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SLU Alnarp 
– Håstadiusseminariet 2015 10 14

Partnerskap Alnarp –
en brygga mellan forskning/utveckling och verkligheten

SLU - nationellt universitet 
i intressanta regioner

Alnarp

Skara

Umeå

Uppsala

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna 
och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa
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SLU Alnarp – ett grönt kunskapscentrum 

SLU Alnarp bedriver forskning, utbildning och samverkan/innovation inom: 

• Jordbruk
• Trädgård
• Skog
• Landskapsarkitektur & stadens utemiljöer
• Livsmedel
• Bioekonomi
• Miljö och kretslopp
• Arbetsvetenskap
• Företagsekonomi och ledarskap

• Ca 1000 studenter
• Ca 500 forskare, lärare 

och övrig personal

Ny biotron klar 2016 
Unikt högteknologiskt växthus för avancerad växtforskning. 
Exakt styrning av ljusförhållanden, temperatur, luftfuktighet och bevattning.
Infrastruktur öppen för alla forskare och företag.
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SITES - Ekosystemforskning

Ekosystemtjänster i fyra odlingssystem på Lönnstorp : 
1. Konventionell precisionsodling
2. Ekologisk odling
3. Perenna stråsäd 
4. Agroforestry

SLU Alnarps utbildningar

Program: 
• Lantmästare
• Hortonom
• Trädgårdsingenjör odling/design
• Landskapsarkitekt
• Landskapsingenjör

Masterprogram:
• Hållbar stadsutveckling 
• Landscape Architecture
• Agroecology
• Euroforester
• Outdoor environments for health

and well-being
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Partnerskap Alnarp, Tillväxt Trädgård, 
Movium, Kompetenscentrum Företagsledning

Samverkan och innovation

Partnerskap Alnarp startade år 2004 och har 
idag drygt 80 partners, från start-ups till stora 
företag. 

Syftet är att: 

• stärka konkurrenskraften inom de gröna 
näringarna och därtill knuten industri

• bidra till högkvalitativ forskning och 
utbildning

Ämnesgrupper i Partnerskap Alnarp

Skog

Frukt och grönt

Växtodling livsmedel

Biobaserade industriråvaror

Animalieproduktion

Marknad och management
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Aktiviteter:

• Forskning för konkurrenskraft
SLU och partners tillsammans:
Ca 20 projekt/år

• Seminarier och workshops: 
ca 40 st/år

• Examensarbeten och mentorprogram 
- utvecklar studentkontakten

SLU Partnerskap Alnarp

Rolf Annerberg vid Alnarps Jordbruks- och 
trädgårdkonferens 27 jan 2015. 
Lantmästarkårens tidigare ordförande Carolina Jutell. 
Foto Jan Larsson.

ATL 5 mars 2015
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Seminarier och projekt – några exempel
Mötesplatser:

• Uthållig kontroll av gräsogräs, 5 feb

• Baljväxter för humankonsumtion, 26 feb

• Övervintring av höstsådda grödor, 20 april

• SITES - nytt långliggande odlingssystemförsök, 7 maj

• Rödsotvirus i höstsäd, 5 juni

• Herbicidresistenta ogräs, Halland, 12 juni

• Fältvandring Lönnstorp, 15 juni

Projekt:

• Ger intensivare veteodling bättre ekonomi?

• Biologisk kontroll av skadeinsekter i klöverfröodling

• Proteinbaserad utsädespelletering

• Sjukdomsresistens hos vete

Deltagare vid 
Övervintring av höstsådda grödor

20 april 2015

Energigrödor gödslade med urban växtnäring

Odlingsförsök 2006 - 2011 med syftet att jämföra energiutbytet hos olika energigrödor som 
biogassubstrat. 

Sockerbeta, vete, rågvete, raps, majs, jordärtskocka, hampa, vall.
Avloppsslam, biogödsel, matavfallskompost och mineralgödsel.

Minimerad resursinsats, utvärdera energiutbyte vid biogasproduktion samt ekonomi. 

 Sockerbetan bästa gröda i både 
skördad mängd och energiutbyte.

 Rågvete och sockerbeta gav bäst 
ekonomi.  

 Att ersätta handelsgödsel med
urban växtnäring bibehöll skördarna 
och minskade odlingskostnaderna 

 Läs mer:
http://miljo.lth.se/forskning/completed-research-projects/crops-for-biogas/

Gissén et al, 2014. Foto: Charlotte Gissén
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Akvakultur och hortikultur med restvärme och restprodukter

ESS - Hybrid Cooling Chain

Fredrik Indebetou, Anders Kiessllng
Håkan Sandin

Industriell symbios för biologisk produktion

Resan börjar - Kompetenscentrum Företagsledning

Workshop september 2013  - stort gensvar från näringen
Resultat; fokus på strategi/management, personal/ledarskap och marknad

Våren 2014: 

• Nyckelpersoner, 
samarbetspartners, organisatorisk 
tillhörighet, 
finansiering

• Inst f AEM, JIBS, 
projektledare för samverkan

• LRF, Landshypotek, 
Lantmästarförbundet, 
Region Skåne, Mellby Gård, 
Sparbanken Skåne,

Nu skapar vi framtiden! Augusti 2014. 
Foto: Catharina Alwall-Svennerfelt
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Kompetenscentrum för företagsledning vid SLU Alnarp

Tre fokusområden:

a) Forskning. Gästprofessor, 2 doktorander samt forskare vid AEM

b) Utbildning. Utveckling och förstärkning av SLU:s utbildningar inom företagsekonomi, 
ledarskap etc

c) Samverkan och utvecklingsarbete med sektorns aktörer, 2 projektledare

Tack för er uppmärksamhet!

lisa.germundsson@slu.se
tel 040-41 52 53


