
                
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2018-02-01 

 
Plats och tid: 1 februari 2018 klockan 09.30 – 11.00, Slottet, Alnarp 

 
Närvarande: 
 
Anmält förhinder 

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

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
Magnus Petersson har aviserat att han inte har möjlighet att delta på nästa styrgruppsmöte, i hans ställe kommer Bo 
Karlsson, Skogforsk. 
 
 

3. Information från PA. 
Hyggesfritt skogsbruk: flera aktörer inom skogssfären är intresserade av denna fråga och en forskningsstrategi 
håller på att tas fram kring just hyggesfritt bland aktörer inom branschen. 
Pågående ansökningsomgång avslutas 15 februari och ett antal frågor i samband med detta kring bl.a. möjliga nya 
medlemmar har inkommit. 
Verksamhetsledare är den nya benämningen för koordinatorn på PA. 
Södra Odlarna agerar inom skogsområdet och vill gärna komma på besök till trädgårdsstudenter. Beslutades att 
arbeta för detta. 
Årsberättelsen 2017 behöver slutföras 1 mars 2018 
 
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt, framgår bilaga 2 
 
 

5. Ordförande ämnesgrupper 
Ny ordförande för flera ämnesgrupper är på gång under tidig vår. Upplägget diskuterades och beslut kommer att 
fattas inom kort.  
 
 

6. Regionala forskningsmedel, test och demomiljö 
Beslutades att uppmana att BT och KCF att gemensamt genomföra och söka för en förstudie i ämnet. 
 
 

7. Kommunikatör 
Hanna Weiber-Post kommer att jobba ca 20 % för PA fr.o.m. 1 februari. 
 
 

8. Utvärdering PA 
Beslutades att tillfråga Sören Augustinsson, Högskolans Kristianstad, om möjligheten att genomföra en 
utvärdering av PA. 
 
 
 



                
9. Projektansökningar 

Beslutades enligt bilaga 1, totalt 2 projekt ur medlemsbudgeten till en total kostnad på 42 000 kr. 
  
 

10. Övriga frågor 
ICA var med på Alnarpskonferensen och har därefter uttryckt intresse för vidare samarbete. Diskuterades om 
ett dialogmöte i frågan. Lisa Germundsson arbetar vidare med frågan. 
Längden på Partnerskapsavtal. Framfördes att det är bra för medlemsvården att ha treårsavtal där man inför 
förnyelsen av avtal kan summera vad som hänt senaste treårsperioden.  
 
 

11. Nästa möte  
Nästa möte beslutades på föregående möte men ändrades nu till 27 feb 13.00 - 14.30 och nästa igen beslutades på 
föregående möte till 16 april 10.00 – 11.30 
 
 

12. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 
 
 
 
 
Alnarp den 1 februari 2018 
 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)    Håkan Schroeder 



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
Projektnummer  Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu

från PA 
Projektets

totalsumma 
Projekttid, beslut

1116/18/Skog  Hur tidigt börjar hjortskadorna? Emma 
Holmström 

Examensarbete
Skogsstyrelsen 

26 000 26 000 201802‐201804
Beslut: beviljades 28 000 ur medlemsbudgeten. 2 000 av 
de 28 000 avser handledarersättning 

1117/18/VO 
och Bio 

Spill vid timotejtröskning  Sven‐Erik 
Svensson 

Examensarbete
SFO 

14 000 19 000 201801‐201806
Beslut: beviljades 14 000 ur medlemsbudgeten 

 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. nu 
 

Ämnesöverskridande 

2018-02-05 Framtidstro och utmaningar företag inom jord, skog och trädgård i nordvästra Skåne  
 

Trädgård 

2018-02-01 Fruktträff  

2018-11-01 Vitinord Lotta Nordqvist  
 

Marknad och management 

2018-02-08 Strategi kling klimat  

2018-02-15 Vinst och lönsamhetsdag för mjölk, gris, växtodling och ekologisk produktion  

2018-04-26 Pensionsplanering  

2018-09-30 Generationsskifte Datum ej bestämt Alnarp Jan Larsson  
 

Skog 

2018-02-27 New research on regeneration issues with focus on scots pinenorway spruce, FRAS  

Totalt 8 seminarier. 
 

 

 
 

 
 

 


