
                 
   

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2020-12-14 

 
Plats och tid: 
 

14 december 2020 klockan 10.30 – 12.00, Zoom 
 

Kallade: 
 
Anmält förhinder 

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

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
Inom animalieproduktion kommer ämnesgruppsekreterare Anne-Charlotte Ohlsson att avgå och en process 
för ny ämnesgruppssekreterare är igång. Animalieseminarierna och ett ev. samarbete med VH-fakulteten 
diskuteras, Håkan Schroeder sonderar vidare i syfte att generellt öka samarbetet mellan LTV och VH. 17 
november behandlades detta i ett möte. 
Ett policy-dokument kring medfinansiering från partners behövs, Håkan Schroeder och Carl-Otto Swartz utreder. 
En fysisk ”Eriksgata” finns beslutad inom campus Alnarp med Movium Partnerskap, Futures Food och 
Partnerskap Alnarp som medverkande. 
En test planeras med någon projektansökare ang. hur formuläret för ansökan fungerar och förstås. 
Policy kring eventuella avgifter på seminarier som sker via Zoom. 
På vilka tematiska huvudområden ska fokus läggas på för den närmsta tiden, förslag kan vara fokusområde 
hållbar utveckling och digitalisering i linje med SLUs nya strategi. Hur kan PA bli mer proaktiv inom 
områden som kan anses viktiga. 
Publiceringsprinciper 
Efterlystes mer aktiviteter i syfte att spetsa till digitala möten. Vidare efterlystes mer info till sökande kring 
profilen på olika projekt, främst inte projekt enbart inriktade på produktutvecklings. 
 

3. Information från PA 
Växjö möte genomfördes enligt plan digitalt med 29 föredrag tisdag-onsdag föregående vecka och med totalt 
190 deltagare. 
Planeringen inför Alnarpskonferensen fortskrider. 
Reflektion från styrgruppsmötet 4 dec: en besvikelse från lantbruks/trädgårdsdelen på ansökningarna, där 
kritiken var att det generellt var för många alltför perifera projekt och med stor andel in Kind-finansiering 
(ganska nära 100%). Det var ett alltför stort antal ansökningar som låg nära introduktion av olika 
produkter/tjänster, inte projekt vars syfte var att lösa näringens jordnära problem. Det finns förväntningar på 
åtgärder/aktiviteter inför det fortsatta arbetet i styrgruppen. Beslutades att ta upp frågan på nästa möte med 
ämnesgruppssekreterarna i januari. 
 

   4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 
Ett internationellt FAO-år 2021 har temat International year in fruit and vegetables, funderingar pågår hur detta kan 
uppmärksammas i PA.  

  
5. Projektansökningar 

Beslutades enligt bilaga 1, totalt fem ansökningar beviljades med 193 000  kr ur medlemsbudgeten. 
På styrgruppsmötet 2020-12-04 föreligger följande text: ”FORMAS har haft en större utlysning mot 
kompetenscentra inom livsmedel med totalt fyra projekt beviljade, varav ett med SLU som projektledare 
SustAinimal – a collaborative research cntre exploring the future role of livestock in sustainable and competitive 
Svwedish food production systems. Ett startprojekt för att etablera den sydsvenska noden knuten till 
Formasprojektet beviljades med 100 000 kr för 2021 och 100 000 kr för 2022 ur Partnerskap Alnarps 
medlemsbudget.”.   



                 
Beslut kring tidigare beslutade projekt: 
PA 1154 (utvärdering av PA) är kraftigt underfinansierat, kostanden uppgick till 150 000 kr mot beviljade 100 000. 
Beslutades att bevilja ytterligare 50 000 ur medlemsbudgeten. 
PA 1242, (ett lamm-seminarium) kommer inte att genomföras enligt plan. Beslutades att höra med sökande om 
beviljade medel ska återtas eller om det finns nya planer för seminariet. 
PA 1268, beslutades att det är ok att byta projektansvarig. 

  
6. Övriga frågor 

Den historiska skriften om Partnerskap Alnarp med Roland von Bothmer m.fl. som författare har nu ett 
grovmanus på ca 120 sidor och ska vara tryckfärdigt under första halvåret 2021 
 

7. Nästa möte 
Beslutades hålla nästa möte 21 januari 2021 14.00 – 15.30  
 

8. Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

  
 
 
Alnarp den 14 december 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 

1319/VO/2020  Sydsvensk växtodlings‐ och 
växtskyddskonferens 

Carl‐Otto 
Swartz 

Hushållningssällskapet 
Skåne 
Hushållningssällskapet 
Kalmar, Kronoberg, 
Blekinge. 
Hushållningssällskapet 
Halland 
Statens Jordbruksverk 
Seminarium 

25 000  65 000  2011‐2111 
Beslut: beviljades 25 000 ur medlemsbudgeten 

1320/Skog/ 
2020 

Jämförelse av produktion av björk 
och hybridasp på skogs‐ och 
åkermark i södra Sverige 

Urban Nilsson  Examensarbete  48 250  48 250  2011‐2111 
Beslut: beviljades 20 000 ur medlemsbudgeten, det lägre 
beloppet motiveras med att själva utförandet normalt 
genomförs av studenten. I beviljat belopp har lagts till 
5 000 kr i handledararvode. 
AU ser gärna att en kontakt tas med en 
Partnerskapsmedlem (utan krav på medfinansiering) 
En ny budget bör presenteras för AU. 
 

1321/VO, 
MoM/2020 

Lokala baljväxter – Digital 
informations‐ och inspirationsträff 

Iman Raj 
Chonghtham 

Seminarium  48 000  48 000  2012‐2102 
Beslut: beviljades 48 000 ur medlemsbudgeten. AU ser 
gärna att det i budgeten framgår att det förekommer 
inKind‐insatser från Hushållningssällskapet Skåne.  
 

1322/Kom/2020  Alnarpskonferensen 2021  Jan Larsson  Seminarium 
LRF Skåne 

50 000  70 000  2012‐2112 
Beslut: beviljades 50 000 ur medlemsbudgeten 
 

1323/MoM/ 
2020 

Fem seminarier  Jan Larsson  Seminarier 
Tejarps Förlag 

50 000  50 000  2012‐2112 
Beslut: beviljades 50 000 ur medlemsbudgeten 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 

1318/VO/2020   Mot hållbar kakaoproduktion i 
Västafrika: Genetiska identitets‐ 
och mångfaldsstudier med KASP‐
SNP  

Laura  
Grenville‐
Briggs  
Didymus  

ScanBi Diagnostics AB   2021: 150 000
  
  

2021: 629 517   2101-2312 
Beslut 2020-12-04: bordläggning. Det är otydligt hur 
samverkan mellan forskning och partnersföretag 
bidrar till kunskapsuppbyggnad både hos företag och 
i forskning. Partners medfinansiering kan inte enbart 
bestå av utförande av uppdrag i det större projektet 
för att kraven på PA-projekt ska vara uppfyllda. 
Styrgruppen bedömer det som möjligt att projektet 
kan fungera som samverkansprojekt med 
kunskapsuppbyggnad inom forskning och hos 
partnersföretaget med andra kommande 
tillämpningsmöjligheter och 
forskningsfrågeställningar.  Därför delegeras till  
arbetsutskottet att besluta om maximalt 150 000 till 
projektet efter förtydligande från sökande. Villkoret 
är att projektet ska genomföras i samverkan mellan 
SLU och partnersföretaget och bidrar till andra 
kommande tillämpningsmöjligheter och 
forskningsfrågeställningar. 
Beslut 2020‐12‐14:  då komplettering inkommit sent och 
inte helt svarade på de frågor som styrgruppen ställt 
kunde AU inte ta beslut varför projektet bordläggs. Carl‐
Otto Swartz tar kontakt med sökande. AU‐tar ett beslut 
per Capsulam, om möjligt under 2020. 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser 2021 
Antalet genomförda seminarier 2020 preliminärt 17 st 
 

 Ämnesöverskridande 
2021-01-27 Alnarpskonferensen; ekonomi i jordhälsa 
 Skog 
2021-06-16 Skogen och klimatet 2021 16-17 juni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


