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Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2021-05-05 

 
Plats och tid: 
 

5 maj 2021 klockan 10.30 – 12.00, Zoom 
 

Kallade: 
 
 
Anmält förhinder 
 
 
 

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

1. Välkommen 
Ordförande 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. Carl-Otto leder detta arbete. 
 

3. Information från PA 
På styrgruppsmötet godkändes 12 projektansökningar och kommer att gå ut publikt via nyhetsbrev inom 
kort.  
 
Verksamhetsrapporten 2020 är klar. 
 
Ett omtag vad gäller att forskningsprojekt inom PA mer borde initialiseras från branschen diskuterades.   
 
Ämnesgrupp djur har få projektansökningar, ett möte kommer att hållas för inblandade  (ämneskoordinator, 
samverkanslektor, kanske några företagsrepresentanter) för att bl.a. diskutera hur forskningsaktiviteten kan 
stimuleras. 
  
Ämnesgrupp trädgård har ca 1/3 av medlemmarna i Partnerskap Alnarp. Ett djupare samarbete mellan 
Susanna Lundqvist (ämnesgruppskoordinator) och samverkanslektor Malin Hultberg håller på att 
formaliseras. En tanke är att man skulle vilja ha mer än två ämnesgruppsmöten per år. Ett tredje möte på 
senvåren diskuteras som inte behandlar projektansökningar utan följer upp projekt, gör studiebesök etc. 
Intressant är även att  omvärldsbevaka ämnesområdet, ev. med hjälp av andra finansiärer. Målet är att öka 
mängden seminarier. En annan fråga är om det ev. ska införas undergrupper inom ämnesgrupp trädgård. 
 
Ämnesgrupp växtodling saknar ämnesgruppskoordinator. Från ämnesgruppen sker en del avhopp av 
medlemsföretag, framförallt kemiföretagen. En känsla bland medlemsföretagen som framkommit att SLU 
Alnarp mest sysslar med ekologiskt växtskydd med minimal forskning inom traditionellt växtskydd. Ev. 
skulle det vara möjligt med undergrupper även i denna ämnesgrupp. 
 
Ämnesgrupp marknad och management saknar extern ordförande. 
 
Beslutades att hålla strukturen på ämnesgrupper i fokus genom att i ett första steg kalla till ett möte med 
ämnesgruppskoordinatorerna och för att i ett nästa steg även bjuda in medlemsorganisationer för att 
diskutera strukturen i stort. Att diskutera kan vara den nuvarande strukturen, ev. undergrupper, 
konstellationer där flera av nuvarande ämnesgrupper ingår. Digitalisering nämns särskilt som antingen 
ingående i samtliga ämnesgrupper eller ev. vara en egen ämnesgrupp. Kanske är det möjligt med mer 



                                                                                                                                          
tillfälliga konstellationer. Att mer generellt ha ytterligare ämnesgruppsmöten än hittillsvarande två per år 
verkar intressant, kanske med gemensamma möten med mer än en ämnesgrupp. Totalt sett ska antalet 
ämnesgrupper primärt inte öka, men viss omfördelning vad gäller inriktning kan kanske ske mot mer 
tematiska inriktningar. 
 
Eriksgatan där PA ska presenteras på Campus för bl.a. samverkanslektorer och prefekter kommer att ske i 
augusti 
 
Beslutades att fortlöpande lägga ut tidpunkt för nästa AU-möte i kalendariet. 
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 
 

5. Partnersföretag, krav på medlemskap vid projektansökan 
Beslutades att för att räkna in en ev. ny medlems projektfinansiering som giltig motfinansiering till PA’s medel, är 
det ett krav att medlemskapet i Partnerskap Alnarp är undertecknat vid beslutstillfället. 

6. Projektansökningar 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt beviljades fyra projekt med 160 000 kr ur medlemsbudgeten, dock ett med villkor. 
Ett projekt, 35 000 beviljade ur medlemsbudgeten, återtogs. 

  
7. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga behandlades 
 

8. Nästa möte 
Beslutades hålla nästa möte onsdag 9 juni klockan 9.30-11.00 
 

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

 
 
 
Alnarp den 5 maj 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 

1352/VO/2021 Förfruktsvärde på rödbeta och 
morot av perenn spannmål 

Linda-Maria 
Dimitrova 
Mårtensson 

Examensarbete 52 833 52 833 2104 – 2204 
Beslut: beviljades 50 000 ur medlemsbudgeten 

1353/VO/2021 Innovationer inom växtskydd: 
Sprut-inducerad 
gensläckningsteknik för hållbar 
kontroll av bladmögel 

Ramesh 
Vetukuri 

Potatisodlarna 
Examensarbete 
 

25 000 25 000 2105 – 2205 
Beslut: beviljades 30 000 ur medlemsbudgeten. 
Det högre beloppet motiveras med att det utgår ett 
handledararvode på 5 000. 

1354/VO/2021 Karakterisering av 
växttillväxtfrämjande 
rhizobakterier och deras 
biokontrollpotential mot 
Phytophthora-patogener och 
jordbrukares uppfattning om 
biokontrollmedel i Sverige 

Pruthvi 
Kalyandurg 

Potatisodlarna 
Nelsson Garden 
Examensarbete 
 

25 000 25 000 2105 – 2205 
Beslut: beviljades 30 000 ur medlemsbudgeten 
Det högre beloppet motiveras med att det utgår ett 
handledararvode på 5 000. 

1355/Trg/2021 IX Internationella Symposium om 
Ljus i Hortikultur 

Sammar Khalil Heliospectra 
Seminarium 
 

50 000 100 000 2105 – 2205 
Beslut: beviljades 50 000 ur medlemsbudgeten under 
förutsättning att PA’s medlemmar utan kostnad kan ta del 
av intressanta nyheter som presenterats på seminariet 
och om möjligt även delta på förmånliga villkor. Ett 
alternativ, om detta inte är möjligt, beslutar PA att bevilja 
10 000 som sponsorstöd ur medlemsbudget. 

1230/Trg/2019 Uppdatering av 
”Branschbeskrivning Trädgård-
område hortikultur, utemiljö och 
fritidsodling” 

Susanna 
Lundqvist 

Fritidsodlarnas 
Riksorganisation 

35 000 70 000 2001-2012 
Beslut 2019-10-10: beviljades 35 000 ur 
medlemsbudgeten efter Per Capsulam-omröstning 
Beslut nu: beviljat belopp återtas då projektet inte 
kommer att genomföras 



Bilaga 2 

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

Trädgård 
2021-05-31 IX Internationella Symposium om Ljus i Hortikultur 31 maj - 2 juni  

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 
2021-05-20 Kolinlagring i åkermark för att mildra växthusgasproblematiken.  

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 jun 
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