
                                                                                                                                          
  

 
 
 
 
SLU Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2022-02-03 

 
Plats och tid: 
 

3 februari 2022 klockan 15.00 – 16.00, digitalt på Zoom 
 

Kallade: 
 
 
Anmält förhinder 
 
 
 

Christina Lunner Kolstrup (ordf.), Camilla Zakrisson Juhlin, Håkan Schroeder, 
Henrik Böhlenius, Jeanette Donner,  Kristina Santén och Jan Larsson (sekr.) 
Adjungerad: Ulrika Lindblad, punkt 8. 
 - 
 

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 branschen mer involverad?  
 

3. Information från PA 
Tidigare verksamhetsledare Carl-Otto Swartz har vid årsskiftet lämnat över till Tf verksamhetsledare Håkan 
Schroeder. Rekrytering av verksamhetsledare pågår med intervjuer. Förutom löpande ärenden är 
verksamhetsberättelse för 2021 och verksamhetsplanering 2022 på agendan.  
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 
 

5. Per Capsulam projekt nr 1380 
Vid styrgruppsmötet 22 november 2021 avslogs ansökan nr 1380 från Ramesh Vetukuri: Sustainable cultivation of 
berries and tomatoes for disease control, increased yield and shelf-life using probiotics for human use med 
motiveringen att ansökan inte var komplett. En bilaga har av okänd anledning inte kommit styrgruppen till del inför 
styrgruppsmötet 22 november. Den saknade bilagan presenterades omedelbart efter att protokollet från 22 
november offentliggjorts  och detta ändrar förutsättningarna för beslutet. Arbetsutskottet ansåg därför att ansökan 
ska prövas av styrgruppen genom ett Per Capsulam beslut inom ramen för utlysningen hösten 2021. Beslutet 
motiveras av att den sökande varit övertygad om att den saknade bilagan var inlämnad i systemet i tid men att något 
gick fel i hanteringen i systemet.  Då ämnesgruppen var positiv till projektet (presenterades muntligt av sökande på 
ämnesgruppsmötet) beslutades att AU rekommenderar att detta projekt beviljas av styrgruppen via ett Per 
Capsulam-beslut med sökt belopp, 2 * 200 000 kr. Styrgruppsledamöterna har nu haft möjlighet att ta ställning till 
frågan med resultat att sex av åtta har svarat, samtliga sex är för ett beviljande. 
 Per Capulam-beslutet är därför att ansökan nr 1380 beviljas med 200 000 kr för vardera åren 2022 och 2023, totalt 
400 000 kr, 
 

6. Ändring medlemserbjudande 
Beslutades att partners på den lägsta nivån (årsavgift 5 000) inte erbjuds delta i akademiska högtider som en del i 
erbjudandet. Beslutet gäller efter ny/om-tecknande av medlemskap, inte retroaktiv på befintliga medlemmar. 
 

7. Växande möten 
Partnerskap Alnarp deltar via projekt 1384 i projektet Utvecklande av Skånsk livsmedelskompetens i samverkan 
med Innovationscenter för landsbygden och LRF Skåne. I projektet ska fyra eller fem temaseminarier presenteras 
med fokus på primärproducenter. Syftet är att senare arbeta vidare med dessa teman. Till grund för att välja ut 
teman används  LRF’s skrift Forsknings- och innovationsagenda som innehåller ca 300 möjliga idéer. I projektet 
finns ett önskemål på PA. 



                                                                                                                                          
Beslutades att Håkan Schroeder tar upp frågan om intressanta teman att ta vidare till denna seminarieserie på 
ämnesgruppsmötena under våren. 
 

8.  Rutiner för publicering av slutrapporteringar 
Rutinerna för slutrapportering behöver ses över, speciellt för publiceringar som inte ingår i serier med automatisk 
publicering som t ex faktablad.  
Beslutades att ta upp frågan på nästa möte, Kristina Santén koordinerar förberedelser i frågan. 
 

9. Projektansökningar 
Följande två projekt önskar förlängning av projekttiden: 
1244, Utvärdering av Tillväxt Trädgård (Susanna Lundqvist). Önskar förlängning till 2022-10-31 
1308, Ekonomin i svensk vinodling och vinmakeri (Jan Larsson). Önskar förlängning till 2022-12-31 
Dessa två förlängningar beviljades. Beslutades att beslut om förlängning av projekt kan tas av 
verksamhetsledaren. 
 
Beslut projektansökningar enligt bilaga 1. Sökande deltog inte i besluten. 
Beslutades att bevilja enligt bilaga 1, 35 000 kr ur medlemsbudgeten till ett projekt. 
Beslutades enligt bilaga 1 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades 
 
 

11. Nästa möte 
Beslutades att hålla nästa möte fredag 4 mars 2022 klockan 15.00-16.00 
 

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

 
 
Alnarp den 3 februari 2022 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)                          Christina Lunner Kolstrup (ordförande) 
          



Bilaga 1 
Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu 
från PA 

Proj. 
total- 

summa 

Proj.-tid 

1380/Trg/2021 Sustainable cultivation of berries 
and tomatoes for disease control, 
increased yield and shelf-life using 
probiotics for human use 

Ramesh 
Vetukuri 

Nelson Garden AB 2022: 200 000 
2023: 200 000 

2022: 400 000 
2023: 400 000 

2112-2312 
Beslut 2021-11-22: avslag då ansökan inte är komplett 
Beslut nu: efter en Per Capsulam-omröstning i 
styrgruppen med röstsiffror sex för, ingen emot beslutar 
AU att projektet beviljas med 400 000 kr ur 
projektbudgeten, 200 000 för vardera åren 

1316/Anim/ 
2020 

Workshop 2021 - Hur får vi uthållig 
tillväxt i sydsvensk 
lammproduktion 

Madeleine 
Magnusson, 
BT 

LRF Skåne 
Seminarium 

30 600  34 600 2101-2110 
Beslut 2020-11-02 : beviljades 30 000 ur medlemsbudgeten 
Beslut nu: Workshoppen genomfördes inte varför beviljade 
medel återförs till medlemsbudgeten 

1389/Skog/ 
2022 
 
 

Grupplantering av barrblandskog - 
en lösning på våra problem? 

Therese 
Strömvall 
Nyberg, Sydsv 
skogsvetenskap 

Södra Skogsägarna 
Examensarbete 

30 000 30 000 2201-2206 
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgen. När arbetet 
avslutas skickas en länk till Partnerskap Alnarp. Det högre 
beloppet motiveras av att handledararvode lagts till. 

1390/Trgrd/ 
2022 
 
 

Odlingssystem för mekanisering, till 
industriell produktion av äpple för 
cider och andra drycker 

Lotta 
Nordmark, BT 

Examensarbete 23 700 23 700 2201-2301 
Beslut: beviljades 25 000 ur medlemsbudgen. När arbetet 
avslutas skickas en länk till Partnerskap Alnarp. Det högre 
beloppet motiveras av att handledararvode justerats. 

1391/Kom/2022 Alnarpskonferensen 2022 Jan Larsson, 
IMS 

LRF Skåne 
Seminarium 

64 000 75 000 2201-2301 
Beslut: beviljades 64 000 ur medlemsbudgen. 
 

1392/MoM/ 
2022 

Seminarieserie om två seminarier Jan Larsson, 
IMS 

Seminarium 5 000 5 000 2201-2301 
Beslut: beviljades 5 000 ur medlemsbudgen. 
 

1393/Trgrd/ 
2022 
 
 

Ullpellets -svinn från ullindustrin 
nytt användningsområde som 
växtnäring i substratmix för 
krukodling 

Lotta 
Nordmark, BT 

Examensarbete 15 000 15 000 2201-2301 
Beslut: beviljades 18 000 ur medlemsbudgen. När arbetet 
avslutas skickas en länk till Partnerskap Alnarp. Det högre 
beloppet motiveras av att handledararvode justerats. 

1394/Trgrd/ 
2022 

Kan ullpellets i substratet främja 
mykorrhizakolonisering hos 
containerodlad purjolök? 

Siri Caspersen, 
BT 

Examensarbete 50 000 50 000 2201-2301 
Beslut: beviljades 50 000 ur medlemsbudgen. 
När arbetet avslutas skickas en länk till Partnerskap Alnarp 

1395/Trgrd/ 
2022 

Workshops om potatis- och 
äppleväxtförädling 

Håkan 
Schroeder 

Seminarium 45 000 45 000 2204-2206 
Beslut: beviljades 45 000 ur medlemsbudgen. 
 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser 2022 
  

Ämnesöverskridande 
2022-01-26 Alnarpskonferensen 2022  

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

Marknad och management 
2022-02-10 Strategier för enskilda lantbrukare 
2022-02-22 Generationsskiftesplanering  

Totalt 4 seminarier. 
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