
                
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2020-02-03 

 
Plats och tid: 
 

3 februari 2020 klockan 13.15 – 14.45, Lilla Sessionssalen, 2:a våningen Slottet 
 

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 

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

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.  
 
Carl-Otto informerade om att dokumentet ”Vägledning  för projektansökningar” på engelska är klar och ligger på 
PAs hemsida. Det diskuterades gällande framtida översättningar inom PA och Håkan uttryckte att 
medlemsbudgeten kan användas för detta om så behövs. 
 
 

3. Information från PA 
Carl-Otto framförde att flera förfrågningar om medlemskap har inkommit. Fler är på väg in och bland annat 
har Lilla Harrie Valskvarn AB har ansökt om medlemskap.  
 
Alnarpskonferensen var lyckad. Utvärderingen kommer att analyseras. Lennart Wikström framförde sitt 
uppdrag som moderator mycket väl. 
   
Carl-Otto, Tintin och Henrik kommer att ha möte den 4 februari angående den framtida utformningen av   
PA skog. Benämning av faktablad samt benämning av verksamheten kommer också att diskuteras. . 
 
Administrationsmöten på Partnerskap Alnarp har inletts och hålls varannan vecka. Carl-Otto, Jeanette och 
Camilla deltar. Camilla gav förslag på en kommunikationsplan på senaste mötet.. 
 
Slutrapporteringar bearbetas av Carl-Otto och Jeanette. 
 
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. 
 
 

   4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Framgår i bilaga 2 
Aktiviteter för 27 feb och 12 mars ligger ute på Jans sida. Camilla efterlyser info om när dessa ska publiceras. 
 



                
  

5. Projektansökningar 
Emma Holmström fick vid AU-möte  projekt 1218 Utvärdering av tillväxtmodeller för ek och bok (examensarbete) 
beviljat. Hon önskar nu byta inriktning till att utvärdera Skogsstyrelsens nya digitala verktyg för skattning av 
grundyta och volym jämfört med tidskrävande manuell klavning. Verktyget, från företaget KATAM används idag 
för homogena planterade bestånd men Skogsstyrelsen vill utvärdera noggrannheten att använda verktygen i mer 
heterogena skogar och som ska ligga till grund för ersättningsärenden. Samma student är engagerad och budgeten 
är densamma.  
Beslut: Önskemålet med ny inriktning beviljas. PA 1218 
 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt 3 ansökningar beviljades med 169 000  kr ur medlemsbudgeten.  
1 ansökan fick avslag. 
 

  
6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor diskuterades. 
 

7. Nästa möte 
Det beslutades att hålla nästa möte den 2 mars kl. 13.15 – 14.45. 
 

8. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 

 
 
Alnarp den 3 feb 2020 
 
 
 
Jeanette Donner (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande)
            



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnummer  Projekttitel  Sökande Partners/ Kommentar Sökt nu 
från PA 

Projektets
totalsumma 

Projekttid, beslut

1255/20/Kom  Alnarpskonferensen 2020  Jan Larsson LRF /Seminarium
 

99 000  119 000 2001‐2101
 
Beslut: beviljades 99 000 kr ur medlemsbudgeten 
 

1256/20/VO  Kandidatarbete kring 
vidareutveckling av D‐vitamin 
berikad svamp. 

Malin Hultberg Examensarbete 35 440  35 440 2001 – 2101
 
Beslut: beviljades 35 000 kr ur medlemsbudgeten. 
 
Takbeloppet som kan beviljas av AU är 35 000 kr. Normalt 
ingår 5 000 kr för handledarkostnader. Uppmanar 
projektledaren att om möjligt få en del medfinansiering 
av analyskostnader från partnersföretag för att skapa 
utrymme för handledarens ersättning som då kan vara 
inkluderade i de sökta medlen från PA om 35 000 kr.  
 

1257/20/Trgrd  Trädgårdskonferens  Sanja 
Manduric 

Statens jordbruksverk/
Seminarium  
 

37 700  207 700 2001 – 2005
 
Beslut: Avslag. 
Formellt uppfyller den inte kraven på en projektansökan.  
 
 

1258/20/AU  Etablering av arbetsgrupp och 
affärsplan för de Nordic 
agricultural and farm panel 
(NAFPA) 

Per Hansson Sveriges 
Lantmästarförbund/ 
Projekt  
 

35 000  40 000 2003‐2005
 
Beslut: Beviljades 35 000 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   
Marknad och management

2020-02-27 Marknadsseminarium  

2020-03-12 Ägarskifte och skattestrategier   
Skog

2020-06-16 Skog och klimatkonferens Halland 

 


