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1. Välkommen 

Ordf. Håkan Schroeder hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Anna Lundhagen, presenterar sina inledande tankar i sin nya roll som vice 
rektor för samverkan och fortlöpande miljöanalys 
Detta är Anna’s första dag på detta uppdrag som vicerektor. Har varit prefekt på 
institutionen för ekologi. Fokus i prefektrollen har varit att utveckla verksamheter utifrån de 
resurser som finns. Vet att PA’s verksamhet fungerar mycket väl och ser fram emot arbetet 
med bl.a. PA med fokus på ett uthålligt nyttjande av naturresurserna.   
 

3. Senaste nytt från PA 
Tre AU-möten har hållits sedan senaste styrgruppsmötet där bl.a. sju mindre projekt 
beviljats. Tyvärr har seminarie-verksamheten gått på lågvarv p.g.a. Covid-19. Växjö möte, 
48:e gången, kommer i år att arrangeras i huvudsak på distans den 8-9 december. Den 
fysiska lokalen är i Alnarp. 
Alnarpskonferensen går den 27 januari 2021, också digitalt. Arrangemanget kommer även 
att ske fysiskt i Alnarp, Skara och ev. Ultuna. Temat är Jordhälsa och ekonomi med mycket 
fokus på lantbrukare. 
Tillsammans med Future Food och Movium Partnerskap kommer en ”Eriksgata” bland 
institutioner för att presentera möjligheter och aktiviteter. 
Webbsidan har utvecklats under våren, vilket möjliggjorts genom att kommunikationsdelen 
fått mer resurser. Återstår gör bl.a. att tydligare beskriva hur PA samverkar. 
 

4. Aktuellt laget runt 
Markus Söderlind: LRF Trädgård, växtskyddsfrågan alltid aktuell, utvecklingsinsatser vad 
gäller växtskydd är en stor brist. Läckage från växthus är ytterligare ett problem som kräver 
forskning. Trädgård valde ett kollektivt torkstöd i stället för individuellt. Det innebär att det 
nu kommer att finnas medel för att sprida kunskap kring ändrat klimat, torka etc. 
Näringspolitiska frågor kring planthälsa och invasiva arter är i behov av mer faktakunskap. 
Per-Johan Lööf, Lantmännen: Corona-läget innebär att i stort sett allatjänstemän arbetar 
hemifrån inom Lantmännen och det har fungerat mycket bra. Folk äter även under Corona, 
varför Lantmännen inte påverkats totalt, däremot har det skett förskjutningar. Gryn uppåt, 



bake-off ner. Skördeläget är att i stort sett hela Sveriges skörd har skett utan något regn, dvs 
det har gått mycket bra med relativt höga skördar och mycket hög kvalitet. Idag öppnar 
Lantmännens Forskningsstiftelse för sökande, totalt är det ca 25 milj. / år. Det finns mycket 
ansökningar till Formas-medlen för centrumbildningar inom hållbara livsmedelssystem. 
 
Agneta Lilliehöök: Covid-19 har lagt en kall hand på mycket av verksamheten, har dock inte 
påverkat Tejarps förlag så mycket. Däremot verkar det som att investeringsverksamheten 
bland lantbrukare har hämmats. De stora företagen upplevs ha problem med att skaffa delar 
till produktionen. Den allmänna känslan är att Sverige avvaktar. Det är svårt med 
kompetensförsörjningen vad gäller journalist inom jordbruket. 
 
Christina Lunner Kolstrup: På AEM sitter merparten hemma och arbetar,. Undervisningen 
har i stort sett flyttat till distans. Många forskningsansökningar, inte minst deltagande i 
Formas stora utlysning inom området hållbara livsmedelssystem. Rehabträdgården har gått 
över till fakulteten och företagsledning är ett nytt ämnesområde. RådNu i Skara har knutits 
till institutionen. 
 
Hanna Sassner: Biosystem och Teknologi har lyckats hålla verksamheten på Lönnstorp 
igång även i Coronatider. Agroecology-studenterna har dubblerats. En ny professor inom 
ämnesområdet hållbara odlingssystem, då professor Erik Steen Jensen gått i pension, utses 
förhoppningsvis under hösten. Även ett nytt lektorat inom teknologi har bemannats. 
Digitalisering är ett hett ämne inom flera fält.  
 
Magnus Löf: Sydsvensk skogsvetenskap har påverkats ganska lite av Covid-19 förutom att 
undervisningen flyttat till distans. En stor internationell konferens i våras med 180 anmälda 
deltagare fick ställas in, vilket var smärtsamt. En ny professor i skoglig policy håller på att 
tillsättas. Två nya utbildningar, ett masterprogram i samverkan med Växjö och en 
internationell bachelor tillsammans med ett par internationella universitet. 
 
Kristina Santén: ett arbete utvecklingsarbete pågår inom ämnesgruppen animalieproduktion 
gällande inriktning och koordinering. En stor utamning hur går man från en organisation 
med fysiska möten till digitala möten. 
 
Håkan Schroeder: SLU övergripande antagning av nya studenter ser mycket positivt ut vad 
gäller Alnarp. Fortsatt tufft för Agronom och Jägmästare. SLU’s forskning går mycket bra 
med stora belopp från externa finansiärer, men samtidigt kan man se en hårdnande 
konkurrens och ett ökat behov av att skapa allianser med andra kunskapsorganisationer för 
att klara både kvalitet och bredd . SLU’s Campus håller på att utvecklas med syfte bl.a. att 
nyttja faciliteterna och platsen som helhet ännu mer effektivt. 
 
Ingrid Sarlöv-Herlin: Landskapsarkitektur har en tjänst utlyst för samverkan som 
efterträdare till Bengt Persson med urban inriktning. Ett stort samarbete med Trafikverket, 
som bl.a. delfinansierar en professur, några doktorander och ny utbildning. Ett nytt program 
dras igång: masterprogrammed Food and Landscape som är en internationell master och 
som drar igång 2021.  
 

5. Diskussionspunkter 
På vilka tematiska huvudområden ska fokus läggas på för den närmsta tiden, förslag 
kan vara fokusområde hållbar utveckling och digitalisering i linje med SLUs nya 
strategi. Hur kan PA bli mer proaktiv inom områden som kan anses viktiga. 
 
SLU’s  övergripande visioner rymmer framförallt hållbar utveckling, digitalisering 
och SLU’s samordning av aktiviteterna inom SLU. 
 
Zoom-gruppen; Per-Johan Lööf, Hanna Sassner, Ingrid Sarlöv-Herlin, Magnus Löf och 
Christina Lunner Kolstrup 
 
”Riktiga problem” – är det SLUs? Vi problematiserar väldigt mycket! Var mera 
lösningsfokuserat och varför inte ”riktiga möjligheter”  
 



”Det digitala SLU” – kritiskt mot SLUs nuvarande IT kapacitet i nät etc, som verkligen 
behöver stäppa upp sig för att hänga med universitetets behov. Ett digitalt SLU borde vara 
en självklarhet! 
 
Möjlighet för PA att bredda partners inom tekniken (även Green Innovation Park) och vilka 
som skulle kunna vara relevanta för SLU 
 
SLU bör ta ett krafttag i de digitala frågeställningarna t.ex. inom animalieproduktionen 
(RISE och LiU stora aktörer i dag). Andra universitet springer ifrån oss. 
 
Många nya nischer inom digitalisering som SLU egentligen är mycket kompetenta inom. 
 
”Ett SLU” – både våga och tillåta, samarbeta på tvärs, PA en fakultetsknyten …. SLU 
knyten? Partners vidgas till hela SLU och till flera nischer (t.ex. främst riktat mot traditionell 
skogsforskning, behövs t.ex. partners inom miljöforskning, policy, klimatforskning etc) 
 
PA finansierar ofta pilotprojekt – därför borde PA vara utmanande och nytänkande så att 
fritänkande, innovativa och vågade projekt kan få möjlighet (start-upps). 
 
De stora partners är viktiga, de har musklerna och de små ha inte samma möjligheter att 
finansiera projekt – SLU bör utmana de stora partners (galna hacktons) 
  
 
Grupp 2: Likartad diskussion, talade mycket om digitalisering där SLU behöver ta 
rejäla kliv tillsammans med andra. Vi skulle behöva tematiska projekt med de stora 
viktiga kliven inom digitalisering. Även att hitta de nya aktörerna som idag inte 
medverkar i PA. Tematiska projekt mellan ämnesgrupper. Viktigt att kunna ta tillvara 
SLU’s samlade kunskap inom PA-projekt. Praktikens exempel är ofta bra, dvs att 
göra saker ”på riktigt”. Det räcker inte att mötas, man måste även göra. 
 
En utveckling från regionalt till i vissa sammanhang nationellt eller internationellt. 
Ett möjligt arbetssätt är att ämnesgrupper föreslår viktiga teman till tematiska projekt 
och sedan försöker man köra ett eller flera tematiska projekt per år. 
 
Någar noteringar från diskussionen:  
Digitalisering är jättesvår att hantera men det finns fantastiska möjligheter att skapa 
projekt där SLU’s spetskunskap inom t.ex. djurproduktion kan samverka med 
spetskompetensen inom t.ex. IT från andra lärosäten. 
 
Systemtänkande och tvärvetenskaplighet i samverkan med andra lärosäten innebär 
ofta dyrare projekt. Kanske skulle större krav på systemtänkande och 
tvärvetenskaplighet ställas på projektansökningar. 
 
Samla våra kompetenser i ämnesgrupperna, diskutera teman för att sedan bjuda in till 
bredare tematiska pilotprojekt med studenter och/eller forskare inblandade. 
 
Ämnesgruppsekreterarens roll och profil 
Vakansen på ämnesgruppssekreterare inom animalieproduktion har föranlett 
diskussion kring hur ämnesgrupper skulle kunna utvecklas. I detta fall samverkan 
med andra ämnesgrupper och ev. en breddning mot andra djur än produktionsdjur. 
 
Är det en bra idé att vid projektansökan kryssa i vilka av FN’s 17 klimatmål som 
behandlas i projektet.Det ligger väldigt bra i linje med hur man ska arbeta, men det är 
viktigt att ge tydliga instruktioner. 
Bra, inte snäva in så att SLU inte kan jobba inom vissa fält 
Livsmedelsstrategin innehåller hållbarhet, men dessutom bl.a. ekonomi, så kanske det 
vore bättre att koppla mot livsmedelsstrateginr. 
Christina Lunner Kolstrup: FN’s punkter är mycket övergripande, men de går även 
mycket på djupet och därför är det viktigt med instruktionerna för 
projektansökningar. 
Flera konventioner och strategier kan vara relevanta att be sökande relatera sin 
ansökan till som en del i tydliggörande av relevans. Kanske skulle det läggas 



koppling till olika kriterier i samband med projektansökningar, detta behöver 
funderas vidare på och arbetas igenom noggrant. 
 
 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades 

7. Nästa möte 
En Doodle kommer att skickas ut för novembermötets tidsmässiga placering. 
 

8. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Därefter följde lunchpicknick i 
parken i strålande högsommarväder. 
 
 
 

 
Alnarp den 1 september 2020 
 
 
Jan Larsson    Håkan Schroeder 
Sekreterare    Ordförande 
 


