre forskare, som 
sedan gått vidare till större projekt. 
På punkten spaning ”laget runt” kan deltagarna uppmanas att särskild fokusera på vad man bedömer att PA 
konkret skulle kunna bidra med. 
 

7. Lägesrapport ”AgriNod Syd” 
AgriNod Syd (arbetsnamn) är ett samarbete som handlar om primärproduktion i Skåne och är ett 
samarbetsprojekt med bl.a. Krinova och LRF Skåne. Syfte är att underlätta ingångar till SLUs 
kunskapsutveckling för primärproduktionens företag. I AgriNod Syd  är planen att  SLU Partnerskap Alnarp 
ska vara SLU’s kontaktyta. Letter of intent mellan partnerna Krinova, LRF Skåne och SLU Partnerskap 
Alnarp håller på att författas.. Namnet AgriNod Syd ansågs inte som helt lämpligt då det ligger nära 
AgroNod. 
 

8. Behövs rutinen att chef signerar ansökningar som inte är forskningsprojekt d v s workshop 
och examensarbeten 
Beslutades att inte genomföra denna förändring. 
 

9. Projektansökningar 
Beslutades att bevilja enligt bilaga 1, totalt 84 000 i två projekt. 
Håkan Schroeder var inte närvarande och deltog därmed inte i besluten ang. projekt 1425 och 1426.  
 

  
10. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga fanns att behandla. 
 
 

11. Nästa möte 
Beslutades att hålla nästa möte torsdag 18 augusti klockan 14.00 – 16.00 
Ytterligare nästa möte måndag 19 september 09.00-11.00, båda via Zoom 
Beslutades att hålla styrgruppsmöte 29 augusti i Green Innovation Parks lokaler 
 
 

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

 
 
 
 
Alnarp den 9 juni 2022  
 
 
Jan Larsson (sekreterare)                          Christina Lunner Kolstrup (ordförande) 
          



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu 
från PA 

Projektets 
total- 

summa 

Projekttid, beslut 

1425/VO/2022  Sydsvensk växtodlings- och 
växtskyddskonferens i Växjö 2022 

Håkan 
Schroeder  

Seminarium 
Hushållningssällskapet 
Kalmar, Kronoberg och 
Blekinge, Skåne, 
Statens Jordbruksverk 

45 000 215 000  2206-2306  
Beslut: beviljades 45 000 ur medlemsbudgeten.  

1426/VO/Bio/Dj
ur/2022  

Vallkonferens 2023 Ultuna Håkan 
Schroeder  

Seminarium 39 000 950 000  2207-2306  
Beslut: beviljades 39 000 ur medlemsbudgeten.  
Framfördes att det är önskvärt med en budget för hela 
eventet, inte bara SLU Partnerskap Alnarps del.  



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser 2022 
 
 
 

 Ämnesöverskridande 

2022-01-26 Alnarpskonferensen 2022 

2022-06-07 Möt SLU på Borgeby fältdagar 2022!, 29-30 juni 
 

Trädgård 

2022-05-09 Workshop om växtförädling och äpple 

2022-05-16 Workshop om växtförädling och potatis 

2022-09-13 Helgegården trädgårdsdag 

2022-11-23 Branschdag Trädgård 
 

Växtodling 

2022-01-26 Lökkonferens 2022, 26-27 jan 

2022-03-30 Nyttan med standardisering - exempel från växtskyddsområdet 

2022-05-31 25th biannual International Plant Resistance to Insects Workshop 

2022-06-03 SUF sommarmöte 2022 

2022-06-19 Framtidens jordbruk 

2022-12-13 Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens | Växjömöte 13-14 dec 
 

Biobaserade industriråvaror 

2022-05-03 Biogas och Biogödsel i samverkan mellan Stad och Land 
 

Djur 

2022-04-28 Alnarps Lamm och Fårdag 2022 

2022-05-17 Innovativ betesteknik 
 

Marknad och management 

2022-02-10 Strategier för enskilda lantbrukare 

2022-02-22 Generationsskiftesplanering 

2022-03-18 Skatteregler tillämpliga för REKO-ringsproducenter 

2022-03-29 Växande möten 

2022-06-07 Växande möten 
 

Skog 

2022-06-15 Exkursion om skogen och klimatet, 15-16 juni 
 

Totalt 21 seminarier. 
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