
                                                                                                                             
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2019-05-09 

 
Plats och tid: 
 

9 maj 2019 klockan 13.15 – 14.45, Nathhorst, Slottet, Alnarp 
 

Närvarande: 
 
Anmält förhinder 

Håkan Schroeder (ordf.), Carl-Otto Swartz, Camilla Zakrisson Juhlin, Henrik 
Bohlenius och Jan Larsson (sekr.). 
Kristina Santén 
 
 
 
 

1. Välkommen 
Ordf. 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. 
 
Instruktionerna för projektansökningar och processen ska uppdateras, ansvarig Carl Otto Swartz och Jan Larsson. I 
uppdraget ingår även att ta fram en version på engelska. 
 
På alla faktablad anges ”LTV-faktablad”. AU diskuterade frågan på ett tidigare möte och landade i att 
undersöka möjligheten att kalla faktabladen för ”SLU Fakta Alnarp”. Frågan undersöks nu vidare av 
verksamhetsledaren i samverkan med kommunikatören, Sydsvensk Skogsvetenskap och PA’s 
kommunikationsgrupp och ett förslag kommer att föreligga inom kort. Frågan drivs nu av dekan. 
 
Utkast finns på att ev. utöka kommunikatörens arbete från 20 % till något mer och kommer vidare att utredas. 
 
 

3. Information från PA. 
Medlems-status är att det är oförändrat sedan föregående möte. 
 
 
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Framgår i bilaga 2 
Den 4 september kommer landsbygdsministern på besök till Alnarp för invigning av växtförädlingssatsningen SLU 
Grogrund. Funderingar finns kring att göra något lite mer kring detta i form av programpunkter kring livsmedel, 
innovation, samverkan och studenter. 

 Diskuterades Skogs-Elmia 6 – 8 juni. 
 
 

  



                                                                                                                             
5. Per capsulam 

Två ärenden är aktuella att skicka ut till styrgruppen för per capsulam-beslut: 
1. Godkännande av verksamhetsberättelsen 
2. Vid styrgruppsmötet 5 april 2019 avslogs projekt nummer 1194 med motiveringen att projektplan 

saknas. Projektplan fanns, men fanns inte tillgänglig för styrgruppen, varför ärendet behandlas via 
ett per capsulam-beslut. Lydelse på beskrivning av ärendet vid förfrågan till ledamöterna:  
Vid styrgruppsmötet 2019-04-05 avslogs projektansökan 1194 med titeln Arbuscular mykorrhiza 
och växtstimulerande preparat påverkan på etablering , tillväxt och utveckling av vinplantor (Vitis 
vinifera) under svenskt förhållande från Lotta Nordmark och med den nya medlemmen Kullabergs 
vingård som part. Avslag skedde med motiveringen att projektplan saknades. Emellertid fanns en 
projektplan, som dock kommit på avvägar. Ansökan är på 67 000 för 2019, 67 000 för 2020 och 
80 000 för 2021.   
Som ledamot i styrgruppen har du att ta ställning till denna projektansökan med antingen ditt bifall 
eller ditt avslag. Dessutom kan du enligt c ge synpunkter som kommer att beaktas av AU vid beslut. 
a. Ja, AU bemyndigas att bevilja för år 1 och 2, maximalt 67 000 kr/år ur projektbudget LTV 
b. Avslag 
c. Eventuella synpunkter att ta med till AU’s beslut 
 
 

6. Projektansökningar 
Projekt 1155 Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin, visar ett underskott på 6 870 kr främst 
beroende på oväntat många deltagare. Beslutades att bevilja ytterligare 6 870 ur medlemsbudgeten. 
Projekt 1169 har ett villkor i beslutet: Beslut: beviljades 300 000 ur projektbudget LTV, 150 000 för 2019 och 
150 000 för 2020 under förutsättning att en försöksplan presenteras. AU beslutar om försöksplanen uppfyller 
kraven. Beslutades att Carl Otto Swartz tar kontakt med sökande, beslutades vidare att senaste datum för att 
komma in med kompletteringen är i augusti 2019. 
 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt 4 ansökningar beviljades med 119 000 kr ur medlemsbudgeten. 

  
 

7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att behandla 
 
 

8. Nästa möte  
Beslutade hålla nästa möte 19 juni kl 15.00 i Wisteria, 2:a våningen Slottet 
 
 

9. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 

 
 
Alnarp den 9 maj 2019 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)            Håkan Schroeder (ordf.)



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
Projektnummer Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu 

från PA 
Projektets 

totalsumma 
Projekttid, beslut 

1210/Skog/ 
2019 

Naturvårdsexkursion ´För ett 
bättre landskap - Mer lövträd och 
effektiv naturvård´ 10 juni 2019 

Henrik 
Böhlenius 

Sveaskog 
Seminarium  

40 000 40 000 1904-2004 
Beslut: beviljades 35 000 ur medlemsbudgeten. 
 

1211/Skog/ 
2019 

FRAS exkursion Barkborreskador 
och alternativ till gran, 27 augusti 

Emma 
Holmström 

Sveaskog, Skogforsk 
Seminarium 

30 000 59 000 1906-1909 
Beslut: beviljades 30 000 ur medlemsbudgeten 
 

1212/Anim/ 
2019 

Kornas klövhälsa i framtiden, 
nollvision hälta, 27 maj  

Anders Herlin Skånemejerier AB 
Seminarium 

26 106 26 106 1905-1905 
Beslut: beviljades 26 000 ur medlemsbudgeten.  
 

1213/VO/ 
2019 

SUFs sommarmöte 2019, 4 juni Anders Nilsson SUF 
Seminarium 

8 000 8 000 1905-2005 
Beslut: beviljades 8 000 ur medlemsbudgeten.  
 

1214/Trgrd/ 
2019 

Inverkan av olika gödselstrategier 
inför vintern på näringsinnehåll 
och näringsupptag hos Sedum 
album 

Siri Caspersen Veg Tech 
Examensarbete 

15 150 51 054 1903-1912 
Beslut: beviljades 20 000 ur medlemsbudgeten.  
Det högre beloppet avser handledararvode. 
 

  



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser fr.o.m. nu 
  

Trädgård 

2019-11-13 Branschdag Trädgård  
 

Växtodling 

2019-05-14 LÅT OSS PRATA OM GLYFOSAT  

2019-06-04 SUF s sommarmöte 2019: hur har de satsningar som gjorts utnyttjas i praktisk växtförädling  

2019-06-17 Mark-kol Sven-Erik Svensson 

2019-06-18 Bioeconomy Business Development & Innovation Thomas Prade Thomas.Prade@slu.se  
 

Animalier 

2019-05-27 Kornas klövhälsa i framtiden; nollvision hälta  
 

Skog 

2019-06-10 För ett bättre landskap - Mer lövträd och effektiv naturvård  

2019-08-27 FRAS exkursion Barkborreskador och alternativ till gran Emma Holmström  
 

Totalt 8 seminarier. 

 


