
           
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 
 
 

PROTOKOLL 
Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2017-03-30 

 
Plats och tid: 30 mars 2017 klockan 11.00 - 15.00, Slottet, Alnarp 
Närvarande 
 
 
Anmält förhinder 

Håkan Schroeder (ordf.), Magnus Petersson, Marianne Andersson, Pär-Johan 
Lööf (via Skype), Robert Olsson, Göran Ståhl, Lisa Germundsson, Bengt 
Jönsson och Jan Larsson (sekr.).  
Bengt Persson och Agneta Lilliehöök 

 
 

 

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

2. Uppföljning tidigare protokoll 
Protokoll 2016-11-28 och AU-protokoll 2016-12-20, 2017-02-07 samt 2017-03-07 genomgicks och lades till 
handlingarna. 
 

3. Information från PA 
Avtackning ordförande ämnesgrupp Frukt och Grönt, Gunilla Nordberg: föreslogs att avtackning om möjligt 
sker i samband Alnarpskonferensen 24 januari 2017. 
Medlemsläget: 80 medlemmar vid årsskiftet. Diskuterades en ev. ny kategori medlemmar: 
intresseorganisationer med mycket begränsad omsättning. För tillfället är det inte aktuellt med en sådan 
medlemskategori. 
Diskuterades Alnarpskonferensen 24 jan 2018.  
Informerades om den industridoktorand-satsning som eventuellt sker i samband med livsmedelsstrategin. 
Informerades om ett eventuellt SLU Partnerskap. SLU:s styrelse har beslutat satsa på strategiska partners 
och till detta behövs redskap.  
En översyn av rutiner för hantering av PA-projekt inom LTV behövs innebärande att nuvarande system med 
att successivt betala ut beviljade medel ersätts med att hela beviljade beloppet betalas ut efter att nödvändiga 
dokument inkommit. Det innebär också att återbetalning av ej genomförda projekt kan bli aktuellt. 
  

4. Aktuellt från respektive ledamot 
Per-Johan Lööf: ett resultat på ca 500 miljoner inom Lantmännen 2016. En ekostrategi har sjösatts. Ett stort 
program för utveckling av havreodling har startats upp. Horizon 2020 deltar Lantmännen med ett program 
för att tillverka etanol med halm som råvara. Produktnyheter: 100 % Gotländsk durumpasta finns som ny 
produkt. 
Robert Olsson: ämnesgruppsmötet ägde rum på Bayer som har lagt ett bud på hela Monsanto. Bayer 
avvecklar sin plastverksamhet och satsar helhjärtat på mat och hälsa. Bayer satsar mycket på biologiska 
växtskyddsmedel. Den skandinaviska marknaden totalt inkl. Balticum är mindre än den Ungerska vad gäller 
växtskyddsmedel. Alla ansökningar vad gäller att registrera nya medel sker i zoner av länder, aldrig per land. 
Kemikalieinspektionen är numer betydligt mer samarbetsvillig. Från potatishåll meddelas att utseendet 
numer är viktigare än smaken när en kund handlar i butik. Kontraktsmässigt har sockerbetsodlingen fått 
relativt bra villkor både vad gäller volym och pris, även om alla sockerbetsodlare inte håller med i alla 
stycken. 
Bengt Jönsson: Tulpaner är på gång, en ökande marknad. ”Säsongens bästa” är en gemensam 
marknadsföringsplattform inom trädgård riktad mot sociala medier. Ekologiskt ökar successivt. Export på 
sallad till södra Europa under sommarmånaderna p.g.a. vattenbrist där. Mellanstora företag minskar, stora 
och små ökar. Bekämpningsmedel är ett problem då det används så lite och marknaden är därför ointressanta 
för kemi-företagen. Marianne Andersson: ämnesgruppsmötet hade tyvärr inga ansökningar vad gäller 
forskningsprojekt. Regionstämma inom LRF utan större sensationer. Resistenta ogräs ett stort problem. 
Lönsamheten inom animalieproduktion relativt ok. 
Magnus Petersson: ämnesgruppsmöte i Höör: skogsindustrin expanderar för närvarande kraftigt. Det som går 
bäst är hygienprodukter och kartong. Tidningspapper har det mycket tufft. Södra Skogsägarna har ingen 
förädling till konsument. Textilproduktion från skogsfiber är inte så stort men i bra tillväxt. Sågverkssidan 



           
går som vanligt lite knackigt. Viltproblematiken är alltid ett aktuellt ämne i många olika sammanhang som 
bland annat leder till att gran växer på tallens bekostnad. Äganderätten är i fokus, främst den enskilde 
markägarens rätt att förfoga över sin ägda mark. I södra Sverige avsätts 8 % av skogsarealen till naturvård. 
Digitalisering inom skog är viktig. 
Håkan Schroeder: SLU hävdar sig väl inom forskningsranking. Framtidsplattformarna inom SLU håller på 
att byggas och ska finnas på plats vid halvårsskiftet. Green Innovation Park håller på att utvecklas i Alnarp 
innebärande att försöka locka företag och organisationer att etablera sig på campus för ömsesidig nytta. 
Göran Ståhl: det finns ett nationellt skogsprogram som andas stor framtidstro med en biobaserad ekonomi 
och med skogen som bas. Skogsforskning inom SLU har en mycket framskjuten position, SLU är det 
universitet som har störst genomslag i världen inom forskningsvärlden för skog. 
 

5. Publicering, faktablad 
Diskuterades om faktablad i alla sammanhang är rätt sätt i sprida forskningsresultat.   

6. Verksamhetsrapporten 2016 
Rapporten genomgicks och godkändes 

7. Projektansökningar 
Beviljades enligt bilaga 1 totalt 10 projekt med finansiering ur LTVs projektbudget (1 964 000 kr), varav två 
är fortsättningsansökningar. Ur projektbudget skog beviljades ett fortsättningsprojekt (300 000 kr) och 
ytterligare tre projekt beviljades ur medlemsbudgeten (105 000 kr). Ett projekt fick dessutom 198 000 kr 
beviljat ur Erik E-son Wiklands fond. (OBS måste kollas upp) 
   

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades 

9. Nästa möte 
Beslutades hålla nästa möte 18 augusti klockan 10 – 13 och nästa möte måndag 27 nov klockan 10 - 13 
 

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

 
 
 
Alnarp den 30 mars 2017 
 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande)  
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Partnerskap Alnarp Projektansökningar 15 februari 2017 
OBS – för samtliga ansökningar gäller att undertecknat avtal, alternativt beslut från medfinansiär, ska insändas till PA:s 
kansli senast 2017‐06‐30. 

 
Projektnr Projekttitel Sökande Partners Söker 

från PA 
Proj. 
totalsumma 

Proj.-tid 

1038/17/Anim Alnarps Grisdag 2017 Anne-Charlotte 
Olsson 

Skåne Blekinge 
Grisproducenter 

2017: 65 990 2017: 69 990 Beviljades 35 000 ur 
medlemsbudgeten. 
Slutrapport senast  
2018-04-30 

1039/17/Anim Alnarps Mjölkdag 2017 Anders Herlin Skånesemin, 
Skånemejerier, LRF 
Skåne 

2017: 73 590 2017: 82 590 Beviljades 35 000 ur 
medlemsbudgeten. 
Slutrapport senast  
2018-04-30 

1040/17/Ind Potatisproteiner med högre 
denatureringstemperatur - en 
möjlighet via CRISPR/Cas9 

Eva Johansson Lyckeby Starch AB 2017: 200 000 2017: 437 000 Beviljades 200 000 ur 
LTVs projektbudget. 
Slutrapport som faktablad 
senast 2018-04-30, 
publicering i övrigt enligt 
ansökan 

1041/17/Ind Industridoktorandsprojekt med 
titel: Hållbara livsmedelssystem i 
en cirkulär ekonomi 

Sammar Khalil SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut 

2017: 67 938  
2018: 163 381  
2019: 258 008 

2017: 340 638  
2018: 817 861  
2019: 1 294 268 

Beviljades 200 000 ur 
LTVs projektbudget 
(50 000 för 2017 och 
150 000 för 2018) under 
förutsättning att en studie-
plan för den forskarstude-
rande presenteras. Denna 
komplettering kan beviljas 
av AU. 
Slutrapport som faktablad 
alternativt delrapport (om 
fortsättningsansökan) 
senast 2019-06-30. 
Innehållet bör fokusera på 
inhemska cirkulära 
strömmar.  
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1042/17/Skog Effektivare metod för 
näringsanalys av träd 

Emma Holmström Yara AB 2017: 115 000 2017: 350 000 Avslag med motivering att 
ansökan är för kortfattad 
(mer bakgrundsbeskrivning 
krävs) och ansökan är i 
behov av en tydligare 
koppling till möjlig 
tillämpning. 
 

1043/17/Vo Kan man minska mängden 
bladmögelfungicider i moderna 
matpotatissorter med medelgod 
resistens 

Erland Liljeroth HS Skåne 
Jordbruksverket, 
Växtskyddscentralen 

2017: 137 500 2017: 275 000 Beviljades 100 000 ur 
LTVs projektbudget. Det 
lägre beloppet motiveras 
med medelsbrist. 
Slutrapport som faktablad 
senast 2018-04-30, 
publicering i övrigt enligt 
ansökan 

1044/17/FoG 
 

Utvärdering av 
sommarmellangrödors 
ogräsbekämpande egenskaper 

David Hansson Stiftelsen 
Lantbruksforskning 
HS Skåne 
HS Halland 

2017: 260 800 2017: 1 005 800 Beviljades 260 000 ur 
LTVs projektbudget. 
Slutrapport som faktablad 
senast 2018-04-30, 
publicering i övrigt enligt 
ansökan 

1045/17/FoG Mindre svinn och bättre kvalitet i 
ekologisk äppleodling – att 
nyttiggöra tidigare resultat för en 
ny praktik i odling 

Marie Olsson Äppelriket Österlen 
ek. för. 
 

2017: 110 000 
2018: 110 000 
Plus 198 000 ur 
Wiklands fons 
 
 

2017: 320 000 
2018: 318 000 

Beviljades 210 000 ur 
LTVs projektbudget 
(100 000 för 2017 och 
110 000 för 2018) och 
dessutom 198 000 ur 
Wiklands fond (100 000 + 
98 000 för 2017 resp. 
2018). Slutrapport som 
faktablad senast  
2016-06-30, publicering i 
övrigt enligt ansökan 
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1046/17/FoG, 
Ind 
 

Kompost som marktäckning, 
näringskälla och bidrag till ökad 
mikrobiell aktivet i perenna 
kulturer som vin kan ge en bättre 
uthållig, ekonomisk och social 
produktion 

Lotta Nordmark Sysav Utveckling 
AB 

2017: 70 000 
2018: 42 000 
2019: 42 000 

2017: 140 000 
2018:  84 000  
2019: 84 000 

Avslag med motiveringen 
att projektet inte bedöms 
bidra till forskningens 
utveckling i tillräcklig 
utsträckning. 

1047/17/Vo Digitalt hjälpmedel för att 
identifiera och lokalisera 
infektionshärdar av bladmögel i 
ekologisk 
potatis 

Erland Liljeroth Potatisodlarna 
 

2017: 102 500 2017: 367 500 Beviljades 102 000 ur 
LTVs projektbudget. 
Slutrapport som faktablad 
senast 2018-04-30, 
publicering i övrigt enligt 
ansökan 

1048/17/Ind Återföring av fosfor från avlopp till 
åkermark med slagg 
 

Siri Caspersen Alnarp Cleanwater 
Technology AB 

2017: 122 500 2017: 246 900 Avslag med motivering att 
för projekt som ligger nära 
produktutveckling ställs 
större krav på 
medfinansiering i form av 
kontanta medel från 
partnerföretag. 
Medfinansieringens art 
vägs in i 
helhetsbedömningen av 
ansökningar. Ansökan är 
även svårbedömd då den är 
väl kortfattad. 

1049/17/Anim Alnarps Nötköttsdag 2017 Madeleine 
Magnusson 

LRF Skåne 2017: 69 904 2017: 75 904 Beviljades 35 000 ur 
medlemsbudgeten. 
Slutrapport senast  
2018-04-30 

1050/17/Ind Mellangrödors potential som 
proteinkälla 

Helena Persson 
Hovmalm 

Stiftelsen 
Lantbruksforskning 
Jordbruksverket 

2017: 269 800 2017: 1 120 800 Beviljades 250 000 ur 
LTVs projektbudget. 
Slutrapport som faktablad 
senast 2018-04-30, 
publicering i övrigt enligt 
ansökan 
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Fortsättningsansökningar 15 feb 2017 
 

 
955B/17/Skog Utveckling av ett DNA-baserat test 

för snabb identifiering av 
skadesvampen Neonectria 
fuckeliana Uppföljning av förra 
årets projekt: ”Infektioner av 
Neonectria fuckeliana? - ett 
undervärderat hot mot produktion 
av vanlig gran?” 
 

Jonas Rönnberg, Skogforsk 2017: 204 250  
2018: 95 750 

2017: 534 543 
2018: 317 543 

Beviljades 300 000 ur 
projektbudget skog, 
204 000 för 2017 + 
96 000 för 2018). 
Slutrapport som faktablad 
senast 2018-12-31, 
publicering i övrigt enligt 
ansökan 

964B/17/Vo High-throughput phenotyping for 
disease resistance and early vigour 
in wheat 
 

Aakash Chawade Lantmännen SW 
Seed 

2017: 271 000  2017: 591 000 Beviljades 271 000 ur 
LTVs projektbudget. 
Slutrapport som faktablad 
senast 2018-06-30, 
publicering i övrigt enligt 
ansökan 

965B/17/Vo Vårkorn - sortval, såtidpunkt och 
såbäddsberedning för att begränsa 
renkavle 2017 (PA/965/16) 

Anders TS Nilsson HS Skåne 2017: 182 900  
2018: 187 700 

2017: 380 900  
2018: 390 700 

Beviljades 371 000 ur 
LTVs projektbudget, 
183 000 för 2017 och 
187 000 för 2018). 
Villkor: Kvarvarande 
oredovisade projekt 
måste redovisas senast 
2017-06-30, koordinator 
avgör när villkoret är 
uppfyllt. 
Slutrapport som faktablad 
senast 2019-03-31, 
publicering i övrigt enligt 
ansökan.  

 


