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Partnerskap Alnarp 
 
Styrgruppen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2008-03-10 - 2008-03-11 

 
Plats och tid: 10-11 mars 2008 på Ringsjö Värdshus. 
Närvarande: Roland von Bothmer (ordf.), Dave Servin, Åsa Odell (fr.o.m. kl 17 den 10 mars), 

Gunilla Nordberg, Bengt Bentzer, Agneta Lilliehöök och Jan Larsson (sekr.)  
 

1. Välkommen 
Roland von Bothmer hälsade välkommen. 
 

2. Föregående mötes protokoll 2008-03-03, 2007-12-06, 2007-11-23 
Protokollen lades till handlingarna. 
 

3. Projektansökningar 
Totalt behandlades 38 projekt. Av dessa beviljades 24 st,  totalt 15 st (1 572 000 kr) ur projektbudgeten 
(vissa med villkor) och 9 st (totalt 190 000 kr) ur medlemsbudgeten.  
 

4. Utvärdering Jordbruks- och trädgårdskonferensen 
Diskuterades utvärderingen som är mycket positiv. Fastslogs att intresset är mycket stort och att det är viktigt 
att konferensen fortsatt hålls i Alnarp. Beslutades att inte ha gemensam samling som sista punkt på nästa års 
konferens som preliminärt förläggs till den 26 feb 2009.  
 

5. Examensarbeten 
Diskuterades hur examensarbetsverksamheten kan utökas. Beslutades att skicka det elektroniska 
nyhetsbrevet i modifierad form även till Alnarp-Alla samt till studenter. Beslutades vidare att det ur samtliga 
hittills beviljade projekt ska särskiljas vilka som är examensarbeten, konferenser resp.  projekt. Diskuterades 
även om fadderverksamhet mellan studenter och medlemsföretagen och den nya ordningen med att 
examensarbeten sker inom kurser med en kursansvarig som är förhållandevis lätt att informera. Beslutades 
att ta fram ett dokument till partnersföretagen som på ett tydligt sätt beskriver formella regler kring 
examensarbeten. 
 

6. Företagsdoktorander 
Konstaterades att företagsdoktorander f.n. inte finns genomfört inom Partnerskap Alnarp. Beslöts att vända 
sig till fakultetsledningen och be att få fram ett dokument som beskriver villkor (vad tar man på sig för 
ansvar, vilka fördelar vinner man etc. speciellt anpassat till de mellanstora företagen i branschen) och i nästa 
steg gå ut till Partnerskap Alnarp med detta material till ämnesgrupperna.  
 

7. Konferenser 
Konstaterades att det genomförs ca 25 konferenser per år och att deltagarantalet är förvånansvärt högt.  
 

8. Kommunikation till och från Partnerskap Alnarp 
Diskuterades den mall för faktablad som tagits fram, ett faktablad som ska ingå i fakultetens nya faktaserie. 
Beträffande regler kring publicering hänvisas till de regler som kommer att gälla för fakultetens faktaserie 
(som denna faktaserie är en del i). 
Diskuterades vidare den kommunikationsplan som tagits fram inom Partnerskap Alnarps 
kommunikationsgrupp. Konstaterades att det mesta fungerar enligt plan. Beträffande sciencePod och 
Kunskaps-TV är dessa, precis som framgår i kommunikationsplanen, en angelägenhet för hela SLU. Det som 
kan utvecklas är personliga kontakter. Det som saknas är annonsering inför t.ex. konferenser. Vidare 
kommunikationen in mot universitetet. Beslutades att presentera kommunikationsplanen för 
fakultetsledningen snarast. 
 

9. Utvärdering av Partnerskap Alnarp 
Mårten Carlsson redogjorde för preliminära resultat från den utvärdering han gör på Partnerskap Alnarp. 
Som allmän bakgrund redogjorde Mårten Carlsson hur det skett en vändning mot att universiteten alltmer har 
samverkan med näringslivet. Av utskickade 71 enkäter har nu 27 svarat.  
Beslutades att ringa de företag som ännu inte besvarat enkäten och att sista datum för svar är 25 mars. 
Beslutades att arrangera ett miniseminarium där forskares syn på Partnerskap Alnarp ska belysas. 
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10. Ämnesgrupper 
Frukt-och grönt-gruppen är mycket aktiv. Inga beslut tas om olika projekt, enskilda ledamöters åsikter om 
projekten samlas in.  
Växtodling har haft väldigt många seminarier. Gruppen beslutar om vad som ska sägas på styrgruppens 
möten avseende projekt från gruppen. 
Biobaserade industriråvaror har fokuserat mycket kring hampa, energi och kretslopp på avfallsvatten. En 
problematik inom gruppen är att den forskning som bedrivs på Alnarp med naturlig anknytning till gruppen i 
många fall är alldeles för långsiktig för att vara intressant för industrin. Man har haft några seminarier som 
fallit väl ut. 
Marknad och management-gruppen har haft en ganska låg aktivitet, lösningar diskuterades. 
Kommunikationsgruppen har en annorlunda ställning då gruppen inte har egna projekt. Gruppen har arbetat 
med Partnerskap Alnarps kommunikation och har genomfört 5-6 entreprenörsseminarier per år. Intern 
kommunikation inom Partnerskap Alnarp kan bli ett framtida fält. 
Animaliegruppen har haft fyra ordförande. Man har haft några seminarier och antalet projekt växer. Ett 
problem är att gruppen generellt inte är så aktiv gentemot partnersföretagen. 
Beslöts att ämnesgruppernas ordförande ska dokumentera vilka aktiviteter som kommit till stånd tack vare 
Partnerskap Alnarp samt vilka följdverkningar projekten fått. Även en beskrivning av hur ett eller flera 
projekt kommit till stånd.  Beslutades att ta fram ett organisationsschema för Partnerskap Alnarp. 
Diskuterades bemanningen på de olika sekreterar- och ordförande-posterna. 
 

11. Tillväxt Trädgård 
Regelverket för Tillväxt Trädgård diskuterades. LTJ-fakulteten bekostar tillsammans med LRF/GRO fyra 
processledare + en trädgårdskoordinator (Marcus Söderlind) till en  total kostnad på 6 milj. kr för en 
treårsperiod. Utöver detta går såväl LRF/GRO som LTJ-fakulteten  in med vardera1 miljon kronor/år under 
tre år till Tillväxt Trädgård’s Tillväxtfond. Fonden omfattar därmed totalt 6 miljoner kronor under den 
kommande treårsperioden, Medlen motfinansierar varandra och skall användas till noga preciserade 
forsknings- och utvecklingsinsatser. LTJ-fakultetens finansiering till Tillväxtfonden består av medel till 
Partnerskap Alnarp, där således 1 miljon kronor/år öronmärks till Tillväxt Trädgård 
 

12. Övriga tillväxtområden 
Informerades om att fakulteten har ytterligare tre tillväxtområden: nötkött, häst och vin där processledare har 
tillsatts inom nötkött och vin. Varje tillväxtområde är unikt, dvs uppläggen varierar. De enskilda 
tillväxtområdena kan ha projekt inom Partnerskap Alnarp, men har inga egna grupper utan ingår i de 
befintliga grupperna. 
 

13. Verksamhetsberättelse 2007 och budget för 2008 genomgicks. 
 

14. Höstmöte och Jordbruks- och trädgårdskonferens 
Beslutades att hålla höstmötet den 13 nov 2008 på eftermiddagen. Jordbruks- och trädgårdskonferens hålls 
preliminärt den 26 feb 2009 
 

    15.  Nästa möte 
Beslut:  29 maj kl 08.30 - 12.00 för möte med fakultetsledningen (preliminärt). Ordinarie styrgruppsmöten 
då bl.a. projektansökningar behandlas: 11 juni kl 08.30 - 12.00 och ytterligare ett 13 nov 08.30 - 12.00 
 

  
 
 
 Alnarp den 11 mars 2008 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Roland von Bothmer (ordförande)
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Projektnr 
 

Projekttitel  Sökande  Beslut/ Partners  Sökt nu 
från 
Partnersk 

Sökt totalt 
från 
Partnersk 

Proj. 
total‐ 
summa 

Beslut 

261/08/004 
 
 

Traditionell byggteknik för 
besiktningsmän 

Catharina Svala 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: Avslag med hänvisning 
till att finansiering från 
partnersföretag saknas. 
 

29 900  29 900 
 

29 900 
 

Avslag 

262/08/004 
 
 

Certifiering av besiktningsmän 
och mäklare för bedömning av 
byggnader uppförda i äldre 
byggteknik 

Catharina Svala 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: Avslag med hänvisning 
till att finansiering från 
partnersföretag saknas. 
 

29 900  29 900 
 

29 900 
 

Avslag 

263/08/004 
 
 

Tryckning av ”Den nyfödda 
grisen” del III och IV 

Dan Rantzer 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: Beviljades 22 000 ur 
medlemsbudgeten. Noterades 
att mer medel ej beviljas i 
detta projekt och att liknande 
projekt kommer att behandlas 
restriktivt. 
 

22 000  22 000 
 

22 000 
 

22 000 

264/08/003 
 
 

Workshop: Havtorn – 
livsmedelsråvara med 
mervärden 

Kimmo Rumpunen 
SLU, Område Växtförädling och 
Bioteknik, Balsgård 

Beslut: beviljades med 15 000 
ur medlemsbudgeten 
 

15 000  15 000 
 

30 000 
 

15 000 

265/08/004 
 
 

Gripkraftens inverkan på 
ensileringsresultatet hos 
rundbalar – pilotstudie 

Torsten Hörndahl 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: beviljades 16 000 ur 
medlemsbudgeten  16 150  16 150 

 
26 150 

 
16 000 

266/08/004 
 
 

Undersökning av fördelning av 
storleksfraktioner i bland‐ och 
fullfoder i 
mjölkkobesättningar 

Anders Herlin 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: beviljades 15 000 ur 
medlemsbudgeten. Det 
förutsätts att arbetet 
publiceras som en rapport. 
Partner: Skånesemin 
 

15 000  15 000 
 

20 000 
 

15 000 

267/08/004 
 
 

Förstudie om utegångsdjurs 
vistelseområden med hjälp av 
GPS och GIS 

Anders Herlin 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: beviljades 12 000 ur 
medlemsbudgeten. 
Utrustningen förutsätts kunna 
hyras. 
 

29 900  29 900 
 

29 900 
 

12 000 
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268/08/003 
 
 
 

Workshop för utveckling av 
FoUV på trädgårdslaboratoriet 

Alexandra Nikolic 
SLU, Område Odlingsen‐ 
heten, Alnarp 

Beslut:  Avslag, detta är 
fakultetens ansvar 
 

30 000  30 000 
 

36 000 
 

Avslag 

269/08/005 
 
 

Vallfrökonferens för 
ekologiska och konven‐
tionella fröodlare 

Dave Servin 
SLU, Omvärld, Alnarp 

Beslut: 25 000 ur medlems‐
budgeten. Partner: Sveriges 
Frö‐ och Oljeväxtodlare 
 

25 000  25 000 
 

90 000 
 
25 000 

270/08/004 
 
 

Alnarps mjölkdag 2008  Anders Herlin 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: beviljades 30 000 som 
ett maxbelopp ur medlems‐
budgeten. Noterades att AU 
kan ta beslut om ytterligare 
medel om komplett budget 
presenteras. 
Partner: Skånesemin 
 

45 400  45 400 
 

50 400 
 
30 000 

271/08/004 
 
 

Planeringsanslag för 
forskningsprogram om att 
begränsa animalie‐
produktionens miljö‐påverkan 
i Skåne 

Gösta Gustafsson 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: beviljades 87 000 ur 
projektbudgeten under 
förutsättning att Region Skåne 
beviljar sin del och att 
samordning sker med övriga 
projekt och näringen. AU tar 
beslut. 
Partner: Region Skåne 

87 000  87 000 
 

174 000   
 
87 000 
Villkor 

272/08/006 
 
 

Storskaligt förbränningstest av 
hampa i halmeldad 
rosterpanna‐ förstudie 

Sven‐Erik Svensson 
SLU, Område Jordbruk, Alnarp 

Beslut: beviljades 70 000 ur 
projektbudgeten under 
förutsättning att projektet 
också  publiceras internatio‐
nellt. Partner: Lunds Energi 

70 000  70 000
 

 
406 000 

 
70 000 

273/08/005 
 
 

Utveckling av fröodlingen av 
två nya arter av gräsfrö – 
rajsvingel och rörsvingel i 
Sverige 

Allan Andersson 
SLU, Område Jordbruk, 
Alnarp 

Beslut: beviljades 38 000 för 
år 1 och 72 000 för år 2 ur 
projektbudgeten  under 
förutsättning att bättre 
publiceringsplan presenteras. 
AU tar beslut. Partners: 
SWseed, Svensk Raps 

38 000
(år 1)

72 000
(år 2) 

38 000
(år 1)

72 000
(år 2) 

 
135 088 

(år 1) 
202 878 

(år 2) 

 
110 000 
Villkor 
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274/08/003 
 
 

Utvärdering av metoder för 
startgiva till morot på 
kupfrästa bäddar 

Sven‐Erik Svensson 
SLU, Område Jordbruk, 
Alnarp 

Beslut: beviljades 120 000 ur 
projektbudgeten 
Partner: Findus 

120 000  120 000 
 

240 000 
 
120 000 

275/08/003 
 
 

Samspelet mellan 
odlingssubstrat och biologiska 
bekämpningsmedel i slutna 
odlingssystem 

Sammar Khalil 
SLU, Område Hortikultur, Alnarp 

Beslut: återremiss till nästa 
styrelsemöte. 
Publiceringsplan måste 
förbättras, projektet är för 
omfattande (bör fokusera mer 
på färre delar). 
Partner: TorvForsk 

177 849 
 

177 849 
 

355 698 
 

Åter‐
remiss 

276/08/003 
 
 

Säkring av hygienisk standard i 
bevattnings‐vatten till 
frilands‐odlade kryddväxter 

Beatrix Alsanius 
SLU, Område Hortikultur, 
Alnarp 

Beslut: beviljas 135 000 ur 
projektbudgeten 
Partner: Findus R & D 
 

135 738  135 738 
 

271 476 
 
135 000 

277/08/003 
 
 
 
 
 

Omvärldsanalys Tillväxt 
Trädgård 

Lena Ekelund 
SLU, Område AEM, Alnarp 

Beslut: remitterades till 
Tillväxt Trädgård 
Partner: Jordbruksverket 
 

100 000
(år 1)

100 000
(år 2)

100 000
(år 3) 

100 000
(år 1)

100 000
(år 2)

100 000
(år 3) 

450 000 
(år 1) 

450 000 
(år 2) 

450 000 
(år 3) 

Remit‐
teras 

278/08/005 
 
 

Utsädesburen smitta – 
identifikation och uppföljning i 
fält 

Lars Wiik 
SLU, Område Växtskyddsbiologi, 
Alnarp 

Beslut: beviljades 90 000 ur 
projektbudgeten under 
förutsättning att bättre 
publiceringsplan presenteras. 
AU beslutar. Partners: 
SL‐stiftelsen, Skåneförsöken 
(Hushållningssällskapet 
Malmöhus/Kristianstad 

90 000  90 000 
 

290 000 
 

90 000 
Villkor 

279/08/005 
 
 

GEP – en viktig verksamhet för 
SLU 

Lars Wiik 
SLU, Område Växtskyddsbiologi, 
Alnarp 

Beslut: avslag med hänvisning 
till att denna typ av verk‐
samheter bör beslutas och 
finansieras av fakulteten t.ex. 
som en strategisk satsning  
Partners: BASF, Du Pont, 
Bayer, Syngenta 
 

170 000
(år 1)

170 000
(år 2)

170 000
(år 3) 

170 000
(år 1)

170 000
(år 2)

170 000
(år 3) 

870 000 
(år 1) 

870 000 
(år 2) 

870 000 
(år 3) 

Avslag 
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280/08/005 
 
 

Odling av maltkorn – fem 
faktorers inverkan på 
avkastning och kvalité 

Lars Wiik 
SLU, Område Växtskyddsbiologi, 
Alnarp 

Beslut: beviljas 85 000 ur 
projektbudgeten under 
förutsättning att bättre 
publiceringsplan presenteras. 
AU beslutar. 
Partner: Skåneförsök (Hus‐ 
hållningssällskapen i Skåne) 

85 000  85 000 
 

309 000 
 

85 000 
Villkor 

281/08/004 
 
 

Mätning av lustgas (N20)‐
emissioner i ekologisk gris‐
produktion – kompletterande 
studier till redan pågående 
ammoniakmätningar 

Anne‐Charlotte Olsson 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: beviljades 190 000 ur 
projektbudgeten  under 
förutsättning att projektet 
också  publiceras 
internationellt. 
Partner: Region Skåne 

190 290  190 290 
 

380 580 
 

190 000 
Villkor 

282/08/003; 
            005 
 

Nya Team 20/20 – 
deltagardriven utveckling, 
startfas och sökfas. Fallstudie 

Anita Gunnarsson 
SLU, Område Hortikultur, 
Alnarp 

Beslut: bordlades, frågan 
behandlas av AU tillsammans 
med Bengt Persson. 
Partners: HS, DSAB, NBR, LRF 
 

79 000  79 000 
 

158 000 
 

Bord‐
lagd 

283/08/003 
 
 

Kvalitet och hållbarhet hos 
fresh cut‐produkter av 
rotfruker 

Marie Olsson 
SLU, Område Hortikultur, 
Alnarp 

Beslut: beviljades 25 000 ur 
medlemsbudgeten 
 

25 000  25 000 
 

25 000 
 

25 000 

284/08/003 
 
 

Seminarium 
”Miljövänliga och 
uthålliga odlingsformer 
 
 

Charlott Gissén 
SLU, Område Jordbruk, Alnarp 

Beslut: Avslag med hänvisning 
till att PA normalt inte 
finansierar externa seminarier 
och  alltför summarisk 
kostnadsberäkning  
 

25 000  25 000 
 

25 000 
 

Avslag 

285/08/003 
 
 

Nya ogräsbekämpnings‐
metoder i ekologisk och 
integrerad fruktodling 

David Hansson, 
SLU, Område Jordbruk, 
Alnarp 

Beslut: återremiss. Projektet 
angeläget men 
försöksupplägg och 
finansiering måste preciseras 
och ev. överlappningar 
gentemot projekt 238 
klargörs. AU beslutar. 
Partner: Jordbruksverket 
 

120 000
(år 1)

123 100
(år 2)

126 900
(år 3) 

120 000
(år 1)

123 100
(år 2)

126 900
(år 3) 

650 000 
(år 1) 

685 000 
(år 2) 

705 000 
(år 3)   

Åter‐
remiss 
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286/08/009 
 

Kan syre rädda potatisen?  Joakim Ekelöf 
SLU, Område Jordbruk, Alnarp 

Beslut: hänskjuts till SPA 
Partner: SPA 
 

43 000  43 000 
 

105 600 
 

SPA 

287/08/004 
 
 

Digitalisering och 
systematisering av 
bildmaterial från djurstallar 

Krister Sällvik 
SLU Område LBT, Alnarp 

Beslut: avslag, bör vara en 
angelägenhet för området 
eller fakulteten. 
 

40 000  40 000 
 

70 000 
 

Avslag 

288/08/004 
 
 

Sammanställning av aktuell 
forskning inom 
nötköttsproduktionen i 
Sverige och i något inom 
området ledande europeiskt 
land 

Madeleine Magnusson 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: beviljades 60 000 ur 
projektbudgeten under 
förutsättning att en 
precisering av detta projekt i 
relation till projektet tillväxt 
nötkött. AU beslutar. 
Partner: LRF 

60 000  60 000 
 

120 000 
 

60 000 
Villkor 

289/08/004 
 

”Alnarps Nötköttsdag”  Madeleine Magnusson 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: beviljades 30 000 ur 
medlemsbudgeten som ett 
maxbelopp och under 
förutsättning att kartläggning 
över vilka liknande seminarier 
som arrangeras samt att 
bättre publicering presenteras 
AU beslutar. Noterades att AU 
kan ta beslut om ytterligare 
medel om komplett budget 
presenteras. 

50 000  50 000 
 

50 000 
 

30 000 
Villkor 

290/08/004 
 
 

Olika metoder att tillgodose 
smågrisars järnbehov, huvud‐
projekt 

Dan Rantzer, 
SLU Område LBT, Alnarp 

Beslut: beviljades 180 000 ur 
projektbudgeten under 
förutsättning att projektet 
också publiceras internatio‐
nellt. Partners: Lantmännen, 
Svenska Foder 

180 000
 

180 000 
 

360 006 
 

180 000 
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Proj. 
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Beslut 

239B/08/003 
 
 

Substrathandbok för odling, 
hobby och design – tillägg till 
ansökan okt 2007 

Beatrix Alsanius 
SLU, Område Hortikultur, 
Alnarp 

Beslut: 30 000 ur 
projektbudgeten  
Partners: Torvforsk, Sysav 
Utveckl AB 
 

30 000  30 000 
 

240 742 
 
30 000 

95C/08/005 
 
 

Markstruktur för optimal 
oljeväxtodling 

Bertil Christensson 
SLU, Område Jordbruk, 
Alnarp 

Beslut: 180 000 ur 
projektbudget  under 
förutsättning att bättre 
publiceringsplan presenteras, 
AU beslutar. 
Partner: SLF 

183 499
(år 3) 

183 499
(år 3) 

1 204 145 
(år 3) 

180 000 
Villkor 

145D/08/006 
 
 

Energigrödor gödslade med 
urban växtnäring 

Charlott Gissén 
SLU, Område Jordbruk, 
Alnarp 

Beslut: 175 000 reserverades i 
projektbudgeten och beviljas 
om övrig finansiering ej 
beviljas. 
Partners: Region Skåne, 
Sysav Utveckling AB 
 

281 000  281 000 
 

586 900 
 

Medel 
reser‐

verades 
 

243B/08/005 
 

Inverkan av kväve‐tillgång på 
utveckling hos maltkorn samt 
samband med 
proteinsammansättning 

Eva Johansson 
SLU Område Jordbruk, 
Alnarp 

Beslut: beviljades 20 000 ur 
projektbudgeten 
Partner: SL‐stiftelsen 

20 750  20 750 
 

411 500 
 

20 000 

170B/08/004 
 
 

Semineringsrutiner i 
smågrisbesättningar för ökad 
effektivitet, produktivitet och 
attraktionskraft som 
arbetsplats 

Anne‐Charlotte Olsson 
SLU, Område LBT, Alnarp 

Beslut: beviljades 165 000 ur 
projektbudgeten under 
förutsättning att projektet 
publiceras internationellt 
Partner: HK Scan 

168 316  168 316 
 

976 316 
 

165 000 
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238/07/003  Ogräsbekämpning i 
fruktodling med naturligt 
förekommande 
herbicider 

David Hansson 
SLU Område Jordbruk,  
Alnarp 

Beslut: beviljades 50 000 ur 
projektbudgeten. Beloppet 
sänkt pga av avsaknad av 
tillräcklig medfinansiering från 
partnersföretag. 
Partner: Äppelriket Österlen 

95 000  95 000 
 

190 000 
 
50 000 

255/07/004  Vad är verklig kostnad per 
koplats? 
 

Christian Swensson 
SLU Område LBT, 
Alnarp 

Beslut AU 2008‐03‐03 
Partner: 
Hushållningssällskapet 
Kalmar o Kronoberg‐Blekinge  

40 000  40 000 
 

80 000 
Beslut i 

AU 

 
 
Villkorad ansökan 

           
Projektnr 
 
 

Projekttitel  Sökande  Partners  Sökt nu 
från 
Partnersk 

Sökt totalt 
från 
Partnersk 

Proj. 
total‐ 
summa 

Beslut 

241/07/003  Utveckling och bevarande av 
klematis 

Kimmo Rumpunen 
SLU, Område Växtförädling, 
Balsgård 

Beslut: bättre 
publiceringsplan krävs, det 
förutsätts att en internationell 
publicering sker. AU tar 
beslut. 

120 000 
120 000

(år 1)
120 000

(år 2) 

240 000 
(år 1) 

240 000 
(år 2) 

Villkor 
kvarstår 

 
 


