
                                                                                                                                          
  

 
 
 
 
SLU Partnerskap Alnarp 

PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2023-03-09 

 
Plats och tid: 
 

9 mars 2023 klockan 10.45 – 12.30 
 

Närvarande: 
 
 
Anmält förhinder 
 
 
 

Christina Lunner Kolstrup (Ordf.), Johanna Grundström, Håkan Schroeder, Jeanette 
Donner,  Kristina Santén, Henrik Böhlenius och Jan Larsson (sekr.) 
 
- 

1. Välkommen 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Uppföljning tidigare protokoll  
På vilka tematiska huvudområden ska fokus läggas på för den närmsta tiden, förslag kan vara fokusområde 
hållbar utveckling, exempelvis växthälsa och digitalisering. Hur kan PA bli mer proaktiv inom områden som 
kan anses viktiga. Hur få bransch mer involverad? 
Prioritering av vård av partners behöver ses över kontra andra uppgifter för verksamhetsledaren. 
Hur ser PA på trainee på medlemsföretag med t.ex. ersättning resor, Henrik Böhlenius utvecklar förslaget till 
nästa AU-möte. Beslutades att parkera denna punkt tills vidare. 
Ämnesgruppsordförande Marknad & management, Djur och Skog 
Från de förslag som framfördes på styrgruppsmöte 1 dec 2022 pågår ett arbete kring vad som ska eller kan 
implementeras. Av dessa prioriteras för tillfället hur PA kan hjälpa till med kopplingen forskare - branschen. 
Vidare att ta fram presentationer av forskare och partners och att  utveckla kommunikation av vad PA tillför 
medlemmar. Vidare ses en inventering av organisationer som strategiskt gärna skulle vara partners men som 
inte är det. Övriga punkter från styrgruppsmötet kommer att följas upp efterhand. 
Beslutades att se över instruktionerna för struktur och innehåll i ansökan för ökad tydlighet där t ex syfte, 
mål och relevans ska anges i en ansökan. 
Beslutades se över och dokumentera grundkriterierna som ska vara uppfyllda för ansökningar riktade till 
mötesarenaaktiviteter och examensarbeten som ett led i ökad tydlighet och underlätta vägledningen för 
sökande.  
 

3. Information från PA 
Ämnesgruppsmöten nästa vecka 16 mars med det nya greppet att samtliga ämnesgrupper träffas på samma 
dag med ett delvis gemensamt program. Diskuterades hur framtida möten ska arrangeras. 
Melica, ekonomisk förening, en miljökonsult, är en ny medlem 
 

4. Planerade aktiviteter i övrigt 
Se bilaga 2 
 

5. Kriterier som underlag för bedömning av PA forskningsansökningar.  
Förslag baserat på tidigare underlag diskuterades. Håkan Schroeder fick i uppdrag att efter några smärre 
korrigeringar sprida den till ämnesgruppskoordinatorerna och ordföranden för att testa den. Återkommer till nästa 
möte för återkoppling och eventuella behov a ytterligare revideringar. 
 

6. Rutin för godkännande av rapport med verksamhetsledare som projektledare. 
Beslutades att chefen på SOU får befogenhet att besluta i ärenden av denna typ. 
 

7. Beslut gällande ansökan med fördröjt besked från sökande och partner. 
Beslutades att projektansökan som inte var fullständig vid senaste ansökningsomgången inte behandlas vid detta 
ansökningstillfälle. Motiveras av likabehandlingsprincipen och praktiska möjligheter i beredningsprocessen.  



                                                                                                                                          
 

8. Styrgruppsmöte 23 mars 
Det finns 14 projektansökningar att behandla på detta styrgruppsmöte. Andra punkter på dagordningen 
verksamhetsplanen 2023/2024 och verksamhetsberättelsen 2022. 
 

9. Projektansökningar enligt bilaga 1, totalt 10 st 
Beslutades enligt bilaga 1, totalt 10  projekt med totalbeloppet 390 600, allt ur medlemsbudgeten. 
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades 
 

11. Nästa möte 
Beslutades att hålla nästa möte 26 april klockan 13.00 – 15.00 
 
 

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

 
 
 
 
Alnarp den 9 mars 2023  
    
 
Jan Larsson (sekreterare)                          Christina Lunner Kolstrup (ordf.)           



Bilaga 1 
Partnerskap Alnarp Projektansökningar  
 

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners/ 
Kommentar 

Sökt nu 
från PA 

Projektets 
total- 

summa 

Projekttid, beslut 

1457/Skog/2023 Effekter av intensivgödsling av 
granungskog på nitrattransport i 
bäckar 

Benjamin 
Forsmark 

Examensarbete 43 500 43 500 2306-2406 
Beslut: beviljades 42 100 kr ur medlemsbudgeten, 
Arbetskläder ersätts inte, däremot handledararvode 

1466/Djur/2023 Alnarps Nötköttsdag 2023 Madeleine 
Magnusson 

LRF Skåne 
Seminarium 

78 750 82 750 2303-2403 
Beslut: beviljades 44 000 kr ur medlemsbudgeten, 
lönekostnader ersätts inte. Boken om samverkan 
ersätts inte då den nu finns tillgänglig som gåva vid 
PA-event och kan hämtas på PA kansli 

1467/Djur/2023 Alnarps Mjölkdag 2023 Madeleine 
Magnusson 

LRF Skåne 
Skånemejerier ek för 
Skånemejerier AB 
Skånesemin 
Seminarium 

78 650 102 200 2303-2403 
Beslut: beviljades 44 000 kr ur medlemsbudgeten, 
lönekostnader ersätts inte 

1468/Djur/2023 Lantbruksdjuren och tekniken: Var 
står vi? Vart går vi? 

Jan Larsson Seminarium 14 april 36 750 36 750 2303-2403 
Beslut: beviljades 26 000 kr ur medlemsbudgeten 
med villkoren att seminariet även sänds digitalt och . 
att de viktigaste resultaten från seminariet 
rapporteras till PAs kommunikatör för spridning i 
nyhetsbrev. Det lägre beloppet motiveras med att 
gästföreläsare från större företag som kan anses ha 
intresse av aktiviteten inte arvoderas. Kostnad för 
vepa prioriteras inte. 

1469/VO/2023 Workshop om svenskodlade 
proteingrödor 

Håkan 
Schroeder 

Seminarium 17 000 17 000 2303-2403 
Beslut: beviljades 17 000 kr ur medlemsbudgeten. 
Sökande deltog inte i beslutet 

1470/Djur/2023 Alnarps Grisdag 2023 Elin Karlsson LRF Skåne 
Svenska Foder 
Seminarium 

71 300 80 300 2302-2402 
Beslut: beviljades 39 100 kr ur medlemsbudgeten. 
lönekostnader ersätts inte 
 

1471/Trgrd/2023 Inverkan av odlingssystem på 
jordhälsa - En jämförelse av 
konventionell ekologisk odling, 
market gardening och ängsmark i 
södra Sverige. 

Anna Karin 
Rosberg 

Examensarbete 41 368 41 368 2302-2308 
Beslut: beviljades 46 300 kr ur medlemsbudgeten 
(inkl. 5 000 kr handledararvode) 



Bilaga 1 
1472/Trgrd/2023 Användning av fosforfrisättande 

mikroorganismer för optimering av 
rötrester som substrat i tomatodling 

Anna Karin 
Rosberg 

Examensarbete 38 938 38 938 2301-2306 
Beslut: beviljades 43 900 kr ur medlemsbudgeten 
(inkl. 5 000 kr handledararvode) 

 
1473/Trgrd/2023 Undersökning av 

mineraliseringshastighet i organiska 
gödselmedel 

Anna Karin 
Rosberg 

Examensarbete 36 284 36 284 2302-2402 
Beslut: beviljades 41 200 kr ur medlemsbudgeten 
(inkl. 5 000 kr handledararvode) 

1474/Skog/2023 Utvärdering av termografisk 
utrustning för att uppskatta 
klövviltstätheter. 

Annika Felton Examensarbete 47 000 47 000 2302-2306 
Beslut: beviljades 47 000 kr ur medlemsbudgeten 

 
 
 



Bilaga 2 

Inplanerade mötesplatser 2023 
 
 

Hittills inplanerade för 2023 
 
 
Ämnesöverskridande 
2023-02-15 Alnarpskonferensen 2023 
2023-02-27 Brassica konferens 2023 27-28 feb  

Djur 
2023-04-14 Lantbruksdjuren och tekniken: Var står vi? Vart går vi?  

Marknad och management 
2023-03-01 Strategier för en verksamhet med mycket stora omvärldsrisker 
2023-03-02 Export för mindre livsmedelsproducenter med Business Sweden 
2023-03-28 Gårdsbaserad biogas - växande möte  

Skog 13-14 mars 
2023-03-06 Skånsk skogsstrategi   
2023-03-14                   Klimatnytta och samhällsnytta med snabbväxande lövträd 
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