
                
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2020-03-02 

 
Plats och tid: 
 

2 mars 2020 klockan 13.15 – 14.45, Kristina Santéns rum, 1:a våningen Slottet 
 

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 

Håkan Schroeder (ordf.), Carl-Otto Swartz, Kristina Santén, Jeanette Donner, Henrik 
Böhlenius (per telefon) och Jan Larsson (sekr.) 
 
Camilla Zakrisson Juhlin 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
 
Arbetsuppgifter för styrgruppsmedlemmar behöver förtydligas, verksamhetsledaren är ansvarig för detta 
förtydligande. I samband med detta görs även en översyn över hur beslut i styrgruppen, t.ex. beviljade 
projekt, kommuniceras ut till medlemmar och andra intressenter. Rutiner för uppdatering av ”Det här är 
Partnerskap Alnarp” behöver tas fram. Carl-Otto Swartz och Jan Larsson samråder med Kristina Santén. 
Ärendet tas upp på nästa styrgruppsmöte. 
 
Instruktionerna för projektansökningar och processen ska uppdateras, ansvariga Carl Otto Swartz, Camilla 
Zackrisson, Jeanette Donner och Jan Larsson.  
 
Tintin framförde förslag på att skapa ett speciellt Nyhetsbrev som vänder sig till prefekter, ställföreträdande 
prefekter, samverkanlektorer och ämnesgruppsekreterarna för att hålla dem uppdaterade och skapa ännu mer 
intresse för Partnerskap Alnarp. 
 
Carl-Otto, Tintin och Henrik hade ett möte den 4 februari angående den framtida utformningen av PA skog. 
Mötet kom fram till att skogsfakulteten i nuläget inte är redo för några större satsningar varför frågan 
kommer att utredas vidare framöver. Benämning av faktablad kommer att skickas till kommunikationschefen 
med några olika förslag framtaget inom PA Alnarp.   
 
 

3. Information från PA 
Det har inkommit en mängd projektansökningar och sökt belopp överstiger tillgängliga medel avsevärt, ca 6 
milj ansökt till de medel som finns tilldelade (i storleksordningen hälften). 
I dagsläget finns 53 gamla ansökningar där tiden för projektredovisning har passerat, ett uppföljning sker nu. 
Beslutades att alla medfinansieringsavtal i projekt framledes skickas till Jeanette Donner. 
Verksamhetsrapporten håller på att slutföras. 
 Sven Astells stiftelse: beslutades att med glädje vara behjälplig att finna bra kandidater till Sven Astells 
stiftelse och slussa ansökningar vidare samt att vara behjälplig då det gäller att kommunicera resultat. 
 

4. Inför styrgruppsmötet 17 april 
AU’s befogenheter: beslutades att tillfråga styrgruppen om möjligheten att utöka AU’s befogenheter från 
nuvarande max 35 000 kr/projekt till max 50 000 kr per projekt. Beslutades även att göra en mindre analys av vilka 
konsekvenser ett sådant beslut kan antas innebära. Vidare ska om möjligt gjorda uppföljningar från framförallt 
djur-seminarierna redovisas.   
 
 
 
 



                
   5. Planerade aktiviteter i övrigt 

Framgår i bilaga 2 
 

  
6. Projektansökningar 

 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt 5 ansökningar beviljades med 139 600  kr ur medlemsbudgeten.  
Projekt 1256 kommer inte att genomföras och därför beslutades att beviljade medel, 35 000 ur medlemsbudgeten, 
återtas 
 

  
7. Övriga frågor 

En satsning mellan Högskolan i Skara och SLU i Skara (främst precisionsodling och animalieproduktion) 
avseende framtagande av TV-spel om hållbarhet och klimat som vänder sig mot 
gymnasieutbildning/högstadium för undervisningsändamål håller på att ske. Ev. finns behov av 
kunskapsbärare utanför SLU i Skara. Beslutades  att intresse från Framtidens mat undersöks av Kristina 
Santén. 
 
 

8. Nästa möte 
Det beslutades att hålla nästa möte den 30 mars klockan 13.00-14.30 
 
 

9. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 

 
 
Alnarp den 2 mars 2020 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande) 
           



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnummer  Projekttitel  Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu 
från PA 

Projektets
totalsumma 

Projekttid, beslut

1259/20/Skog  Gallring för ökad torkresiliens i 
svensk ek 

Ignacio 
Barbeito 

X‐jobb
Svea Skog 

31 000  31 000 2020‐2020
Beslut: beviljades 31 000 kr ur medlemsbudgeten 

1260/20 /Anim  Samorganisation av Skånsk 
hästnäringsdag 

Hanna Sassner Seminarium
LRF Skåne 

38 800  78 800 2020‐2020
Beslut: beviljades 35 000 kr ur medlemsbudgeten 

1261/20/Bio  Biogas från urbana gräsytor ‐ 
seminarium 

Sven‐Erik 
Svensson 

Seminarium
Region Skåne 
LRF Skåne 

7 000  12 000 2002 – 2102
Beslut: beviljades 7 000 kr ur medlemsbudgeten 

1262/20/Skog  Inokuleringsanalys för att testa 
variationen i virulens bland isolat 
av Lachnellula willkommii från 
Sverige och Tjeckien 

Michelle Cleary X‐jobb
Skogforsk 

35 000  35 000 1909 – 2005
Beslut: beviljades 35 000 kr ur medlemsbudgeten 

1287/20/MoM  Svenskt lantbruk ‐ miljöfarlig 
verksamhet eller storproducent av 
ekosystemtjänster? 

Jan Larsson Seminarium 27 mars
Tejarp 
 

31 600  31 600 2020‐2020
Beslut: beviljades 31 600 kr ur medlemsbudgeten 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. december 
  

Ämnesöverskridande 

2020-01-23 Alnarpskonferensen   
Växtodling 

2020-01-22 Mellangrödor - vad gör vi tillsammans 2020  

2020-03-04 Precisionsodling - metoder för ökad precision i växtodlingen   
Biobaserade industriråvaror 

2020-03-20 Biogas från urbana gräsytor   
Marknad och management 

2020-03-27 Svenskt lantbruk - miljöfarlig verksamhet eller storproducent av ekosystemtjänster?   
Skog 

2020-06-16 Skog och klimatkonferens Halland  

 


