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Sekreterargruppen 2008-01-15
Närvarande: Dave Servin, Partnerskap Alnarp

Monica Johannesson, SLU
Jan Larsson, SLU
Susanna Lundqvist, SLU
Bengt Svennerstedt, SLU
Christian Swensson, SLU
Lennart Wikström, Cultimedia Information AB

1. Sekreterargruppsmöte 2007-12-10
Gick Lennart igenom minnesanteckningar från föregående möte. Lades dessa till
handlingarna.
2. Aktuellt från Partnerskapet
Nya medlemmar. Inga nya partners anmälda sedan förra mötet, men Dave berättade att
Skånefrö nu också börjar visa intresse för medlemskap. Deras intresse ligger speciellt kring
bioenergi.
Förnyade kontakter med Swedish Meats. Eventuellt närma sig Ugglarps/Danish Crown.
Kontraktsförnyelse pågår; aktuell kontraktsstatus framgår av hemsidan.
3. Information, hemsida mm
Ingen ny information avseende hemsida mm fördes upp. Påminde Dave om respektive
sekreterares ansvar för uppdatering av medlemmar i ämnesgrupperna.
4. Aktuellt från grupperna
Dave lyfte fram betydelsen av att vi håller namn och deltagare i ämnesgrupperna aktuella.
Detta bör göras senast till nästa möte med ämnesgrupperna.
Det är också viktigt att nå flera i varje företag eller organisation. Monica kompletterar
kontraktsunderlaget med uppmaning att partnerskapsföretagen anmäler fler mottagare
Kommunikation

Kommunikationsgruppen fortsätter uppföljning av kommunikationsplanen.
Entreprenörsfrukostarna en fortsatt succé. Planering pågår för våren.
28 mars Rudolf Tornérhielm Agneta L
25 april Rickard Öste/ Lennart W
30 maj

Nya förslag mottages tacksamt:
• Peter von Braun, Mostorps Gård
• Johan Schnürer, SLU
• Özen All-Frukt, Malmö (se länk http://sydsvenskan.se/ekonomi/article200679.ece)
• Annette Hägnefelt, Swalöf/Weibull marknadsansvarig. Kan prata om tillväxtpotential

för sallat. Trevlig att lyssna på.
• Philip Ljungqvist, marknadsansvarig S/W för potatis
• ”Charkuteristen Lundh”, Klågerup
• Grundare, DiLab.
Nästa möte kl 14 den 5 februari på Tejarp.
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Landskap

Håkan Schröder tar över ansvaret för Landskap efter Tim Delshammar.
Marknad och management
Inget att rapportera vid detta tillfälle.
Frukt & Grönt

Ansökan till Jordbruksverket avseende Tillväxt Trädgård har beviljats med 3,5 MSEK per år i
tre år från de nationella landsbygdsprogrammedlen. Medlen kompletteras upp till cirka 9
MSEK per år med egna resurser och rena pengar från SLU och LRF/GRO samt andra
finansiärer. Susanna redogjorde för innehållet i ansökan och programplanen. Ytterligare
medel söks från andra finansiärer, exempelvis SLF.
Lennart lyfte fram betydelsen av att koppla på verksamheterna i de övriga ämnesgrupperna
för att utnyttja synergieffekter och skapa flera gemensamma projekt.
Gruppen berömde och gratulerade Susanna och programgruppen till framgången.
Startseminarium 17 – 18 januari, hittills cirka 130 väntade deltagare.
Nästa möte kl 13 den 27 februari på Findus´ försöksgård i Bjuv.
Biobaserade industriråvaror

Inget att rapportera vid detta tillfälle.
Nästa möte kl 13 den 25 februari.
Animalieproduktion
Inget att rapportera vid detta tillfälle.
Nästa möte kl 9 den 26 februari.
Växtodling livsmedel
Inget att rapportera vid detta tillfälle.
Nästa möte 08.30 den 25 februari.
Svensk Potatisforskning Alnarp

Inget att rapportera vid detta tillfälle.
5. Jordbruks- och Trädgårdskonferensen omkring 28 februari
Gruppen gick igenom detaljprogrammet för konferensen.
Gemensamt program:
Välkomsthälsning, dekanus Tiina Sarap
EUs Jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel: EUs framtida Jordbrukspolitik i en
föränderlig Omvärld
Åsa Odell LRFs ordf i Skåne och Sven Norup ordf i Lyckeby Stärkelse intervjuar Mariann
Fischer Boel
LRFs ordf Lars-Göran Pettersson: De gröna näringarna – en förutsättning för ett hållbart
samhälle
Klimatförändringarna slår allt hårdare. Bengt Holgersson, ordf i Sårbarhetsutredningen
Växtodling:
Alnarps spännande "Bioenergiprojekt", Charlott Gissén, SLU
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Söderåsens Biogasanläggning och EONs satsningar. VD Rudolf Tornérhjelm och Bengt
Ekenstierna, VD EON Gas
Hur optimera försäljningen av spannmål- och oljeväxter i en turbulent marknad. VD Katarina
Gillblad Agronomics Scandinavian  AB
Animalier:
Livscykelanalyser och koldioxidbelastning, Christel Cederberg, (Svensk Mjölk)
Foderstater för minskad växthuspåverkan, Christian Swensson, SLU
Luftföroreningar från djurstallar, Gösta Gustafsson, SLU
Växthusgaser från mjölk och svinproduktion, Knut-Håkan Jeppsson, SLU
Störande lukter från animalieproduktionen, Sven Nimmermark, SLU
Frukt & Grönt – Trendtema
Välkomsthälsning Gunilla Nordberg, LRF/GRO, Hans Lindqvist, SLU.
Marknader och kunder – framtidens gröna entreprenörer, Malcolm Borg, Borg Consulting
Network AB
VM 2007 för florister i Japan, deltagande florist Sofie Danielsson
Trender, innovationer och "added value" bland grönsaker, Annette Hägnefelt, Svalöf Weibull
AB
Beslutades
att samla dokumentation till konferensen i pärm. Föredragshållare meddelas deadline för
material 18 februari;
att de som vill ställa ut material måste anmäla detta i förväg, vilket material de har med sig
samt att Monica anvisar platser i lobbyn och på loftet.
6. Övriga kommande seminarier
17 januari Rapsolja till livsmedel – håller den måttet? Initiativ från DuPont. Dave redogjorde
för programmet (se hemsidan).
17 – 18 januari Uppstartseminarium Tillväxt Trädgård – för intresserade. Anmälan via
Tillväxt Trädgårds hemsida.
6 februari GMO – regelverk, möjligheter och risker. Initiativ från SJV.
13 mars 13 – 17: Marknad för industrihampa. Inbjudna bland annat fordonsindustrin.
Maj Bioenergi. Bengt återkommer.
7. Kommunikationsplanen
Lennart redogjorde för arbetet med kommunikationsplanens uppbyggnad och
handlingsplanen. Christian och Monica framhöll behovet av mer formaliserad
publiceringsform, speciellt populärvetenskapligt faktablad.
Beslutades
att uppdra åt kommunikationsgruppen att ta fram mall och krav på faktablad från
Partnerskapet, omfång 2 – 4 sidor A4. Även grundkrav för projektrapporter och uppmaning
till övrig publicering. Grafisk mall för rapporter enligt LTJs grafiska mall.
Övrig publicering meddelas kontinuerligt till respektive ämnesgrupp.
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8. Övrigt
Monica meddelade att en ny ekonomisansvarig kommer att börja för att stegvis fasas in för
LTJ Omvärld i och med att Ingrid Hultberg fått nya arbetsuppgifter.
9. Nästa möte
Nästa möte beslutades till kl 13.00 den 18 mars, lunch 12.15 för dem som så önskar.


