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1. Välkommen 

Ordf. Håkan Schroeder hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Mötet inleddes med en kort 
presentation. 
 

2. Uppföljning tidigare protokoll 
Protokoll 2019-08-27 och AU-protokoll 2019-09-10, 2019-10-10 samt 2019-11-05 genomgicks och lades till 
handlingarna. 
 

3. Information från PA 
Ämnesgruppsmöten har hållits med samtliga ämnesgrupper. 
PA ingår i sektorrådet som hade möte föregående vecka kring kompetensförsörjning. Ett problem är att det 
är svårt att rekrytera folk till den gröna näringen, ofta ställs krav på sökande men sedan får tjänsterna 
utformas utifrån de sökandes önskemål. Generells råder det kompetensbrist i den agrara sektorn. 
 

4. Aktuellt från respektive ledamot 
Agneta Lilliehöök, äganderätten står fortfarande i fokus speciellt kring vattenskyddsområde. Klimat är ett 
annat hårt diskuterat ämne. Livsmedelsstrategin uppfattas inte som så högt stående på dagordningen inom 
lantbrukarkåren. 
Desirée Börjesdotter, betkampanjen är i full gång. Hållbar effektivisering är på tapeten, bördigheten har 
minskat över åren och någonting måste göras. Utmaningar finns i branschen vad gäller växtskydd, speciellt 
insekter. Nästa år kommer det att vara 800 ha ekologisk sockerbetsodling i totalt Sverige och Danmark, 
vilket är en stor ökning. 
Marcus Söderlind, på LRF Trädgård är arbetskraftsfrågan mycket i fokus, speciellt som behovet är mycket 
stort under kortare perioder under året. Blicken riktas därför mot tredje land där ett behov av byråkratisk 
hjälp efterfrågas. Växtskyddsfrågan är akut där hjälp från forskningen är mycket viktig. Livsmedelsstrategin 
har man mycket nytta av i diverse olika sammanhang i det näringspolitiska arbetet. På gårdsnivå har det 
däremot inte hänt så mycket ännu.  
Maria Hofvendahl-Svensson: en otrolig rationalisering sker inom mjölksektorn nu med upp till 2 000 kor på 
samma enhet vilket ställer stora krav på ledarskap och arbetskraft. Stort problem med djurrättsaktivister. 
Mjölkinvägningen minskar, grisbranschen är i balans, fjäderfä rullar på, värphöns. Förra året slutade 1 000 
får-bönder, mest pga av torkan.  
Per-Johan Lööf, Lantmännen går bra för tillfället på i stort sett alla fronter. På onsdag släpps Lantmännens 
rapport kring klimat 2030 och 2050. Målet är ett klimatsmart och effektivt lantbruk med god lönsamhet för 
lantbrukarna. 
Peter Ask, i södra Sverige har det mest handlat om granbarkborren. Marknaden har översvämmats av 
granvirke eftersom Europa som helhet drabbats av granbarkborren. Priserna på virke sjunker något pga av 
det allmänna konjunkturläget.  
Håkan Schroeder, landsbygdsministern var på lyckat besök nyligen i Alnarp. Ett viktigt samarbete med 
Lunds universitet m.fl. kallat Food Tech links håller på att byggas upp i samverkan. RådNu i Skara kommer 
organisatoriskt att kopplas till AEM, vid SLU Alnarp. Ämnesområdet företagsledning kommer att inrättas 



           
fr.o.m. nästa år. Inget speciellt nytt kring SLU Partnerskap. Erik Fahlbeck lämnar sitt arbete som vice rektor 
för samverkan. Söktrycket på de olika utbildningarna i Alnarp är högt. Utbildningsnämnden har beviljat ett 
antal förstudier inom fördubblingsprojektet t ex kandidatprogram i Alnarp i gränssnittet mellan 
skogsvetenskap och landskapsarkitektur och masterprogram som integrerar mat och urban utveckling.  
Sannolikt kommer det att finnas en järnvägsstation i Alnarp 2024 efter positiva vändningar i höst. 
Göran Ståhl, kompetensförsörjning är även ett problem inom skogsnäringen. En ny större 
marknadsföringsorganisation för fakulteten är på plats. En skillnad vad gäller granbarkborren i ett vidare 
europeiskt är att Sverige trots allt är lite mer gynnsamt pga att man har en större andel äldre skog i Europa. 
Arbete pågår med ett tematiskt samarbete mellan SLU och Skogforsk och ev. även andra aktörer. 
Kristina Santén: arbete pågår med en forskningsdatabas. 
Jan Larsson, lantmästarprogrammet är nu utökat till att vara en treårig utbildning 
 
 

5. Projektansökningar 
Beviljades enligt bilaga 1: fyra projekt med finansiering från projektbudget LTV (850 000 kr beviljat), fyra 
med finansiering från projektbudget skog (510 000 kr beviljat) samt ett projekt med finansiering ur 
medlemsbudgeten (200 000 kr).  
 

6. Övriga frågor 
Frågan om varför det inte kommer in fler ansökningar och kvalitén på projekten diskuterades. En jämförelse 
med arbetssättet i Tillväxt Trädgård med en ”projektverkstad” diskuterades. Även utredningen Samverkan 
för Lantbrukets kunskapsutveckling av Victoria Tönnberg diskuterades.  
 

7. Nästa möte 
Nästa möte hålls fredag 17 april klockan 09.30 – 13.00 

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

 
 
Alnarp den 18 november 2019 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande)  
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Partnerskap Alnarp ‐ Projektansökningar 15 oktober 2019     
Projektnr Projekttitel Sökande Partners Söker 

från PA 
Proj. 
totalsumma 

Proj.-tid 
Beslut 

1231/VO/2019  Förbättringstekniker som kan 
kopplas till förbättrad fysiologisk 
utveckling hos växter. Inverkan av 
chitosan och Växtproteinblandningar. 

Eva Johansson Nelson Seed 2019:
50 000 SEK 
2020: 
200 000 SEK 
2021: 
150 000 SEK 

2019:
120 000 SEK 
2020: 
466 575 SEK 
2021: 
346 575 SEK 

1910 – 2110
Beslut: beviljades 250 000 ur projektbudget LTV, 
50 000 för år 2020 och 200 000 för år 2021 med 
medskick utan krav på återkoppling:  
Vilken råvara som används för framställning av 
chitosanet är betydelsefullt för framtida 
användare. IP‐frågor bör klargöras tidigt i 
samarbetet. Eventuella regelverk som kräver 
klassning av preparatet före kommersiell 
användning bör klargöras. 

1233/Trg/2019  Smakjakten. Vägen till smakrikare 
svenska grönsaker. 

Lars Mogren Daniel Berlin i 
Skåne Tranås AB 

2020:
100 000 SEK 
2021: 
100 000 SEK 

2020:
200 000 SEK 
2021: 
200 000 SEK 
 

2001‐2112
Beslut: beviljades 200 000 ur projektbudget LTV, 
100 000 för år 2020 och 100 000 för år 2021 

1234/Trg,Skog/20
19 
 
 
 

Survival, early growth, health and 
stem quality of Sorbus domestica in 
Sweden 

Jens Peter 
Skoovsgard 

Region Skåne 50 000 SEK 190 000 SEK 2001‐2012
Beslut: ansökan avslås med hänvisning till 
medelsbrist 

1235/Skog/2019  Grupplantering i stora inverser – ett 
sätt att öka överlevnad efter 
plantering och skapa blandskog? 

Urban Nilsson Södra Skogsägarnas 
ek för 

2020: 145 tkr
2021: 12 tkr 
2022: 73 tkr 

145 000 SEK 2003‐2210
Beslut: beviljades 157 000 ur projektbudget Skog, 
145 000 för år 2020 och 12 000 för år 2021 
 

1236/MoM/ 
2019 

Företagarna utmaningar – förstudie 
om förhållanden I Sverige med 
internationell utblick.  

Per Hansson Landshypotek AB
LRF Skåne 
Region Skåne 
Sveriges 
Lantmästarförbund 

2020: 
112 000 SEK 

232 000 SEK 1909‐2009
Beslut: avslås i nuvarande version, efter ett 
förtydligande av projektets focus och en 
ordentlig förankring hos partners kan en 
reviderad ansökan tas upp på nytt. En reviderad 
ansökan kan tas upp till beslut före nästa 
ansökningstillfälle. Den internationella 
forskningsfronten inom huvudutmaningarna ska 
beskrivas inom förstudien.  

1237/Skog/2019  Resistenstestning av utvalda askar Michelle Cleary Skogforsk 160 000 SEK 320 000 SEK 2001‐2012
Beslut: beviljades 160 000 ur projektbudget Skog 
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1238/Skog/2019  Plantering av poppel på granåkrar 
med långa sticklingar – effekt av 
markberedning, kalkning och gödning 

Henrik Böhlenius HS Skåne
Södra Skogsägarna 
ek för 
Nordkalk AB 

2020:
123 800 SEK 
2021:  
19 000 SEK 
2022:  
34 000 SEK 

2020:
205 400 SEK 
2021: 
32 600 SEK 
2022: 
115 600 SEK 
 

2001‐2212
Beslut: beviljades upp till 119 000 ur 
projektbudget Skog för år 2020 förutsatt att 
motfinansiering från partners för hela beloppet 
kontrakteras  

1239/Skog/2019  Identifiering av hänsynsträd med 
hjälp av höjddataraster. 

Matts Lindbladh Skogforsk 130 000 SEK 250 000 SEK 1911‐2011
Beslut: beviljades 74 000 ur projektbudget Skog. 
Det lägre beloppet motiveras med medelsbrist. 
 

1240/Trg/2019  Utveckling av ett SLU 
kompetenscentrum för 
livsmedelsproduktion i cirkulär 
ekonomi 

Sammar Khalil SSEC 2020:
100 000 SEK 
2021: 
100 000 SEK 

2020:
180 282 SEK 
2021:  
180 282 SEK 

2001‐2112
Beslut: beviljades 200 000 ur medlemsbudgeten, 
100 000 för år 2020 och 100 000 för år 2021 med 
krav på kontinuerlig återrapportering till 
styrgruppen med första tillfället augusti 2020. 
 

1092B/MoM och 
Trg/2019 

Kunskap och innovation  Lena Ekelund 
Axelsson 

Sparbanken Skåne, 
LRF Trädgård och 
LRF Skåne 

250 000 560 000 2001‐2012
Beslut: beviljades 250 000 ur projektbudget LTV 
för år 2020. 
 

1087B/Trg/2019  Konkurrera med kvalitet 2: nya 
äppelsorter för dessert, must och 
cider 

Kimmo Rumpunen Äppelriket 
Österlen, Kiviks 
musteri, Apolinaire 

150 000 450 000 2001‐2012
Beslut: beviljades 150 000 ur projektbudget LTV 
för år 2020. 
 

 
  


