
Välkomna!
Uthållig vinst i lantbruket – 14 dec 2015



SLU Alnarp – ett grönt kunskapscentrum 

SLU Alnarp står på tre ben: 

• Forskning
• Utbildning 
• Samverkan/innovation

Huvudsakliga ämnesområden:

• Jordbruk
• Trädgård
• Skog
• Landskapsarkitektur, stadens utemiljöer

• Ca 500 medarbetare
• Omsätter ca 500 mkr/år

Presentatör
Presentationsanteckningar
SLU är rikstäckande och har sina största campus i Alnarp, Skara, Umeå och Ultuna.Huvudort är Ultuna utanför Uppsala. De andra punkterna är försöksparker och försöksstationer.Av totalt ca 3 000 anställda forskare och lärare finns ca 500 i Alnarp. Det sydliga läget ger förstås mycket goda förutsättningar för produktion och förädling av biologiska råvaror. SLU:s verksamhetsidé är att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.



SLU Alnarps utbildningar

Ca 1 000 helårsstudenter

Program: 
• Lantmästare
• Hortonom
• Trädgårdsingenjör 
• Landskapsarkitekt
• Landskapsingenjör

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

and well-being

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den kanske största och viktigaste produkten från SLU Alnarp är välutbildade och mogna studenter. Dessa personer är framtidens aktörer inom de gröna näringarna; medarbetare, kunder, leverantörer, chefer, styrelseledamöter, myndighetspersoner, politiker etc.  



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.

Presentatör
Presentationsanteckningar
När det gäller forskning, vill jag lyfta fram ett par färska nyheter: Vi har precis påbörjat byggande av en ny biotron. Det är ett mycket avancerat växthus där man kan styra alla parametrar. Det här är viktig infrastruktur för att kunna bedriva växtforskning i världsklass. Fortsatt stora kammare för platskrävande grödor samt dagsljuskammareTemperatur: -5 till +40 CMöjlighet till CO2-regleringVissa kammare utrustade med senaste LED-ljusteknikenEnergieffektivareÄven styra och förändra ljusspektrats sammansättning så att en dag med gryning och solnedgång kan efterliknas  nya forskningsfrågor! 



SITES - Ekosystemforskning

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

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nästa satsning är långliggande odlingsförsök i jordbruksekosystem på Lönnstorp, som ligger brevid Alnarp. Det är viktigt att ha denna infrastruktur för att kunna bedriva avancerad forskning. 



• Partnerskap Alnarp

• Tillväxt Trädgård 

• Kompetenscentrum 
Företagsledning

• Movium

• Plant Link

• Rehab-trädgården

• Stadsodling

• SLU Holding

Samverkan och innovation vid SLU Alnarp

Deltagare vid övervintring av höstsådda grödor
20 april 2015



SLU Partnerskap Alnarp

Syftet är att: 

• stärka konkurrenskraften inom de gröna näringarna 
och därtill knuten industri

• bidra till högkvalitativ forskning och utbildning 
vid SLU Alnarp

Aktiviteter:

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

• Seminarier och workshops: 
ca 40 st/år

• Examensarbeten och mentorprogram 
- utvecklar studentkontakten



Resan börjar - Kompetenscentrum Företagsledning

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

Våren 2014: 

• Nyckelpersoner, samarbets-
partners, organisation, finansiering

• Institutionen f AEM, JIBS

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

Nu skapar vi framtiden! Augusti 2014. 
Foto: Catharina Alwall-Svennerfelt

Presentatör
Presentationsanteckningar
M&M workshop sept 2013 – resultatHittar fastare form våren 2014, entrepreneuriellt arbeteNyckelpersoner, finansiering, partners, organisatorisk tillhörighetAEM, JIBS, projektledare för samverkan



Akvakultur och hortikultur med restvärme och restprodukter

ESS - Hybrid Cooling Chain

Fredrik Indebetou, Anders Kiessling &
Håkan Sandin, SLU

Resan börjar – Restvärme från industri till 
biologisk produktion

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här är något som varit ett PA-projekt och nu gått över till att vara egen verksamhet Här ses det vinnande bidraget i en tävling om att lösa kylningen av ESS-anläggnigen. Det man göra här är att ta tillvara på restvärmen för att förse en fiskodling och grönsaksodling både i växthus och på friland med värme. Organiskt material tas omhand; avfall från grönsakerna blir foder åt fiskarna, och fiskarnas avföring blir näring till grönsakerna.   Detta är givtevis något man kan göra på andra håll där man har restvärme över, eller organiska restprodukter, även koldioxid. Det pågår en hel del planering, där jag tror även Sysav är inblandad ;-) 



Nya satsningar på livsmedel – 27 jan

Alnarps Jordbruks- och trädgårdskonferens
Tema nya satsningar på livsmedel:
• Livsmedelsstrategi 
• FoodKIC
• Restvärme
• Findus och Food Valley Bjuv

På kvällen middag arrangerad av; 
Skånska Agronomklubben 
Skånska Lantmästarklubben 
Hortonomförbundet.

Anmälan på 
http://partnerskapalnarp.slu.se

Välkomna!

Christina Nordin, departementsråd, avdelningschef

Märta Stenevi 
Regionstyrelsens 1:e vice ordf

Lotta Törner
Livsmedelakademien/Food Best Nordic

http://partnerskapalnarp.slu.se/


Tack för er uppmärksamhet!

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

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tack för er uppmärksamhet!Frågor?
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