
                                                                                                                                          
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

 
 

PROTOKOLL 
Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-01 

 

Plats och tid 1 dec 2022 klockan 09.00 – 11.00 i Lilla Sessionssalen, Slottet, Alnarp 

alternativt via Zoom.  

  
 

Närvarande 

 

 

 

Frånvarande 

Christina Lunner Kolstrup (ordf.), Håkan Schroeder, Peter Ask, Pär-Johan 

Lööf, Göran Ericsson (punkt 1,2, 4), Agneta Lilliehöök, Marcus Söderlind, 

Kristina Santén, Desirée Börjesdotter (punkt 3, 5, 6, 7, 8) och Jan Larsson 

(sekr.) 

 

- 

 

  

1. Välkommen  

Ordf. Christina Lunner Kolstrup hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat  

2. Uppföljning tidigare protokoll 
Protokoll 2020829 och AU-protokoll 2022-09-15, 2022-10-14 och 2022-11-18. 5 projekt har beviljats i 

dessa AU-protokoll med totalbelopp 146 000 kr. Protokollen presenterades kort och beslutades att läggas till 

handlingarna. 

 

3. Rapport från verksamhetsledare 
Verksamhetsledare Håkan Schroeder redogjorde för utvecklingen som bl a omfattade 

 Lägesrapport nya ordföranden och koordinatorer ämnesgrupper 

 Pågående utvecklingsprojekt med PA-team (ämnesgruppskoordinatorer och kansli) 

 Utveckla dialogarenor för nätverket 

 Ämnesgrupperna i framtiden, vilka funktioner, former och strukturer 

 PA’s verksamhetsplan 2023. Mer fokuserad genom högra grad av prioritering av 

utvecklingsinsatser. 

Se bilaga 2. 

 

Synpunkter på dessa tankegångar:  

 Önskemål om ökad aktivitet som kan engagera forskare och partnerspersoner ännu mer, gärna lite 

”fräckare”, men inte i första hand utskick av enkäter. 

 Sprid guldkornen bland projekten i ökad intensitet till en vidare krets.  

 Är tveksamt om så många forskare är intresserade av de förhållandevis små medel som finns till 

förfogande. Det pågår ett generationsskifte och PA borde marknadsföra sig som en finansiär av 

pilotstudier och för att visa på möjligheter att knyta forskningen till användare av resultat som finns 

i PAs nätverk.  .  

 Forskarna är ganska okända för personerna i branscherna, nya grepp behövs för att sprida hur man 

kommer i kontakt med SLU och Partnerskap Alnarp.  

 Det pågår naturligtvis en massa aktiviteter mellan branschen och SLU utan att PA är involverat och 

så ska det vara men viktigt att forskarna känner till de funktioner PA kan tillföra.. 

 Partners behöver bli bättre på att kommunicera behov. Ett exempel är LRF där det finns en lista 

med olösta frågor som forskningen med rätt upplagda projekt skulle kunna hjälpa till att lösa 

samtidigt som intressanta forskningsfrågor kan ställas. 

 Kanske ska ämnesgrupperna delvis få nya bättre beskrivande och ”fräckare” namn. 

 Vilka strategiska partners saknas i medlemslistan idag? 

 Gärna en presentation av samtliga medlemmar: vad sysslar man med, varför man är medlem etc. 



                                                                                                                                          
 Ordet ”Samverkan” är lite otydligt och inte så intresseväckande. Finns möjlighet att hitta en 

synonym? 

  

 

4. Projektansökningar 
Beviljades enligt bilaga 1: två projekt med finansiering från projektbudget LTV  (537 500 kr) samt ett ur 

projektbudget skog (290 000 för åren 2023 och 2024). 
 

 

5. Aktuellt från respektive ledamot 
 Per-Johan Lööf: Lantmännen har utsetts till Sveriges mest betydelsefulla företag. Lite kaosartat år, 

energi och lantbruk har gått bra. Stora pengar med små marginaler är en dålig kombination som 

ökar risktagandet. De som tillverkar livsmedel har inte fått ut merkostnaderna i högre priser. 

Forskningsstiftelsen har många högkvalitativa ansökningar efter ett aktivt arbete för att få fler 

sökanden, mycket positivt. 

 Desirée Börjesdotter: Energi är genomgående ett problem, bl.a. har sockerbetorna med båt fraktats 

till Danmark då man befarade risk för problem med energi till fabriken i Örtofta. Bioenergi är ett 

stort ämne i Danmark där naturgas ersätts med biogas. Bet- och sockerpriset har gått upp och 

ytterligare kommer till nästa år. 

 Agneta Lilliehöök: lite stiltje, oro för el m.m. men generellt god likviditet. Det råder en stor brist 

på kompetenta personer i branschen. 

 Peter Ask: Jordens vänner har utsett Sveaskog till Jordens fiende nummer ett. Det är en stor 

utmaning att nå ut med information som ger en allsidig belysning. Skog och skogsstrategi från EU 

kan innebära stora förändringar för skogsbranschen. Sveriges beting för att lagra kol ligger till stor 

del i skog och lantbruk, hur detta kommer att sluta råder det stor ovisshet kring. Hyggesfritt 

skogsbruk är mycket aktuellt och Sveaskog ökar detta där det är funktionellt. 

 Christina Lunner Kolstrup: det går bra för SLU, SLU hamnade i topp som attraktiv arbetsgivare i 

undersökningen Naturvetarbarometern. SLU framgångsrikt då det gäller att få projekt beviljade i 

Vetenskapsrådet och Formas. De ökade energipriserna drabbar delar av SLU särskilt mycket. 

Specialutlysningar på LTV på bl.a. hållbarhet, digitalisering/teknik. Kunskapsnavet inom 

företagande och innovation ligger längst framme i att bli beviljade från Jordbruksverket och bör, 

om det blir beviljat, samordnas med ämnesgruppen Ekonomi och marknad. Utbildningsmässigt 

överproducerar SLU studenter och en viss inbromsning behöver göras för att komma i balans ifh till 

uppdraget och medelstilldelningen. Dock finns det ökade medel till satsningen på fler veterinärer 

och djurvårdare. Utbildningsprogrammen prioriteras medan fristående kurser får stå tillbaka i 

dagsläget. Stiftelsen Lantbruksforskning kommer under våren att satsa på 

industri/samverkansdoktorander, där PA ska försöka hänga på och bidra till lösningar tillsammans 

med forskare och partners. 

 Markus Söderlind: Kostnadsökningarna har slagit väldigt olika i trädgårdsbranschen. Man är i 

branschen lite sur för att de stora prisökningarna i konsumentledet bara begränsat har kommit 

odlingen till del. Tyvärr har grönsaker blivit en slagpåse i inflationsdebatten som dessutom kan leda 

till att konsumtionen minskar. Arbetskraft- och växtskyddsfrågan är som alltid högt på agendan. 

Attraktivitetskampanjen Gröna jobb stöttas ytterligare ett år, leder förhoppningsvis till ett fortsatt 

främjande av naturbruksgymnasiernas sökandetryck. Eva Anflo LRF går i pension efter 30 års 

anställning. Belysningsodling stänger i huvudsak under vintern, men samtidigt kommer information 

att plantor för tidig start beställs så det verkar som om vissa ändå satsar. Det efterlyses sedan länge 

internationell bevakning av produktionens utveckling så att man t ex vet vad som händer i Holland 

vilket i hög grad påverkar förutsättningarna för svensk odling. Det görs inte inom trädgård.  

 

 

6. Övriga frågor 
Ett stort tack framfördes till Peter Ask efter fyra år som styrgruppsledamot, vilket uppdrag han nu lämnar. 

Processen för rekrytering av ny ämnesgruppsordförande har startat. 

 

 

7. Nästa möte 
Beslutades att hålla nästa möte 23 mars 2023 klockan 09.00.  

 

 

8. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade möte  

 



                                                                                                                                          
 

 

Alnarp 1 dec 2022 

 

 

 

Jan Larsson (sekreterare)   Christina Lunner Kolstrup (ordförande)  



Bilaga 1 

4 

Partnerskap Alnarp - Projektansökningar 15 feb 2022 
Projektnummer  Projekttitel  Sökande  Partners  Söker  

från PA  
Projektets 

totalsumma  

Proj.-tid  

Beslut 

1432/Skog/2022  Hur minska man skogsbrandrisken: 

analys av data från preskriberat bränder 

för utvecklande av utgångsdata och 

modeller  

Igor Drobyshev  Stiftelsen Nordens Ark  2023: 145 000  

2024: 145 000  

 

2023: 355 000  

2024: 355 000  

  

2301-2512  

Beslut: Beviljades 290 000 

(145000 per år 2023 och 2024) 

ur skogsbudgeten 

1433/VO/2022  Effekten av sådensitet och såmönster på 

skörd och ogräskonkurrens hos vårkorn  

David Hansson  Väderstad AB  

Statens Jordbruksverk  

2023: 273 500  2023: 1 095 500  2301-2402  

Beslut: Beviljades 273 500 ur 

projektbudgeten för år 2023. 

Styrgruppen uppmanar sökande 

att om att lägga vikt vid att 

publicera projektet även 

vetenskapligt. 

 

1434/VO/2022  

Fortsättnings-

ansökan  

Kartläggning av somaklonal variation i 

potatis vid användandet av CRISPR-

Cas9  

Mariette Andersson  Sveriges Stärkelseproducenters 

förening  

2023: 264 000  2023: 528 000  2301-2312 

Beslut: Beviljades 264 000 ur 

projektbudgeten för år 2023 
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