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Plats och tid 4 december 2020 klockan 09.00 – 12.00 Zoom, 

https://slu-se.zoom.us/j/61350350288 

 
 

Kallade 
 
 
 
Anmält förhinder 

Håkan Schroeder (ordf), Peter Ask, Pär-Johan Lööf, Desirée Börjesdotter, 
Göran Ståhl,  Agneta Lilliehöök, Marcus Söderlind, Carl Otto Swartz, Maria 
Hofvendahl-Svensson, och Jan Larsson (sekr.) 
 
Kristina Santén 

 

  
1. Välkommen 

Ordf. Håkan Schroeder hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

2. Uppföljning tidigare protokoll 
Protokoll 2020-09-01 och AU-protokoll 2020-09-21, 2020-11-02 
 

3. Information från PA 
Två AU-möten sedan senaste mötet beviljades sex projekt och avslag på två projekt. Antalet seminarier blir 
ca 50 % jämfört med tidigare år, men verksamheten har kommit igång igen. Närmast ligger ”Växjö möte” 
som sker helt digitalt och med ovanligt många anmälda. Nästa stora konferens är Alnarpskonferensen 27 
januari, också helt digitalt. Temat är jordhälsa och ekonomi. 
I verksamhetsplanen kommer kommunikationsplan att gå mot en kommunikationsstrategi och med en 
omfattande utvärdering av olika kommunikationsinsatser. 
Rutiner för projektansökningar kommer att ändras något för att försöka nedbringa den tid det tar från det att 
ansökningsperioden avslutas till det att handlingarna kan skickas ut. Detta ska åstadkommas med hjälp av en 
större insats från kansliet med att vara mer behjälplig vid ansökan. 
 

4. Animaliegruppen, diskussion kring att utveckla ämnesgrupp 
En utredning görs kring kompensmål och ett breddat innehåll i uppdraget. Ett förslag är att byta namn från 
ämnesgrupp animalieproduktion till ämnesgrupp djur, vilket då inkluderar t.ex. hästar i rehab-verksamhet. 
Ett ytterligare förslag är att generellt för samtliga ämnesgrupper byta namn på funktionen som 
ämnesgruppssekreterare till att kallas ämnesgruppskoordinator. Nuvarande ämnesgruppssekreterare för 
ämnesgrupp animalieproduktion går i pension till årsskiftet. Styrgruppen stödjer dessa förslag, 
 

5. Aktuellt från respektive ledamot 
Desirée Börjesdotter: i växtodlingen vilar man lite just nu. I stort sett alla betor är upptagna med en hög 
skörd. NBR har anställt en person för att utveckla precisionsodlingen.  
 
Per-Johan Lööf: Många jobbar hemifrån på Lantmännen, verksamheter med bagerier, restauranger etc. ligger 
i stort sett nere medan t.ex. pastamaskiner går dygnet runt. Energidelen går bra. På maskinsidan har det varit 
lite problem med att komponenter saknats periodvis. Forskningsmedel från Lantmännens forskningsstiftelse 
har i hög grad hamnat på SLU, varav även till Alnarp. 
 
Agneta Lilliehöök: vi reser inte så mycket, däremot finns personalen i huvudsak på plats fysiskt. Viss 
tveksamhet bland annonsörer kan märkas, men det rullar ändå på. I branschen finns en frustation kring 
lönsamhet, äganderätt, hållbarhet samt vattenfrågor (bevattning och vattenskyddsområden).  



            
Maria Hofvendal Svensson: polisen i Skåne har nu sex tjänster som kommer att arbeta med problemet 
djurrättsaktivister och det känns bra i branschen med detta stöd. Salmonella: det finns nio avspärrade gårdar i 
Skåne varav några med en ovanlig form av salmonella. Kompetensråd: en kartläggning av vilka kompetenser 
som saknas i Skåne görs. Svenskt kött går bra, bra priser, speciellt på gris 
 
Peter Ask: skogsbruket inte drabbat av pandemin direkt i nuläget. Svårt att sälja massaved just nu. 
Insekterna, speciellt granbarkborren, är fortsatt ett stort problem. I måndags kom en ny skogsutredning, 
vilket kan ge en del påverkan på bl.a. Sveaskog. Annars mycket fokus på äganderätt och skydd av 
skogsmark. Turbulens kring Sveaskogs avverkning i norra Sverige. 
 
Göran Ståhl: utredningen som kom i måndags har möjligen gjort ”alla” frustrerade, mycket kompromisser – 
ingen nöjd… Stort fokus på multiangrepp på ungskog. Väntar på forskningspropositionen. I 
budgetpropositionen föreslås, något oväntat med tanke på pandemins inverkan på statens ekonomi, stora nya 
forskningssatsningar 
 
Håkan Schroeder: strategiarbetet för SLU är klubbad på SLU-nivå, nu pågår ett arbete ner i organisationen. 
Hållbarhet, digitalisering och bl a samordning inom SLU i fokus. Ansökning till utbildningar i Alnarp ser 
mycket bra ut. Nya program kommer att startas i Alnarp. Reformation av agronomprogrammet pågår. I 
Alnarp görs en satsning på forskningsinformation. Rektor har beslutat om en fortsatt satsning under tre år på 
Kompetenscentrum Företagsledning. SLU har tecknat ett samarbetsavtal med Region Skåne kring 
kompetensutveckling.  
 
 

6. Projektansökningar 
Framfördes från flera ledamöter att projektansökningarna går i en felaktig riktning vad gäller innehållet, med 
färre projekt med stor nytta för lantbruks- och trädgårdsbranschen. Projekten upplevs av flera vara främst 
initierade av forskare.. Det efterlystes mer av  att försöka gå från andra hållet, branschen ställer aktuella 
frågor/framför problem som forskningen ska besvara i projekt. Ett sätt att i viss mån komma tillrätta med 
detta är fler workshops kring specialområden där aktuella kunskapsbehov och forskningsfält specificeras 
Beslutades att bevilja sex projekt ur LTV-budgeten (inkl. Hemmesdynge och Wijklands) på totalt 1 456 000 
kr samt två projekt ur skogsbudgeten på totalt 376 000 kr. 
 
 

7 Övriga frågor 
FORMAS har haft en större utlysning mot kompetenscentra inom livsmedel med totalt fyra projekt 
beviljade, varav ett med SLU som projektledare SustAinimal – a collaborative research cntre exploring the 
future role of livestock in sustainable and competitive Svwedish food production systems. Ett startprojekt för 
att etablera den sydsvenska noden knuten till Formasprojektet beviljades med 100 000 kr för 2021 och 
100 000 kr för 2022 ur Partnerskap Alnarps medlemsbudget. Styrgruppen delegerar till arbetsutskottet att 
besluta om projektet efter att ansökan inkommit.  
 
 

8. Nästa möte 
Beslutades att hålla nästa möte 16  april 2021 klockan 9 – 12. 

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

 
Alnarp den 4  dec 2020 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande)  
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Partnerskap Alnarp ‐ Projektansökningar 15 oktober 2020     
Projektnr  Projekttitel  Sökande  Partners  Söker  

från PA  
Proj.  
totalsumma  

Proj.-tid  
Beslut 

1301/Skog/2020  Markförhållandens påverkan på 
poppel och björkens 
produktionsförmåga.  

Henrik Böhlenius  Skogforsk  
Södra Skogsägarna ek för  
Persson f:N B AB  

2020: 176 300  2020: 352 600  2101-2112  
Beslut: beviljades 176 000 kr för 2021 ur 
skogsbudgeten  
  

1303/Anim/2020  Förekomst av Treponema spp. i 
mjölkkobesättningar som orsak till ett 
smittsamt klöveksem - komplettering 
av SLF-projektet ´Gödselfiber som 
strö´  

Knut-Håkan 
Jeppsson  

Hushållningssällskapet 
Halland  

2021: 193 250  
2022:  158 820  

2021: 386 500  
2022:  317 625  
  

2101-2212  
Beslut: beviljades 352 000 kr ur LTV-
budgeten, 193 000 för 2021 och 159 000 
för 2022 

1306/Trg/2020  
  

AIKC- Akvaponiskt innovation och 
kunskapscenter  

Sammar Khalil    2021: 386 871  
2022: 395 128  

2021: 773 742  
2022: 790 256  

2101-2212 
Beslut: Avslag. Uppbyggnad av ett center 
kan inte prioriteras med PAs medel. Ett 
långsiktigt stabilt center behöver större 
resurser från aktörer och intressenter.  
  
  
  

1307/VO/2020  Utveckla en klimatsmart 
prototyp akvaponik med vertikalt 
jordbrukssystem inomhus för 
hållbar stadsgrödproduktion året runt  

Jean Yong  HOME-Habitat on mother 
earth  

2021: 135 242  
2022: 148 227  

2021: 270 484  
2022: 296 454  

2101-2212  
Beslut: Avslag 
Projektet avser att utveckla en prototyp i 
en ett  kommersialiseringsskede som inte 
kan motivera hög andel av finansiering 
med forskningsmedel. Det bör finnas 
andra finansieringsmöjligheter. . 
  

1308/MoM/2020  
  

Ekonomin i svensk vinodling och 
vinmakeri  

Jan Larsson  Kullabergs vingård  
Statens Jordbruksverk  

2020: 54 400  2020: 112 000  2010-2110  
Beslut: beviljades 54 000 kr ur Wijklands 
fond. Projektet rekommenderas att  
publicera i samverkan med 
Jordbruksverket i de ordinarie 
trädgårdskalkylerna eller på annat  
lämpligt sätt. 

1309/VO/2020  IPM för hållbara strategier för 
bekämpning av torrfläcksjuka i 
potatis  

Erland Liljeroth  Lyckeby Starch AB  2021: 150 000  2021:  450 000  2101-2201  
Beslut: beviljades 150 000 kr. Projektet 
föreslås att finansieras från  
Hemmesdynge-fonden.  
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1310/VO/2020  Glutenstyrka och Bakningskvalitet i 
Utvalda vetelinjer med främmande 
kromosomfragment  

Elaine Ceresino  Lantmännen SW Seed  2021:  200 000  2021: 400 000  2101-2112  
Beslut: beviljades 200 000 kr ur LTV-
budgeten. Villkor är att publiceringsplanen 
förtydligas, kan godkännas av AU. 
För framtida ansökningar bör sökande ha i 
åtanke att om institutionen delvis 
finansierar projekt kan andelen externa 
medel bli mindre än 50 %. PAs intentioner 
är att säkerställa ett högt engagemang från 
partners genom medfinansiering. 
 
  

1311/Skog/2020  Stormfasta beståndskanter  Urban Nilsson  Skogsstyrelsen Region Syd  2021: 100 000  
2022: 100 000  

2021: 300 000  
2022: 300 000  

2101-2212  
Beslut: beviljades 200 000 kr ur 
skogsbudgeten, 100 000 vardera för åren 
2021 och 2022.  
 

1312/Trg/2020  Potential för kommersiell 
saffranodling i hydroponiska system  

Beatrix Alsanius  Nelson Garden AB  2021: 283 193  
2022: 287 344  

2021: 581 493  
2022: 560 444  

2101-2212  
Beslut: avslag. Projektets kommersiella 
förutsättningar är oklart beskrivna och 
därmed förutsättningarna för att tillvarata 
kunskapen som utvecklas i projektet. 
Andelen sökt finansiering från PA är hög 
med tanke på projektets kommersiella 
inriktning och att partnerföretagets 
finansiering i huvudsak är inkind. 

1313/Bio/2020  Biobaserade biologiskt nedbrytbara 
polymerer för 
hobbyträdgårdsapplikationer  

William Newson  Nelson Seed AB  2021: 250 000  
2022: 250 000  

2021: 525 000  
2022: 525 000  

2101-2212 
Beslut: avslag 
Projektet bedöms vara av främst 
karaktären uppdragsforskning knuten till 
produktutveckling.   Andelen sökt 
finansiering från PA är hög med tanke på 
projektets kommersiella inriktning och att 
partnerföretagets finansiering enbart är in 
kind 
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1314/Trg, Bio/2020  Utveckling av helt biologiskt 
nedbrytbara och komposterbara 
planteringskrukor för den 
hortikulturella näringen  

Faraz Muneer  Nelson Garden AB  2021: 300 608  
2022: 249 392  

2021: 575 608  
2022: 524 392  

2012-2211  
Beslut: avslag. Projektansökan är 
ofullständig. Projektet bedöms vara av 
främst karaktären uppdragsforskning 
knuten till produktutveckling. Andelen 
sökt finansiering från PA är hög med tanke 
på projektets kommersiella inriktning och 
att partnerföretagets finansiering enbart är 
inkind. 

1315/Bio/2020  Klimatpåverkan på brödkvaliteten i 
vårvete: validera nya 
proteinkvalitetsmetoder med bakning  

Ramune Kuktaite  Lantmännen SW Seed  2021: 280 505  2021: 561 010  2101- 2202  
Beslut: beviljades 200 000 kr ur LTV-
budgeten. Det lägre beloppet motiveras av 
medelsbrist och att partnerföretagets 
medfinansiering enbart är in kind. Villkor 
är att ny projektbudget och 
projektbeskrivning lämnas till PA 
anpassad efter beslutet och med 
precisering av partnerföretagets 
medfinansiering. Arbetsutskottet kan 
godkänna denna. 

1317/Trg,VO/2020  
  

Innovationer inom växtskydd: 
Sprayinducerad genkontrollteknik för 
hållbar kontroll av potatis senblås och 
grå mögel på jordgubbar  
  
  
  
  

Ramesh Vetukuri  Potatisodlarna   
Nelson Garden AB  

2021: 250 000  
2022: 250 000  

2021: 500 000  
2022: 500 000  

2012-2212  
Beslut: beviljades 500 000 kr ur LTV-
budgeten, 250 000 för år 2021 och 250 000 
för 2022. 
Styrgruppen skickar med att det kommer 
att tillkomma omfattande arbete och 
kostnader med att administrera tillstånd för 
ett nytt växtskyddsmedel. Villkor på 
ansökan är att en publiceringsplan 
presenteras, Arbetsutskottet kan godkänna 
denna. 
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1318/VO/2020  Mot hållbar kakaoproduktion i 
Västafrika: Genetiska identitets- och 
mångfaldsstudier med KASP-SNP  

Laura Grenville-
Briggs Didymus  

ScanBi Diagnostics AB  2021: 150 000  
  

2021: 629 517  2101-2312 
Beslut: bordläggning. Det är otydligt hur 
samverkan mellan forskning och 
partnersföretag bidrar till 
kunskapsuppbyggnad både hos företag och 
i forskning. Partners medfinansiering kan 
inte enbart bestå av utförande av uppdrag i 
det större projektet för att kraven på PA-
projekt ska vara uppfyllda. Styrgruppen 
bedömer det som möjligt att projektet kan 
fungera som samverkansprojekt med 
kunskapsuppbyggnad inom forskning och 
hos partnersföretaget med andra 
kommande tillämpningsmöjligheter och 
forskningsfrågeställningar.  w Därför 
delegeras till  arbetsutskottet att besluta 
om maximalt 150 000 till projektet efter 
förtydligande från sökande. Villkoret är att 
projektet ska genomföras i samverkan 
mellan SLU och partnersföretaget och 
bidrar till andra kommande 
tillämpningsmöjligheter och 
forskningsfrågeställningar.   

  


