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Plats och tid: 29 augusti 2014 klockan 09.00- 14.00, Slottet, Alnarp 
Närvarande: Håkan Schroeder (ordf.), Lisa Germundsson, Marianne Andersson, Agneta 

Lilliehöök, Gunilla Nordberg, Pär-Johan Lööf och Jan Larsson (sekr.). 
På eftermiddagen även prefekter, motsv.: Peter Lundqvist, Linda Tufvesson, 
Bengt Persson, Åsa Lankinen, Matts Lindbladh och Johan Ascard 

Anmält förhinder Bengt Persson 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll 
2014-04-24, 2014-05-20, 2014-06-30 och 2014-08-13. Dessutom per Capsulam styrgruppen 2014-05-28. 
Protokollen lades till handlingarna med kommentaren att AU ska arbeta vidare på att få till ett förenklat 
förfarande då det gäller hanteringen av medel till examensarbeten. 
 

3. Information från PA 
Följande medlemmar har meddelat utträde: Watreco, LRF Gotland, Kalmar Öland Trädgårdsprodukter och 
Trägårdsprodukter i Sverige AB. Nya medlemmar: Hasselfors garden, Hallåkra Vingård, dessutom är flera 
ytterligare på väg in. 
 

4. Aktuellt från resp. ledamot  
Lisa Germundsson meddelade att ang. SLU Partnerskap ett internt samverkansråd inrättats som kan leda 
tanken på ett SLU Partnerskap vidare. Håkan Schroeder meddelade att ett rektorsskifte är på gång till 1 juli 
2015. SLU’s ledning ser PA som en viktig regional nod. Lokalt pågår arbetet att utveckla campus till en 
regional utvecklings- och innovationsnod. Vad gäller utbildningarna på campus Alnarp så har utbildningarna 
generellt bra sökandetryck. Marianne Andersson meddelade att fokus nu ligger på konkurrenskraften för 
Skånskt lantbruk och vargfrågan. En annan stor fråga är importstoppet från Ryssland. En ytterligare fråga är 
krisberedskapen med anledningen av den stora skogsbranden i Västmanland. Gunilla Nordberg meddelade 
att LRF Trädgård nu har landat med Bengt Persson som ordförande och Gunilla Nordberg som vice ordf. 
GRO finns fortfarande kvar t.ex. som huvudman för Hvilan. Även inom trädgård är konkurrensutredningen 
central med speciellt fokus på arbetskraftförsörjning och växtskydd. Per-Johan Lööf berättade om Strategi 
2020 för Lantmännen ek.för. med fokus på ”back to basic”. Lantmännen har ett nytt ansökningssystem som 
startar 1 september och där forskningsansökningarna fått en tydlig inriktning mot produktion. Lantmännen 
har inlett ett samarbete med affärsinkubatorn STING för utveckling av Lantmännens innovationsprojekt. 
Lantbruksdivisionen har genomgått stora förändringar med färre anställda. Agneta Lilliehöök meddelade att 
hon ser strukturrationaliseringen fortsätter med oförminskat styrka där det går mot ett fåtal storproducenter 
som står för merparten av produktionen. Samtidigt finns det en del mindre företag som är mycket lönsamma, 
men en ny tendens är att dessa inte är så intresserade av att t.ex. finnas med i tidningsreportage. Behovet av 
rådgivning ändrar karaktär mot mindre produktionsrådgivning och mer management. Problemet att finna 
kompetenta rådgivare inom detta fält är ett mycket stort problem. 
 

5. Kompetenscentrum företagsledning  
Diskuterades kompetenscentrat 

6. PA’s organisation, skog  
Diskuterades det framtagna informationsmaterialet. Konstaterades att kommunikationsgruppen saknades, en 
revidering kommer att ske. Diskuterades vidare PA i ett större sammanhang med bl.a. Alnarp Green 
Innovation Arena = Partnerskap Alnarp + Movium + Tillväxt Trädgård. 
 



 
7. Bedömningskriterier  

Diskuterades det framtagna förslaget. Bl.a. följande punkter diskuterades: 
Intressenterna, partnersföretagen, måste in mycket tydligare dels som en punkt under ”Krav på 
projektansökningar” men också i bedömningskriterierna. 
Ett förtydligande om de sökta medlen ingår i en större ansökan. 
Efterlystes en punkt om hur projektet processats fram. 
En tydlig målgrupp för resultat efterlystes i anvisningarna. 
Publiceringsplan ersätts med kommunikationsplan (vetenskaplig publicering + hur projektet i övrigt ska 
komma intresserade till del dvs en plan för nyttiggörande)  
Projekt som ligger nära produktutveckling ställer högre krav på finansiering i form av kontanta medel. 
Krav på faktablad ska in som ett krav. 
När och hur ska slutrapportering ske. I denna ska framgå hur projektets resultat nyttiggjorts. 
Vad gäller det ekonomiska värdet av projektet är partnerns syn det viktigaste. 
Under angelägenhet bör även finnas en skrivning om att involverade studenter är ett plus i ansökan. 
 

8. Jordbruks- och Trädgårdskonferensen och Växjö möte 
Konstaterades att 2014 kommer det att ha arrangerats 33 seminarier med Partnerskap Alnarp som arrangör så 
som planeringen ser ut nu.  
Diskuterades seminarier i allmänhet samt Jordbruks- och trädgårdskonferensen 27 jan 2015 i synnerhet. 
Diskuterades även en växtskyddskonferens hösten 2015 på Ultuna. 
 

9. Partnerskapsmodellen inkl. skog  
Presenterades av Lisa Germundsson,  

10. Prioriteringar, hur mäta utfall? 
Diskuterades under ledning av Håkan Schroeder. Poängterades att framgång måste mätas på olika sätt 
beroende på för vem man utvärderas gentemot. Kommunikation av resultat är en nyckelfaktor liksom att PA 
kan vara behjälplig i projekt mot t.ex. partners från näringslivet. En positiv faktor är att akademi och näring 
faktiskt möts. Det skulle vara intressant med ett ”nöjdhetsindex” från olika intressenter för Partnerskap 
Alnarp och dess verksamhet, inte minst partnersorganisationerna. Projektsituationen är mycket olika, från ett 
nära samarbete med en mycket aktiv partner till att en partner lagt en beställning. En tydlighet kring 
ägandeskap till resultat efterfrågades liksom möjlighet att fördröja publiceringen av vissa delar. 
 

11. Hur kan vi öka utbytet av PA’s verksamhet i utbildningen? 
Dagens aktiviteter består av examensarbeten, seminarier, de tre speciella arrangemangen Branschdag 
trädgård, Lantmästardag och Agro Ecology Day och PA’s mentor-program. 
Föreslogs att på PA’s hemsida lägga upp ett register med olika kontaktpersoner på företag resp. vid SLU 
som kan kontaktas för den som står i begrepp att göra examensarbete. 
 

12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades 
 

13. Nästa möte 
Beslutades 2014-03-28 att hålla nästa styrgruppsmöte fredagen 28 november kl 08.30 – 13.30 
 

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

 
Alnarp den 29 augusti 2014 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder 
 
 
 
 


