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Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2015-08-26 

 
Plats och tid: 26 augusti 2015 klockan 09.00 - 14.00, Slottet, Alnarp 
Närvarande: Håkan Schroeder (ordf.), Lisa Germundsson, Marianne Andersson, Agneta 

Lilliehöök, Gunilla Nordberg, Pär-Johan Lööf, Bengt Persson, Matts 
Lindbladh och Jan Larsson (sekr.).  

Anmält förhinder  
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll 
Protokoll 2015-03-19, per Capsulam-protokoll 2015-05-27 och 2015-06-26 samt AU-protokoll 2015-04-07, 
2015-05-12, 2015-06-09 och 2015-08-13 genomgicks och lades till handlingarna. 
 

3. Aktuellt från resp. ledamot 
Bengt Persson: fr.o.m. nästa vecka utlyser SLF forskningspengar för trädgård (den ätliga delen). Arbetet med 
Jordbruks- och trädgårdsnäringens strategiska innovationsplattform har dragit igång. Träffat Annika 
Åhnberg angående Livsmedelsstrategin. 
Agneta Lilliehöök: drönare upplevs som ett stort problem. Glutenfritt är en trend.  
Pär-Johan Lööf: ny utlysning 1 september på Lantmännens forskningsstiftelse. Lantbrukarna skördar mycket 
stora skördar spannmål med mycket låga proteinvärden. Lantmännen lanserar nytt koncept där grunden är en 
klimat- och naturcertifiering. Bl a lämnas osådda parceller (lärkrutor) i fälten. Doggy är sålt från 
Lantmännen.  
Gunilla Nordberg: trädgårdsproduktionen ökar för nästan alla grödor, jordgubbar är störst. Växthusarealen 
har ökat, främst på köksväxter. Ca hälften av växthusen värms numer med förnyelsebar energi. Priserna har 
legat bra under 2015 p.g.a. ogynnsamt väder i Europa. Livsmedelsstrategin: ett möte har genomförts med 
landsbygdsministern som landade i de två huvudfrågorna energibeskattningen och växtskyddssituationen. 
Marianne Andersson: mjölkkriseländet tar stor del av arbetstiden. Medlemmarna i Skånemejerier har i de 
flesta fall en bättre situation är mjölkbönder generellt i Sverige p.g.a. lite bättre betalning. Vattendirektivet är 
ett mycket aktuellt ämne. 
Håkan Schroeder: SLU har ny rektor från 1 juli: Peter Högberg. SLU är inne i ett nytt strategiarbete, 
profilering och kommunikation är viktiga fält liksom att bättre tala kring vad SLU gör. Samverkansområdet: 
jordbruksdelen har inte varit tillräckligt prioriterat på senare år, vilket sannolikt kommer att ändras. Ev. 
kommer SLU Partnerskap upp på nytt. Ett arbete pågår kallat Green Innovation Park Alnarp/Ultuna/Umeå 
med syftet om en fysisk etablering av diverse privata eller offentliga verksamheter på resp. campusområde. 
Nyfikenhet finns på SLU kring vad som händer med SLF, RISE (Research Institutes of Sweden) etc. 
Antagningssiffrorna för hösten studentantagning är positiva, bl.a. är ansökningarna till 
Hortonomprogrammet mycket positivt. 
 
 

4. Information från PA 
PA måste ligga rätt med hänsyn till omvärldsförändringar och inspel från styrgruppen är viktiga.  

 Nya medlemmar: Bräcke Forest, Skogsstyrelsen, Again Nutrient Recovery AB och Skogforsk 
 Avslutade medlemskap: Hällåkra Vingård 
 Jordbruks- och trädgårdskonferensen 2016-01-27. Livsmedelsstrategi är ämnet och det blir på 

eftermiddagen med en middag på kvällen. Sannolikt kommer det andra arrangemang på 
förmiddagen. 

 Antalet genomförda eller planerade seminarier uppgår för 2015 till 40 stycken för närvarande. 
 



 
5. Skog 

Aktiviteterna rullar på med bl.a. många seminarier. Samverkanslektoratet är lite osäkert, Karin Hjelm är 
enbart vikarierande. 
Medlemsrekrytering pågår med stor kraft och det ser ganska positivt ut. 
 

6. Resultat av utvärdering Partnerskap Alnarp.  
Utvärderingen presenterades och diskuterades.  
Diskuterades hur viktigt det är med möten mellan människor, t.ex. att ett större antal forskare kan närvara 
vid ämnesgruppsmötena. 
Diskuterades vidare att försöka testa olika teknik för att sprida t.ex. det som sker på seminarier. 
Förslag där förbättringar bör ske utifrån utvärderingen:  

 Förbättra forsknings och utvecklingsprojekt genom att fokusera mer och vara mer aktiva då det 
gäller ansökningar. 

 Förbättra studentkontakter, bl a genom arbetet inom ICECAP som kopplar samverkan till 
utbildning på ett bättre sätt.  

 Bättre kommunikation genom breddning och kvalitetshöjning. 
 En breddning om vad som det informeras om till att även gälla aktuellt från berörda fakulteter som 

inte direkt har med Partnerskap Alnarp att göra.  
Styrgruppen anser att utvärderingen bör upprepas cirka vart tredje år. Styrgruppen ger sitt beröm till de som 
arbetar med PA’s löpande verksamhet och tack till de som deltagit i genomförandet av utvärderingen.  
 

7. Potatis: ny form för Svensk Potatisforskning Alnarp, SPA 
SPA avslutas i sin nuvarande form 2015-12-31. Nytt förslag i korthet:  
Lyckeby Starch blir ordinarie medlem i PA.  
Övriga aktörer, som utgör en mindre grupp med inriktning på matpotatis, blir också medlemmar i PA och 
samverkar om ansökningar till PA. Dessa ansökningar behandlas som ordinarie PA-ansökningar. 
    

8. Ordförande i Växtodlings- och Skogsgruppen 
Koordinator Lisa Germundsson anser att hon inte ska vara ordförande i ämnesgruppen Växtodling. 
Beslutades att utse Robert Olsson, Nordic Beet Research (NBR), till denna post. 
Vad gäller skogsgruppen pågår arbetet med att utse någon extern person till styrgruppen, Lisa Germundsson 
är interrimsordförande. 
 

9. Livsmedelsstrategiarbete 
Presenterades och diskuterades den skrivelse som författats av PA och skickats till Region Skåne avseende 
behovet av en livsmedelsstrategi för södra Sverige. 
 

10. Övriga frågor 
Informerades kort om MOVIUMs verksamhet där en ny chef håller på att rekryteras.  
 

11. Nästa möte 
Sedan tidigare finns beslut om att hålla nästa styrgruppsmöte torsdag 26 november kl 9-14. 
 

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

 
Alnarp den 26 augusti 2015 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande)  
 


