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Partnerskap Alnarp 

 
 

PROTOKOLL 
Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2022-08-29 
 
SLU.ltv.2022.4.3-536 

 

Plats och tid 29 augusti 2022 klockan 13.00 – 16.00 i Green Innovation Park, Alnarp 

alternativt via Zoom.  

  
 

Närvarande styrgr 

 

 

 

Prefekter 

 

Ämneskoordinatorer 

 

Anmält förhinder 

 

Christina Lunner Kolstrup (ordf.), Håkan Schroeder, Pär-Johan Lööf, Göran 

Ericsson (via Länk), Agneta Lilliehöök, Marcus Söderlind, , Kristina Santén, 

och Jeanette Donner (sekr.) 

 

Hanna Sassner, Mats Gyllin, Anders Carlsson , Rickard Ignell  

 

Oleksiy Guzhva, Jan Larsson (inbjudna från punkt 3) 

 

Maria Hofvendahl-Svensson, Peter Ask och Magnus Lööf, Desiree 

Börjesdotter, Jan Larsson. 

 

 

 

1. Välkommen 

Ordf. Christina Lunner Kolstrup och VL Håkan Schroeder hälsade välkommen och 

förklarade mötet öppnat. 

Kort presentationsrund gjordes av deltagarna.  

Håkan presenterade dagens program bl a verksamhetsplanen för SLU Partnerskap Alnarp 

2022-2023 
 

 

2. Spaning från våra olika poster 

Vad har vi iakttagit och vad kan det betyda för SLU Partnerskap Alnarp. 

 

 Det är brist på personal, lantbrukare vill expandera men personal saknas med rätt  

yrkeskompetens. Vidare diskussioner behövs hur vi kan väcka intresset för 

branschen.  

 Nätverket behöver spridas bland fler företag. Vi behöver uppmuntra våra partners 

att vara mer aktiva i uppstart av fler projekt med SLU och PA. Hur får vi mer 

aktivitet från företagssidan? 

 Inom SLU Partnerskap Alnarp söker vi nya sätt att arbeta med 

ämnesgruppkoordinatorerna. Ny kommunikatör Johanna Grundström börjar den 12 

september. Johanna kommer också att arbeta med forskningskommunikation för 

andra verksamheter än PA i likhet med tidigare kommunikatör.  

  Vi behöver veta vad som behövs, fortbildning för yrkesverksamma, 

distansutbildningar etc? 

 Väldigt tydligt inom Trädgård att omvärldsspaning saknas. Hur påverkar t ex 

torkan i Spanien odlingarna? Hur slår kostnadsökningen i andra länder? Detta är 

intressanta frågeställningar som vi behöver mer kunskap om. Kanske 

Jordbruksverket skulle kunna vara värd för en sådan funktion. 
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 Lantbruk och trädgård måste producera mer. Det vi behöver mer är direkt 

tillämpningsbar forskning. Vi har bra forskningsresultat men implementeringen 

saknas som vi kan göra mycket bättre. Hur styr vi projekt även detta är en viktig 

fråga.  

 Det behövs mer fokus på verksamhetsledning i våra utbildningar, i våra 

uppdragsutbildningar kan det te x ingå projektledning. Branscherna behöver fler 

som kan arbeta ledande positioner både genom kompetensutveckling av 

yrkesverksamma och genom nyrekrytering. Saknas finansiering för det livslånga 

lärandet idag. 

 Växtskydd/växthälsa är ett efterfrågat kunskapsområde. 

 Gällande projektansökningarna finns det ett ökat behov. Vi behöver träffas i olika 

konstellationer. SLU Partnerskap Alnarp kan initiera vem och hur ska vi träffas för 

att öka samarbetet mellan partners. SLU Partnerskaps Alnarps projekt kan vara en 

språngbräda till större projekt. Den internationella rekrytering av forskare 

förändrar förutsättningarna vilket kräver nya arbetssätt för att ta tillvara 

kompetenspotentialen. Generellt sett fler forskare som saknar ”grön sektors 

bakgrund” även bland de nationellt rekryterade.  

 Det är viktigt för studenterna att ha kontakt med branschen, vilket PA kan erbjuda 

genom partners. I undervisningen finns det också möjligheter. Lektorer som vill 

utveckla sitt nätverk inom sektorn kan vara intresserade av att träffa partners. Även 

ta i beaktning alumner och engagera dem i projekt. 

 Det är många olika verksamhetsinriktningar/nisher under utveckling, den gröna 

sektorn behöver öppnas upp mer för unga. Ta t ex in djuren mer i landskapet, andra 

djurslag, kanske intern livsmedelsproduktion.  

 De stora samhällsutmaningarna kopplade till jorden befolkningstillväxt, 

klimatförändring och konflikter/krig. De gröna sektorerna har avgörande roller 

vilket skapar nya affärsmöjligheter. Kunskap behövs för att undanröja hinder, 

problemlösande forskning genom att identifiera frågeställningar tillsammans. 

Implementera befintlig kunskap och teknik. Studenter resurs genom t ex 

Hackathon. SLU kan ta ledarskap för hållbar intensifiering av produktionen för att 

möta samhällsutmaningarna. 

 Stora intresset är nya produktions- och odlingsmöjligheter. Inom t ex skog ökar 

intresset för lövträdsodling för olika hållbara användningsområden. Ökat intresse 

från mellanstora och stora aktörer. Intresset för att söka kunskap direkt hos 

forskningen verkar öka och inte enbart genom rådgivningsaktörer. Både skog (S-

fakulteten) och SLU Partnerskap Alnarp kan expandera. 

 Inom skogsutbildningarna stärker man rekryteringsbasen genom skogligt basår.  

 Det är stor efterfrågan på hållbarhetsanpassning från många partners. Produkter för 

trädgård, jordbruk och skog. Utvecklingen av SLU Grogrund är viktig att dra nytta 

av. Innovationsbegrepp används brett nu som leder till många möjligheter men 

som även kan leda till frustration genom splittrade satsningar.  

 

3. Förslag på nya grepp. Hur kan vi arbeta vidare (inom PA, ämnesgrupper och prefekter) 

 

Håkan presenterade olika exempel på pågående projekt inom partnerskapet enl. PP 

presentation. 

 

Gruppdiskussion: 

Grupp 1  
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Frågeställningar som togs upp, vad kan intuitionerna göra för PA, vad är det vi forskare 

behöver för att driva våra projekt?   

Alla formaliteter med partners ska vara utredda innan projektet startar. Ägarskapet till 

innovationen är en viktig frågeställning? Viktigt för beställaren (partners och universitet) 

att veta vad man får ut av projektet. Utbyte av behov från forskarens sida och 

beställarens/partners är viktigt. Vad är vår roll och vad är partnerns roll, detta behöver 

klargöras. Hur kan vi utveckla samarbetet tvärs sektorer och fakulteter, nätverkandet 

viktigt(skog, jordbruk och trädgård). 

Ämnesgruppkoordinatorerna kan ha en roll för att sammanföra rätt partner med rätt 

forskare. Hur gör vi för att få aktiva partners? 

Behöver ämnesgrupperna uppdateras med en mer dynamisk konstellation? 

Fråga partners vad tycker ni är viktigast med SLU Partnerskap Alnarp? 

SLU Partnerskap Alnarp kan ha riktad utlysning inom olika områden.  

 

Grupp 2 

Minska barriären för att få kontakt med rätt person dels inom SLU men även med partners. 

Förslag är att skapa en ”kontaktlista” med personer som kan fungera som ingångar till 

olika kunskapsområden vid SLU Alnarp. Även hos partners mer utvecklat än dagens 

system också lista över vilka branschträffar som kan bidra till mötet mellan forskare och 

praktiker. m a o hitta rätt vem gör vad.  

Ibland hinner inte ämnesgruppordförande vara med vid möten och ett förslag är att det ska 

finnas en vice ordf.  

 

 

 

4. Slutsatser, reflektioner 

Håkan tackade alla för att man delat med sig av sina iakttagelser och reflektioner. De 

konstruktiva diskussionerna och förslagen tas vidare inom PAs verksamhet. PAs 

möjligheter att göra ömsesidig nytta för akademi och praktik är uppenbara. Några 

slutsatser från dagen. 

 

- Nätverkande för att underlätta kontakter och samarbeten helt centralt och behöver 

prioriteras och utvecklas. Göra det lättare att hitta rätt kontakter.   

- Kompetensförsörjning är en kritisk faktor för sektorns utveckling. Kompetens för 

ledande och verksamhetsutvecklande positioner som kan leda företag och 

organisationer. Det behövs mer av livslångt lärande.  Fortsätta att utveckla PA som 

en resurs för att stärka SLUs utbildningar och partnernas kompetensförsörjning.   

- Tillämpningsnära forskning viktig för att undanröja hinder för ökad produktion 

inom hållbara ramar. Gemensam formulering av forskningsfrågor och tydlighet i 

förväntningar är viktiga framgångsfaktorer. 

- Det behövs mer ansträngningar för att implementera känd kunskap och teknik   

- Gränsöverskridande mellan ämnen och branscher kan skapa nya möjligheter. 

Tematiska aktiviteter tvärs PAs ämnesgruppsstruktur kan bidra till det. 
 

5. Övriga frågor 

Pär-Johan informerade om att Lantmännens forskningsstiftelse öppnar sin öppna utlysning 

1 september med deadline för ansökningar den 30 september. De vill gärna få ökat 

samarbete med nya yngre forskare. Mer info finns på deras hemsida.  

 

Agneta bjöd in till boksläpp och releaseparty för boken ”Samarbeten i den skånska 

myllan” torsdagen den 29 sep kl. 15-17 Alnarp slottet. 
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6. Nästa möte 
Sedan tidigare beslutat till torsdag 1 dec 9-12  

 

 

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

 

 

 

 

Alnarp 29 augusti 2022 

 

 

Jeanette Donner (sekreterare)   Christina Lunner Kolstrup (ordförande)  
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