
           
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2016-03-01 

 
Plats och tid: 1 mars 2016 klockan 08.30 - 09.30, Slottet, Alnarp 
Närvarande: 
 
Anmält förhinder: 
 

Håkan Schroeder (ordf.), Lisa Germundsson, Kristina Wallertz och Jan Larsson 
(sekr.) 
Eric Agestam 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
 Anvisningarna till projektansökningar innebärande att om styrgruppen beslutar om ett belopp som 

väsentligt avviker från sökt belopp så måste en reviderad budget för projektet redovisas av sökande, 
ansvarig Lisa Germundsson. I uppdraget ligger också att ta fram anvisningar för delrapporter.  
Beslutades enligt bilaga 2. Beslutades även att revidera beskrivningen av avtal med finansiärer i 
projekt innebärande att om det finns ett beslutsprotokoll hos finansiären så räcker detta som avtal. 

 Webb-sändning av seminarier: en ansökan håller på att göras i samarbete med Infrastruktur. 
Beslutades att finna annan finansiering till detta projekt  
 

3. Information från PA, skog och LTV 
 2014 presenterades ”Det här är Partnerskap Alnarp”. Styrgruppen ombads att till nästa 

styrgruppsmöte 16 mars inkomma med eventuella uppdateringar av fokusområdena inför 2016-2017. 
Beslutades att detta ska detta tas upp på ämnesgruppsmöten och senare på styrgruppsmötet 16 mars. 

 Beslutades på styrgruppsmöte 20151126 att i ansökningsblanketten lägga in att sökande måste ange 
% tjänst på olika arbetsinsatser. Hur ska detta införas? 
Beslutades att ändra i anvisningarna till blanketten så att all lönerelaterad kostnad samlas på en 
rad/person och att det anges kostnad de olika åren. Om projektet avser ett forskningsprojekt förutsätts 
arbetstid framgå i bilaga. 

 Uppdaterad kommunikationsplan. Beslut: kommunikationsplanen fastställdes 
 Ny hemsida snart klar. Catherine Kihlström har anlitats som konsult 4 tim/vecka, beslutades att öka 

till 6 tim/vecka fr.o.m. 1 mars inom ramen för givna medel. 
 Diskuterades vad som är viktigt att ta upp på ämnesgruppsmötena i mars: generell info från SLU 

Alnarp och PA, ICECAP, Green Innovation Park, Trainee-kurs. 
 Faktablad från skogen?  Beslutades att samma krav ska gälla som för lantbruk och trädgård.  
 Nytt avtal med Sydsvensk Skogsvetenskap. Beslutades att göra om avtalet. Lisa Germundsson och 

Kristina Wallertz tar fram ett förslag 
 Ordförande i skogsgruppen. Kristina Wallertz arbetar vidare på att söka en lösning.  
 En ansökan till SJV om informationsinsatser lämnas idag.    
 Kort info om förstudie Focus-projektet, Food Knowledge Community Skåne-Blekinge, i samarbete 

med LU, MAH, HKR och ev BTH.   
 Vision klar för regional livsmedelsstrategi för Skåne:  

”År 2030 är Skåne världens mest spännande och attraktiva matregion att bo, leva och arbeta i”.   
 Regionala skogsstrategier börjar nu tas fram i bl a Kronoberg och Kalmar, konstaterades att 

utvecklingen behöver följas. 
 Byte av lokal för Växjö möte klart, klart med middagssponsor.  
 Utvärdering av Jordbruks och Trädgårdskonferensen presenterades. Diskuterades att byta namn till 

Alnarpskonferensen och att nästa blir 25 januari 2017. 
 Proteinansökan med Region Kalmar håller på att utarbetas. 

 

  
 
 



           
4. Inför styrgruppsmötet 16 mars 

Verksamhetsberättelsen håller på att slutföras 
Ansökningar: totalt 21 ansökningar varav 14 stycken (3,6 milj kr) söker ur projektbudget lantbruk/trädgård, 4 
stycken (652 kkr) ur projektbudget skog 3 ansökningar (195 kkr) ur medlemsbudgeten. 
Dagordning till styrgruppsmötet diskuterades. 
 

 
 

5. Planerade aktiviteter i övrigt 
Enligt bilaga 2 
 

  
6. Projektansökningar 

Beslutades enligt bilaga 1, ett projekt ur medlemsbudgeten på totalt 35 000 kr.  
 
 

7. Övriga frågor  
Inga övriga frågor behandlades 
 

8. Nästa möte  
Enligt tidigare beslut ett möte 4 april 08.30 – 10.00.  
 

9. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

  
 
 
 
 
Alnarp den 1 mars 2016 
 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder 
 



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
Projektnr  Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu

från PA 
Projektets

totalsumma 
Projekttid, beslut

974/16/FoG  Näringsförsök i hallon av typen long 
cane 

Birgitta 
Svensson 

Hushållningssällskapet 
Skåne 
Examensarbete 

35 000 kr 40 463 kr 1603‐1612
Beslut: beviljas 35 000 ur medlemsbudgeten under 
förutsättning att den utrustning som finns upptagen i 
ansökan som kan återanvändas erbjuds Alnarps 
Studentkårs Odlingsutskott när försöksperioden är 
avslutad. Projektet tas även upp på styrgruppsmötet 16 
mars vad gäller de 5 463 kr som inte är finansierade. 

 
312/08/VO  Pilotstudie av etablering av 

fånggrödor 
Anders Nilsson, 
Område 
jordbruk 

Partner: 
Hushållningssällskapet 
Kristianstad 

30 000 kr 64 000 kr Beslut 2008‐06‐19: beviljades 30 000 ur projektbudgeten. 
Beslut: beviljade medel återtas då projektet inte 
genomförts 
 



Bilaga 2 

Mötesplater 2016 
Ämnesöverskridande 
Jordbruks‐ och trädgårdskonferensen, 27 jan 
Frukostseminarium, 16 sept 
Lantmästardag, nov 
 
Animalieproduktion 
Mjölk och nötköttföretagardag, Övedskloster, 11 maj  
Majsdag, Önnestad, sept 
Precision Livestock Farming – teknik i mjölkproduktion, sept 
Alnarps Grisdag, okt  
Alnarps Mjölkdag, nov 
Alnarps Nötköttsdag, nov 
 
Biobaserade industriråvaror ‐ förslag på aktiviteter 2016 
Workshop – får jordbruket bidra till ett fossilfritt samhälle? ev i samband med Lönnstorpsdagen den 
20 juni 
Multifunktionella sommarmellangrödor, Norra Åsum, 18 eller 25 aug alt 1 sept. 
Mellangrödor efter konservärt kolsänka eller hållbart biogassubstrat, mitten av augusti? 
 
Frukt och grönt 
Lökkonferens 8‐9 feb 
Frilandsgrönsaker Gotland, juni  
Branschdag Trädgård, dec 
 
Marknad och management 
… 
 
Skog 
Intensivodling av skog ‐ exkursion, 23 april 

Tätortsnära skog, 25 april 
Spåren i Landskapet, 13 maj 
Hybridlärk – fluga eller framtid, 21 juni 
Rotröta  
Blandskogskonferens och exkursion i Växjö/Asa 20-21 september 
Tallskogsskötsel i södra Sverige - exkursion, 6 okt 
Patologi  
 
Växtodling 
Odlingsåtgärder som gynnar kolinlagring i jordbruksmark och minska utlakning av kväve, 10 feb 
Bättre bröd genom agroekologi och lokal ekonomi, 15 feb 
Odlingssystemförsöket i Önnestad, 10 mars 
Jordbearbetning, maj 
Renkavle och svåra ogräs, juni 
SUF sommarmöte, juni 
Fältvandring Lönnstorp, 20 juni 
Borgeby Fältdagar, 29‐30 juni 
Fältdag Potatis, Kristianstad, juli 
Växjö möte, 6‐7 dec  


