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Paragraf 1-5: 
Eric Agestam, Inst f Sydsvensk skogsvetenskap 
Rickade Ignell, Inst f Växtskyddbiologi 
Anders Carlsson, Inst f Växtförädling 
Linda Tufvesson, Inst f Biosystem och tekonologi 
Stefan Hellmer, Inst f Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi 
Caroline Hägerhäll, Inst f Landskapsarkitektur, planering och förvaltning 
Kristina Santen, Omvärld Alnarp/Movium 
Paragraf 1-12: 
Håkan Schroeder, dekan LTV 
Göran Ståhl, dekan S 
Magnus Peterson, Södra 
Gunilla Nordberg, LRF Trädgård 
Pär-Johan Lööf, Lantmännen 
Robert Olsson, Nordic Beet Research 
Bengt Persson, SLF  
Marianne Andersson, LRF Skåne 
Agneta Lilliehöök, Tejarps förlag 
Jan Larsson, sekreterare PA 
Lisa Germundsson, koordinator PA 
 
 

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

2. Presentationsrunda 
 

3. Vad har vi gjort och vad är på gång: effekter av PA’s verksamhet 
Lisa Germundsson berättade kring PA’s verksamhet 

 
4. Megatrender inom våra branscher 

Bengt Persson förmedlade tankar kring framtiden, här några av det som diskuterades: 
Universitet kan inte bara leva på sin forskning, man måste även finansiera verksamheten vilket kräver nytta 
kommer ut av forskningen. 
1,4 mdr människor lever i fattigdom 
800 miljoner människor är hungriga – dubbelt så många är överviktiga och 400 milj. lider av fetma. 
Det behövs 14 % mer mat för varje decennium. 
1,5 mdr människor får sin mat från mark som är förorenad på olika sätt. 
Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är nyckelbegrepp för framtiden. 
Teknikavståndet mellan i- och u-länder minskar. 
Klimatförändringarnas effekter märks allt mer. 
Stabilitet och förutsägbarhet blir allt viktigare. 
Migrationen ökar i betydelse. 
4,9 mdr hektar mark används som jordbruksmark vilket motsvarar 38 % av den globala landarealen. 
Globalt är ca 40 % av befolkningen sysselsatta inom jordbruket – i u-länder 48 % i i-länder 4 % (Sverige ca 1 
%). 
Samhällsförändringar att möta: 

 Förändrade levnadsvanor – förändrade konsumtionsvanor 
 Folkhälsa – kostens sammansättning och innehåll (Proteinskifte?) 
 Digitalisering – tillgång till all information, för alla och alltid tillgänglig 



           
 
Förväntade ändrade behov av kompetenser inom primärproduktion till 2030 

 Jordbrukare -> Företagsledare 
 Reaktiv produktionsexpert -> Proaktivt ansvarstagande 
 Fåtal produktionsexperter akvakultur -> nyckelresurs 
 Produktionsrådgivare jordbrukare -> företagsrådgivare 
 Reaktiv skogsentreprenör -> proaktivt ansvarstagande 
 Skogsrådgivare -> placeringsrådgivare 

I och med industrialiseringen gick jordbruket från vad naturen kan ge till vad naturen kan producera under 
artificiell inverkan. 
Institutsektorns förändring 
RISE – internationellt konkurrenskraftiga industriforskningsinstitut och hållbar tillväxt i Sverige genom att 
stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. 
 
Eric Agestam framförde att det varit mycket intressant hittills med medverkan i PA. Institutionen är helt 
beroende av kontakterna med näringen. PA är en mycket bra hjälp i detta. Marken som resurs är inte uppdelad 
i skog och annat. 
 
Gruppdiskussioner genomfördes där bl.a. följande framfördes: 

 Nya sektorer, viktigt med t.ex. att det finns gemensamma resurser 
 Hur får man in tekniken, hur få människor att ta till sig  
 För PA gäller att hitta sin plats i helheten, t.ex. seed-finansiering 
 Färre och större strukturer hör framtiden till 
 Seminarier viktiga för spridning av t.ex. ny teknik 
 Viktigt med kommunikationen av den kunskap som kan förmedlas, PA’s roll bl.a. att förmedla 

vetenskapligt baserad kunskap. 
 Är PA sektors-orienterad eller borde det finnas större ambitioner. 
 Interaktionen när företag engagerar sig i PA är förväntningarna från företagen att se sig vinna t.ex. 

marknad.  
 Det finns kopplingar i att många problem är lösta i Sverige samtidigt som det finns 450 miljoner 

mindre lantbruksföretag (<2 ha) där denna kunskap skulle kunna göra skillnad. Hade varit intressant 
om det gick att kommersialisera denna kunskap. 

 Kommunikation och information: lantbrukare förstår ofta inte den forskning som bedrivs. 
Kunskapsbristen är en stor brist, det hade varit önskvärt med aktiviteter som lockar fler. 

 Studenter ska vara förändringspiloter. Ofta saknar dock studenterna dels praktisk kunskap dels det 
senaste inom praktiskt företagande. 

 Opinionsbildning och skogsbruk. Skog binder kol, är en förnybar produktion, det är ett vinnarkoncept 
internationellt. Nationellt finns ett stort motstånd där ledande skogsopinionsbildare påverkar 
opinionen negativt. 

 PA är en spännande konstellation för skog, inte minst för den nya typen av nätverk utanför 
skogsbranschen t.ex. regionala myndigheter, Hushållningssällskap etc. 

 
 

5. Summering och avslut av delen med prefekter närvarande 
 

6. Utvärdering kommunikationsinsats, beslut om fortsättning 
Diskuterades nuvarande kommunikationsinsats. Påpekades att projektredovisningar i nyhetsbrev bör innehålla 
med vilka företag/organisationer projektet genomförts.    
Beslutades att bevilja ansökan nr 997 med 420 000 ur medlemsbudgeten enligt bilaga 1. 
 

7. Info om FOCUS och ICECAP 
Lisa Germundsson redogjorde för dessa två projekt. 
 

8. Alumnverksamhet 
Diskuterades om/vad alumnverksamhet ska utvecklas i förhållande till PAs verksamhet. 
 

9. Aktuellt inför höstens ansökningsomgång 
15 oktober sista ansökningsdag, det finns ca 2 milj. kr i LTV’s projektbudget och ca 850 tkr i S:s 
projektbudget. 



           
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades. 

11. Nästa möte 
Beslutades hålla nästa möte 28 november klockan 11-15 

12. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 
  

 
 
Alnarp den 30 augusti 2016 
 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)    Håkan Schroeder 
 
 



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
Projektnr  Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu

från PA 
Projektets

totalsumma 
Projekttid, beslut

997/16/Kom  Förstärkt kommunikationsarbete i 
Partnerskap Alnarp 

Lisa 
Germundsson 

3*140 000 420 000 1610‐1909
Beslut: beviljades 420 000 kr ur medlemsbudgeten för 
totalt tre år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


