PROTOKOLL
Styrgruppen
Sammanträdesdatum
2021-11-22
Partnerskap Alnarp

Plats och tid

22 november klockan 08.00 – 10.30 i Lilla Sessionssalen, Slottet, Alnarp
alternativt via Zoom.

Närvarande

Håkan Schroeder (ordf), Peter Ask, Pär-Johan Lööf, Göran Ståhl, Agneta
Lilliehöök, Marcus Söderlind, Carl Otto Swartz, Maria Hofvendahl-Svensson,
Kristina Santén och Jan Larsson (sekr.)

Anmält förhinder

Desirée Börjesdotter

1. Välkommen
Ordf. Håkan Schroeder hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Bokprojektet: Samarbete i den skånska myllan – Akademi, näringsliv och samhälle från Alnarps horisont
Roland von Bothmer informerade om bakgrund och hur arbetet med detta projekt genomförts.

3. Uppföljning tidigare protokoll
Protokoll 2021-09-10 och AU-protokoll 2021-09-21 och 2021-10-21. 14 ansökningar har beviljats i dessa
AU-protokoll. En kort presentation av visst innehåll skedde.

4. Aktuellt från respektive ledamot
Marcus Söderlind: LRF trädgård projektet kring cirkulär bioproduktion har haft svårigheter under pandemin
men tar nu fart. Konkurrenskraft i föränderligt väder är ett annat stort projekt som också tagit fart med bl.a.
ett 100-tal kurser inplanerade. Fysiska medlemsaktiviteter är populära.
Peter Ask: mycket politik på sistone med bl.a. en uppgörelse mellan Centern och regeringen. För skyddet av
den fjällnära skogen låg ett förslag om att all fjällnära skog skulle bli skyddat, nu är privat ägd skog
undantagen i förslaget. Ny VD på Sveaskog från 15 januari Erik Brandsma.
Maria Hofvendahl: stor oro kring de höga priserna på insatsvaror. I stort sett alla byggnationer ligger nere för
tillfället. Stort kompetensbehov i lantbruket generellt, lärlingsutbildning på gång. Ett projekt kring trygghet
mot djurrättsaktivister i samarbete med Polisen har startats.
Per-Johan Lööf. Priserna är kaotiska idag med nedstängda gödselfabriker, exportförbud av urea från Kina…
Lantmännens personal är tillbaka på sina kontor sedan 1:a oktober. Lite färre ansökningar till PA liksom alla
andra mindre forskningsfinansiärer som vänder sig till forskare med intresse i praktiken. Komponentbrist på
fordonssidan. Lantmännen har köpt en kvarn i Finland.
Agneta Lilliehöök: lite oroligt ute i lantbrukarkåren. Spannmålsodlarna klarar sig bäst, mjölkproducenterna
sämst. Svensk Fågel och rödlistningen av svensk fågel är ett stort bekymmer som skapar mycket oro. Den
egna verksamheten rullar på, behovet av information är stort bland lantbrukarna. Byggstipendium med
inriktning bostäder har nyligen delats ut av Tejarps förlag. Mötet med kommunikatörer i medlemsföretagen
blev mycket lyckat, förhoppningsvis mer spridning på ny kunskap från PA-finansierade projekt.
Göran Ståhl: skogsdebatten har varit mycket het. Problem bl.a. med divergensen mellan svensk lagstiftning
och EU’s lagstiftning. Skogsskadecenter i SLU’s regi utvidgas. Göran själv kliver av som dekan och därmed
även som styrgruppsledamot. Göran Eriksson är ny dekan inom skog.
Håkan Schroeder kommer också att lämna uppdraget som dekan. Ny dekan är Christina Lunner Kolstrup.
Det går bra för SLU när det gäller att attrahera extern finansiering. SLU är betydligt mer känd som
varumärke och detta har i huvudsak skett på senaste tiden. Inflationen är högre än statsanslagsökningen,
vilket innebär att en allt större del måste lita till externa medel. En förstudie för att etablera en kunskapsnod
inom företagsledning och innovation är på gång.. Ett initiativ om att kraftsamla på temat Växthälsa jordbruk
och trädgård undersöks . Green Innovation Park i samarbete med SLU Holding och Akademsika Hus AB har
öppnat i egen lokal på Campus.

Carl-Otto Swartz: avslutar sitt uppdrag på PA och tackar för allt visat stöd.
Kristina Santén: utlysningen som ny verksamhetsledare går ut idag.

5. Projektansökningar
Styrgruppen beviljade upp till 100 tkr från medlemsbudgeten för medfinansiering av boken Samarbete i den
skånska myllan – Akademi, näringsliv och samhälle från Alnarps horisont. För medfinansiering av layout
och tryckning d v s 50 tkr till utöver de medel som AU redan beviljat tidigare. Beslutet villkoras med att
SLU bidrar med minst samma belopp för medfinansiering. Den totala kostnaden är uppskattad till 250-300
tkr. Boken kommer att finnas tillgänglig under första kvartalet 2022.
Tio projektansökningar fanns att behandla. Till LTV-budgeten fanns sju ansökningar och sökt belopp för det
två första åren är 2 348 kkr. Tillgängliga medel uppgick till 1 709 kkr. Beviljades fem av dessa sju projekt
med totalbeloppet 1 349 000 kr, varav 43 000 tas ur Wiklands fond och resterande 1 306 000 ur
projektbudget LTV.
Till skogsbudgeten fanns tre ansökningar, sökt belopp 343 kkr och tillgängligt i budgeten var 562 kkr.
Samtliga tre beviljades med totalbeloppet 343 000.

6. Övriga frågor
Ingen övrig fråga behandlades

7. Nästa möte
Torsdagen 17 mars klockan 09.00 – 12.00

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

Alnarp 22 november 2021

Jan Larsson (sekreterare)

Håkan Schroeder (ordförande)

Bilaga 1

Partnerskap Alnarp ‐ Projektansökningar 15 oktober 2021
Projektnr

Projekttitel

Sökande

1301/Skog/2021

Identifiering av betes resistenta
Henrik Böhlenius
lövträdsplantor - en metod utveckling
inför framtiden förädlingsprogram.

Skogforsk

1371/Skog/2021

Brandbegränsning genom lövträd och Emma Holmström
vatten i landskapet

Skogsstyrelsen Region Syd 2022: 100 000 2022: 600 000 2110-2212
Beslut: beviljades 100 000 ur
projektbudget skog för 2022.

1372/VO/2021

Ogräskonkurrerande egenskaper hos David Hansson
vårvete - effekten av sådensitet och
såmönster

Statens Jordbruksverk

Partners

Söker
från PA

Proj.
Proj.-tid
totalsumma Beslut
2022: 104 000 2022: 208 000 2201-2312
2023: 64 000 2023: 128 000 Beslut: tveksamhet råder kring
försöksupplägget främst vad gäller vilka
djurslag som finns i hägnet. Om möjligt
bör älg förekomma i hägnet. Beviljades
168 000 ur projektbudget skog, 104 000
för 2022 och 64 000 för 2023.

2022: 274 386 2022:659 386 2201-2403
2023: 274 236 2023: 1 071
Beslut: avslag med motivering att
236
projektets frågeställningar inte bedöms

vara tillräckligt nytänkande ur ett
forskningsperspektiv.
1373/VO/2021

Växtförädling för ökad fröavkastning Åsa Lankinen
hos rödklöver

1374/Skog/2021

Hur utvecklas plantor som är
behandlade med beläggningsskydd
mot snytbaggar i skogliga
planteringar?
Samarbetsmodell för innovation i
grupprocess med företagare, forskare
och andra aktörer - fallstudie cirkulär
bioekonomi i trädgårdsnäringen, del
2.
Tillämpning av en uppdaterad
klövverkningsrutin i moderna
mjölkstall

1375 /Trg,
MoM/2021

1377/Djur/2021

Karin Hjelm

Lena Ekelund
Axelsson

Lantmännen SW Seed
Södra Sveriges Frö- och
Oljeväxtodlare

2022: 275 000 2022: 3 705 890 2201-2412
2023: 275 000 2023: 4 865 072 Beslut: beviljades 275 000 för år 2022 och
2024: 275 000 2024: 4 242 028 275 000 för 2023 ur projektbudget LTV

.
Södra Skogsägarnas ek för 2022: 75 000 2022: 150 000 2201-2212
Beslut: beviljades 75 000 ur projektbudget
skog för 2022.
LRF Trädgård

2021: 20 000 2021: 40 000 2112-2301
2022: 213 890 2022: 427 780 Beslut: beviljades 20 000 för år 2021 och
2023: 20 000 2023: 40 000 170 000 för 2022 ur projektbudget LTV

plus 43 000 för år 2022 ur Wiklands fond.
Frida Åkerström

Stiftelsen
Lantbruksforskning
Skånesemin

2022: 250 000 2022: 1 100 000 2201-2212

Beslut: beviljades 250 000 ur
projektbudget LTV för 2022.
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1379/MoM/2021

1380/Trg/2021

Lantbrukets företagsledning och
digitalisering

Per Hansson

Sustainable cultivation of berries and Ramesh Vetukuri
tomatoes for disease control,
increased yield and shelf-life using
probiotics for human use

Landshypotek AB
Lantmännen SW Seed

2022: 96 000

2023: 192 000 2111-2211

Nelson Garden AB

2022: 200 000 2022: 400 000 2112-2312
2023: 200 000 2023: 400 000 Beslut: avslag då ansökan inte är komplett

Foodhills AB

2022: 251 000 2022: 502 000 2201-2212

Beslut: beviljades 96 000 för 2022 ur
projektbudget LTV med villkoret att
medfinansieringen löses enligt riktlinjerna

Fortsättningsansökan
1378/VO/2021

Svensk odling av sojabönor för
grönskörd

Helena Persson
Hovmalm

Beslut: beviljades 200 000 för 2022 ur
projektbudget LTV. Det mindre beloppet
motiveras med att medfinansieringen
består av utrustning som har ett restvärde
samt att RISE medverkan inte kan
finansieras med SLUs statsanslag.
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