
                 
   

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2021-03-01 

 
Plats och tid: 
 

1 mars 2021 klockan 14.00 – 15.30, Zoom 
 

Kallade: 
 
 
Anmält förhinder 

Håkan Schroeder (ordf.), Carl-Otto Swartz, Jeanette Donner, Camilla Zakrisson 
Juhlin, Kristina Santén, Henrik Böhlenius och Jan Larsson (sekr.) samt adjungerad 
Nicholas Jakobsson (endast punkt 5) 
- 
 
 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll  
Ett policy-dokument kring medfinansiering från partners behövs, Håkan Schroeder och Carl-Otto Swartz utreder. 
 
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. 
 
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. 
 
Ett internationellt FAO-år 2021 har temat International year in fruit and vegetables, funderingar pågår hur 
detta kan uppmärksammas i PA. 
 

3. Information från PA 
Verksamhetsplan för SLU Partnerskap Alnarp 2021presenterades och diskuterades. 
Tyvärr tappar PA för närvarande några större medlemmar. 
Anna Lundhagen på sektorsrådet har meddelat att sektorsrådet ska leva vidare utan fasta medlemmar från 
SLU. 
 

   4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 
Beslutades att det vid meddelande till sökande även tas med att man tidigt kommunicerar data kring seminarier till 
kommunikationsansvarig vid PA. 
 
 

5. Samarbete PA och SLU Holding 
Diskussion hur vi kan öka samarbetet mellan PA och SLU Holding för att på så sätt både stärka nyttiggörandet från 
forskning och utbildning men också kraftsamla SLUs närvaro i samhället för utveckling och innovation. 

Ett problem är att många projektansökningar till PA ligger mycket nära att utveckla nya produkter eller tjänster, 
medan finansieringen är statliga forskningsmedel varför det föreligger lite problem. SLU Holding arbetar i 
huvudsak med forskares kommersialisering av sin forskning och har egentligen inte direkt med partnersföretag att 
göra. Beslutades att Carl-Otto Swartz följer upp denna fråga tillsammans med Nicholas Jacobsson på SLU Holding. 



                 
 

6. Projektansökningar 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt fem projekt beviljades med totalt 185 000 ur medlemsbudgeten 

  
7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades 
 

8. Nästa möte 
Beslutades hålla nästa möte 6 april 14.15 – 15.30 
 

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

 
 
 
Alnarp den 1 mars 2021  
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande) 
          



Bilaga 1 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnr 
 

Projekttitel  Sökande  Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu 
från PA 

Proj. 
total‐ 
summa 

Proj.‐tid 

1328/VO/2021  Växtodling i framkant  Torsten 
Hörndahl 

Seminarium  15 000  30 000  2102‐2103 
Beslut: beviljades 15 000 ur medlemsbudgeten 

1330/Djur/2021  Alnarps Mjölkdag 2021  Anders Herlin  Skånesemin  
Skånemejerier ek för  
Skånemejerier AB 
LRF Skåne 
Seminarium 

64 120  76 120  2102‐2202 
Beslut: beviljades 40 000 ur medlemsbudgeten förutsatt 
att seminariet sänds digitalt parallellt med det fysiska 
mötet. 

1331/Djur/2021  Grisdag 2021  Elin Karlsson  LRF Skåne 
Seminarium 

57 000  65 000  2102‐2202 
Beslut: beviljades 40 000 ur medlemsbudgeten förutsatt 
att seminariet sänds digitalt parallellt med det fysiska 
mötet. 

1343/Djur/2021  Alnarps Nötköttsdag 2021  Madeleine 
Magnusson 

LRF Skåne 
Seminarium 

61 500  69 500  2103‐2203 
Beslut: beviljades 40 000 ur medlemsbudgeten förutsatt 
att seminariet sänds digitalt parallellt med det fysiska 
mötet. 

1349/VO/2021  Vinteremissioner av lustgas från 
mellangrödor 

Maria Ernfors  Examensarbete  49 448  49 448  2021‐2021 
Beslut: beviljades 50 000 ur medlemsbudgeten 

 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser 2021 
 
 
Ämnesöverskridande 
2021-01-27 Alnarpskonferensen; ekonomi i jordhälsa  

Växtodling 
2021-02-04 Brassica-konferens 2021 4-5 februari 
2021-02-10 Vallfrökonferens 2021 
2021-02-11 Lokala baljväxter, samverkan i hela värdekedjan 
2021-03-10 Växtodling i framkant  

Marknad och management 
2021-01-19 Marknaden förändras - förändras du? 
2021-02-05 Företagets produktionsprocesser - blir vi mer effektiva? 
2021-02-11 Att lyckas med export 
2021-02-15 Innovationsprocessen i små företag 
2021-02-23 Strategier för ägarskifte  

Skog 
2021-06-16 Skogen och klimatet 2021 16-17 juni  

Totalt 11 seminarier. 
 

 

 


