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

2. Utvärdering av PA  
En entusiastisk presentation av den nu snart avslutade utvärderingen av Partnerskap Alnarp 
(Sören Augustinsson, Högskolan Kristianstad och Alina Lidén, Lunds Universitet). 
Utvärderingen avslutas 1 september.  
 

3. Aktuellt laget runt 
Vad pågår i din organisation/bransch/omvärld som påverkar nu och framtiden? 
Peter Ask: areella näringar och klimat är en het fråga, om än inte så praktiskt ännu. 
Barkborrar är ett stort problem efter förra årets torka. Ny VD på Sveaskog. Peter har varit på 
idé-möte kring en ev. utökning av PA mot nationell nivå. 
Michelle Cleary: arbetar med forskning inom skog och supportar tanken med PA. Det 
engagerar forskare mot nya projekt som annars inte skulle ha kommit till stånd.  
Per-Johan Lööf: spannmålsskörden tröskas färdigt i södra Sverige denna vecka. En del 
problem med grodda kärnor m.m. pga av kombinationen varmt och fuktigt väder. Väldigt 
höga skördar och höga proteinhalter. Mycket på gång inom forskningsområdet. 
Lantmännens forskningsstiftelse öppnar 1 sept. Stiftelsen JTI kommer med en speciell 
lantbruksutlysning mot lantbruk 1 september i samarbete med SLF. 
Agneta Lilliehöök: mycket prat kring klimat och i synnerhet frustration inom 
lantbrukarkåren med oförskyllda påhopp. Äganderätten och dess inskränkningar står också 
högt på agendan. Förlaget bjuder fr.o.m. nu på Lantbrukets Affärer till samtliga ledamöter 
och suppleanter i Jordbruksutskottet, totalt ca 40 riksdagsledamöter. 
Boel Sandskär: sitter med på dagens möte som representant för Vinnova-projektet Omar där 
PA utgör ett praktikfall och föredöme. 
Georg Carlsson: ledningen BT är utbytt och institutionen har historiskt varit aktiv inom PA. 
BT har stora behov av att anställa ny personal i synnerhet för att täcka upp de många 
pensionsavgångarna. 
Håkan Schroeder: ny rektor, Maria Knutson Wedel, som kommer från Chalmers och har 
med sig ett stort intresse för utbildning och även med ett stort intresse för aktiviteter typ PA. 
Campusutvecklingen: tyvärr har Akademiska Hus hoppat av utvecklingen med en tågstation 
i Alnarp, vilket innebär stora problem. Landsbygdsministern kommer nästa vecka på besök 
för att bl.a. inviga GroGrund.  



Marcus Söderlind: LRF ska ta fram ett hållbarhetsmål för de gröna näringarna. LRF har 
aldrig drivit så många pilotfall vad gäller äganderättsmål som vad det görs nu. TRF 
Trädgård håller på med torkstöd. Arbetskraft från tredje land är en stor problem-fråga under 
sommaren. Intresset för de gröna näringarna är generellt mycket stor i samhället. 
Kristina Santén: ny administratör har anställts på SOU och hon börjar 2 september.  
Carl-Otto Swartz: frukostseminarium 2 oktober med Magnus Magnussson. Nästa års 
Alnarpskonferens håller på att planeras i samverkan med KCF. Växjö möte i december 
håller på att planeras. Möte med ämnesgruppssekreterare hölls innan sommaren med stora 
kreativa inslag. 
 
 
 

4. Diskussion utifrån den presenterade utredningen 
Per-Johan Lööf: att dra igång projekt forskare-företag är mycket intressant. En tendens är att 
det blir färre ansökningar och de relativt små projekten inom PA är mycket bra för 
groddfinansiering av pilotprojekt. Frågan är hur man kan gynna denna verksamhet och hur 
matchning mellan forskare som tillsammans passar in i olika projekt ska kunna 
åstadkommas. 
Infrastrukturen är mycket viktig och bra, innebär bl.a. att den tvingar fram samverkan och 
samarbete. 
Att Alnarp saknar hela paletten inom forskning är ett problem varför en utökad möjlighet till 
samverkan med andra delar av SLU är önskvärd. 
Georg Carlsson: problem med hel täckning forskningsmässigt och samtidigt lokalt 
förankrad. SLU Alnarp är dock en del av SLU totalt, så det borde finnas lösningar. 
Per-Johan Lööf: man ska akta sig för att vara alltför regional trots de stora fördelarna med 
regioner. 
Håkan Schroeder: Balansgången regionalt/nationellt är utmanande, viktigt med bred 
kunskap som SLU kan erbjuda sammantaget och samtidigt den lokala förankringen nära 
aktörernas konkreta vardag. 
Kristina Santén: PA är ganska känt i regionen, kan man behålla enkelheten i ett mer 
komplext sammanhang är det en stor fördel. T.ex. är klimatfrågan ovanför regionen, men 
med möjlighet till regionala insatser. 
Marcus Söderlind: skulle man kunna ha en del inom PA att ta hand om de stora globala 
frågorna som t.ex. klimat. En funktion tillsammans med t.ex. future food för en syntes av 
faktaläget inom de stora frågorna. I en sådan syntes kommer kunskapsluckor fram där 
resurser skulle kunna sättas in för att täcka dessa kunskapsluckor. 
Per Johan Lööf: en sådan kunskapslucka som identifierats är lustgas. 
Sören Augustinsson: i Lund handlar forskarens vardag i hög grad att så snabbt som möjligt 
bli professor. Kanske finns det ett sådant inbyggt problem även inom SLU som hindrar 
forskning inom fält av mer praktisk karaktär och minskar viljan att bidra i PA-projekt. 
Marcus Söderlund: Växtskyddsforskningen på organismnivå är kraftigt underdimensionerad, 
speciellt med tanke på myndigheters krav. Kan PA göra en insats här? 
Sören Augustinsson: de flesta som är medlemmar representerar branschen på något sätt. 
Arenan PA har medlemmar som i sin tur har medlemmar. I andra liknande 
samverkanslösningar är man ofta avgränsad till enstaka stora företag/organisationer som är 
partners.  
Carl Otto Swartz: mindre enskilda organisationer har en tendens att se PA som en 
konsultorganisation som kan lösa de enskildas problem. 
Sören Augustinsson: vilka lärandemoment finns inom ämnesgrupperna? Medlemmarna i 
ämnesgrupperna borde efterfråga ny kunskap, inte bara bedöma. 
Håkan Schroeder: tanken på livslångt lärande ligger nära detta, liksom 
seminarieverksamheten vilket f.ö. ligger helt i linje med nya rektorns intresse för livslångt 
lärande som också signaleras från höga politiska nivåer. 
Per-Johan Lööf: tror mer på seminarierna än ämnesgruppsmöten för lärande. 
Sören Augustinsson: ämnesgruppsmötena borde innehålla lite mer än bara en 
transportsträcka. 
Håkan Schroeder: i rapporten efterfrågas hur man kan engagera nya aktörer inom mat- och 
energiproduktionen. Hur skulle vi kunna få in dessa aktörer?  
Marcus Söderlind: särskilda aktiviteter för dessa nya aktörer där man riktat tar upp det som 
fattas den gröna sektorn, för tillfället t.ex. robotiseringen. 



Agneta Lilliehöök: det är en utmaning att nå ut till dessa nya aktörer. 
Håkan Schroeder: SSEC är en organisation som nått ut till teknikföretag som ABB. Detta är 
en följd av insikten att framtiden i stor utsträckning ligger inom den gröna näringen. 
Kristina Santén: PA Cross Knowledge och PA Classic (och dessutom PA kommunikation) 
Peter Ask: på mötet om SLU Partnerskap var det ett antal inlägg som talar för regionalt resp. 
nationellt, båda lösningarna har för- och nackdelar. En annan fråga var är samverkan resp. 
samverkan bara på papperet. Intressant med jämförelsen i rapporten med Silicon Valley. 
Kanske en större samverkan mellan de olika ämnesgrupperna? 
Per Johan Lööf: det har inte varit så mycket uppföljning på slutförda projekt och detta är ett 
fält med potential till förbättring bl.a. för att entusiasmera till nya ansökningar. 
Marcus Söderlind: tyvärr är PA dålig på att återkoppla till slutförda projekt. 
Georg Carlsson: Hur får man PA-projekt till att skalas upp till riktigt stora projekt. Kravet på 
medfinansiering kan vara en stor tröskel. 
 

5. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades 

6. Nästa möte 
Höstens möte i styrgruppen beslutades till  måndag 18 november klockan 09.30 – 13.00, 
Lilla Sessionssalen, Slottet, Alnarp  
 

7. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Därefter följde lunchpicknick i 
parken i strålande högsommarväder. 
 
 
 

 
Alnarp den 27 augusti 2019 
 
 
Jan Larsson    Håkan Schroeder 
Sekreterare    Ordförande 
 


