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 Partnerskap Alnarp  
 

 
 
 

 
 
 
Hej! 
Partnerskap Alnarps syfte är att utgöra en kraftfull mötesplats som bidrar till ett närmare samarbete 
mellan SLU Alnarps utbildning/forskning och näringsliv/samhälle inom jordbruks- och 
trädgårdsnäring med tillhörande led. Partnerskap Alnarp har lyfts fram av SLU:s rektor som positivt 
exempel vid flera tillfällen och även uppmärksammats av andra lärosäten.  
 
Verksamheten år 2014 i korta drag 
I juni firande Partnerskap Alnarp sitt 10-årsjubileum. Under året förbereddes det nya 
Kompetenscentrum Företagsledning som startade i Alnarp den 1 jan 2015, tillsammans med en rad 
externa samarbetspartners. Samarbete med SLU:s skogliga fakultet inleddes vilket resulterat i att 
verksamheten utvidgas till att även innefatta skog från den 1 jan 2015.  
 
Det hölls rekordmånga seminarier/workshops, 41 st, och antal deltagare var totalt ca 2 800 st. Den 
årliga Jordbruks och trädgårdskonferensen i januari hade tema samverkan mellan forskning, 
rådgivning och praktik. Alnarps höstmöte har utvecklats till en branschdag med ca 250 deltagare, i 
samarbete med Lantmästarkåren. Våra 6 ämnesgrupper är centrala för att bolla nya idéer om FoU-
projekt och seminarier. Här har ämnesgruppsekreterare, SLU-forskare och koordinator en viktig roll i 
att fånga upp de förslag och idéer som våra partners ger uttryck för. Ämnesgrupperna fastställde under 
2014 uppdaterade fokusområden för sin verksamhet.   
 
Under år 2014 godkändes 19 forsknings- och utvecklingsprojekt samt 12 examensarbeten. Fakultetens 
projektmedel utgjordes av 3,2 miljoner kr och medfinansieringen utgjorde ett betydligt större belopp, 
varav en del i form av partners eget arbetet och material. Mentorprogrammet har haft ca 15 deltagande 
adepter och lika många mentorer. Under verksamhetsåret 2014 var 82 företag och organisationer 
medlemmar i Partnerskap Alnarp. 
 
Partnerskapets framtid ser ljus ut men nya utmaningar väntar 
Partnerskapets övergripande målsättning ”att bidra till en hållbar utveckling inom de areella 
näringarna genom kunskapsutveckling i samverkan mellan SLU, näringsliv och myndigheter” är en 
mycket god grund för fortsatt verksamhet. Fakultetsledningens politik är mycket betydelsefull och 
med den utväxling som Partnerskap Alnarp haft gynnas såväl fakulteten som näring. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lisa Germundsson 
Koordinator 
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Verksamhetsrapport	2014	
Partnerskap Alnarp startade 2004 med syftet att utveckla en kraftfull mötesplats och ett närmare 
samarbete mellan SLU Alnarps utbildning/forskning och näringsliv/samhälle inom jordbruks- och 
trädgårdsnäring med tillhörande led. 
 
Styrgrupp 
Under verksamhetsåret har styrgruppen haft följande utseende: 
Håkan Schroeder, ordförande 
Pär-Johan Lööf, ordf. i ämnesgrupp biobaserade industriråvaror  
Agneta Lilliehöök, ordf. i ämnesgrupp kommunikation 
Gunilla Nordberg, ordf. ämnesgrupp frukt och grönt 
Marianne Andersson, ordf. ämnesgrupp animalieproduktion 
Bengt Persson, ordf. ämnesgrupp marknad och management 
Lisa Germundsson, ordf. ämnesgrupp växtproduktion livsmedel, SPA och koordinator 
Jan Larsson, sekreterare 
 
Målet för Partnerskap Alnarp är 
- Genom projektutveckling, kompetensuppbyggnad och forskningsinformation stärka 

konkurrenskraften för de areella näringarna och därtill knuten industri. 
- Skapa en mötesplats där projektidéer och andra samverkansmöjligheter kan diskuteras och 

förverkligas genom 
 att genomföra 15-20 seminarier och workshops under året 
 att anordna en årlig Sydsvensk Jordbruks- och trädgårdskonferens inom något aktuellt tema 
 att anordna en årlig Omvärldskonferens (prel. november månad) såsom Partnerskapets 

”Omvärldsdag/höstmöte” 
 att genomföra ca 4 styrgruppsmöten per år 
 att genomföra ca 3 möten per år i ämnesgrupperna 
 att publicera 1-2 nyhetsbrev i pappersformat och 6 elektroniska per år 
 att publicera resultat från Partnerskapsfinansierade projekt 

 
Samtliga dessa mål är uppfyllda, flera med råge. 
 
Anslutna medlemmar 
Vid slutet av verksamhetsåret 2014 var 82 företag och organisationer medlemmar i Partnerskap Alnarp 
Jordbruk och Trädgård, se bilaga 2. 
 
Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Under 2014 godkändes 19 projekt och 12 
examensarbeten, totalt 31 projekt. Den historiska 
utvecklingen vad gäller antal beviljade projekt framgår i 
vidstående diagram. Årets projekt är genomsnittligt 
betydligt större än tidigare.  
 
Beviljade projekt ses på Partnerskap Alnarps hemsida, 
klicka på Lantbruk/Trädgård/Skog, Projekt, Beviljade 
projekt.   
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Examensarbeten 
Av de beviljade projekten ovan avser 12 examensarbeten 
där Partnerskap Alnarp går in och stöttar med 
jämförelsevis små medel. 
 
Den historiska utvecklingen avseende stöd till antal 
examensarbeten framgår i vidstående diagram 
 
Beviljade projekt ses på Partnerskap Alnarps hemsida, 
klicka på Lantbruk/Trädgård/Skog, Projekt, Beviljade 
projekt.   
 
Seminarier och workshops 

 

Under året genomfördes 41 st. seminarier och workshops med sammanlagt cirka 2 800 deltagare. I 
flertalet fall har Partnerskap Alnarp tillsammans med partners och forskare från LTJ-fakulteten 
genomfört hela arrangemanget.  
Dokumentation finns Partnerskap Alnarps hemsida, klicka på Dokumentation.  
 
Mentorprogram 
I början av året inleddes en ny omgång av vårt mentorprogram med totalt ca 15 mentor/adept-par. 
Mentorerna är i huvudsak engagerade inom Partnerskap Alnarp på olika sätt och adepterna är 
studenter från Trädgårdsingenjörs-, Hortonom- och Lantmästarprogrammen. 
 

Animaliegruppen 

Ämnesgruppen har haft två möten under året (4 mars och 4 nov). Då Partnerskap Alnarp firade 10-
årsdag 2014-06-18 och animaliegruppen fortfarande använder sammanställningen från workshopen 
2013-06-17 som underlag för sitt arbete, bedömde gruppen att det inte fanns något behov av att träffas 
under sommaren 2014.  

Marsmötet hölls i Alnarp och animaliegruppen informerades vid detta möte om att verksamheten kring 
animalieproduktion i Alnarp, fr o m 1 jan 2014 omorganiserats att tillhöra Veterinär- och 
Husdjursfakulteten i Uppsala. Vid detta möte i början av året rapporterade deltagarna om optimism 
inom mjölkproduktionen men om stora svårigheter inom grisproduktionen. Vid mötet behandlades 7 
projektansökningar. Dessutom presenterades en skrivning kring vilka fokusområden animaliegruppen i 
Alnarp arbetar med. 

Även animaliegruppens möte i november hölls i Alnarp. Vid detta möte rapporterades om sänkt 
mjölkpris, omorganisation och neddragningar inom Lantmännen, nedläggning av försöksbesättningen 
för grisproduktion i Alnarp, pensionsavgångar bland forskare inom tillämpbar animalieproduktion, 
osäkerhet kring det nya Landsbygdsprogrammet och en förestående omorganisation inom de 
branschorganisationer som ansvarar för avel, hälsovård och rådgivning i animalieproduktionen. Dock 
konstaterades att animaliegruppens verksamhet inom Partnerskap Alnarp fortsätter tills vidare. Tre nya 
projektansökningar behandlades och ett antal avslutade projekt avrapporterades. 

Torsdagen den 30 januari hölls årets Jordbruks- och Trädgårdskonferens. Förmiddagen ägnades åt att 
diskutera betydelsen av samverkan mellan forskning, rådgivning och praktik. På eftermiddagens 
husdjurssektion presenterades tre olika exempel på samarbeten mellan forskare, rådgivare och 
praktiker. Exemplen behandlade säkert byggande, mjuka golv i kostallar och produktion enligt 
konceptet ”lean” i animalieproduktionen. 

De tre årligen återkommande animaliedagarna Alnarps Grisdag, Alnarps Mjölkdag och Alnarps 
Nöttköttsdag anordnades den 3 okt, den 17 nov respektive den 2 dec. På Alnarps Grisdag 
presenterades och diskuterades vad som gjorts inom den s k ”handlingsplanen för svensk 
grisproduktion”. Denna handlingsplan initierades av Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket 
den 19 febr i år. Föredragshållare från hela kedjan (producent, förädlingsled och handel) fanns på 
plats. På Alnarps Mjölkdag behandlades framtida marknadsutsikter, byggnationer och 
effektiviseringar samt smarta lösningar för betesdrift inom mjölkproduktionen. Programmet på 
Alnarps Nötköttsdag hade temat ”Nya förutsättningar för svensk nötköttsproduktion” och föredragen 
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under dagen behandlade och allt från antibiotikaanvändning och byggkostnader till effektivare 
rådgivning, förbättrad lönsamhet och reformer i EU:s jordbrukspolitik. Under dagen avrapporterades 
också resultat från tre forskningsprojekt. 

Förutom nämnda konferenser och seminarier anordnades den 23 jan en workshop kring hur 
”Kostallplan”, d v s det nätbaserade planeringsverktyget för mjölkkor i lösdrift, ska vidareutvecklas. 
Den 17 mars hölls ett seminarium kring att ”Arbeta snabbt, rätt och säkert i nötköttsproduktionen”. 
Detta seminarium, med föredragshållare från både Sverige och Danmark, anordnades som en 
uppföljning av doktoravhandlingen ”Labour in Swedish intensive beef cattle production” av Elise 
Bostad vid Institutionen för Biosystem och teknologi. Hur svidknott kan övervakas och bekämpas m h 
a dofter diskuterades vid en konferens den 9 sept och den 5 december avslutades animaliegruppens 
verksamhet under året med ett seminarium kring mjölkningsroboten och hur denna kan utnyttjas på 
bästa sätt.  

Ämnesgruppens fokusområden är:  
 Byggnadslösningar, inhysningssystem och närmiljödetaljer för en konkurrenskraftig och 

effektiv animalieproduktion med god djurhälsa och djurvälfärd samt för en bra, säker och 
attraktiv arbetsplats för djurskötaren. 

 Teknologi för övervakning, kontroll och styrning av produktionen (Precision Livestock 
Farming) 

 Klimat‐, energi‐ och miljöteknik för stallbyggnader inbegripet termiska och lufthygieniska 
behov, energiproduktion, energianvändning och energihushållning samt begränsning av 
utsläpp och emissioner.  

 Byggnadsmaterial, konstruktions‐ och installationsteknik samt byggnadsplanering för 
resurssnåla byggnader till animalieproduktionen. 

 
Växtodling - livsmedelsproduktion 
Ämnesgrupp Växtproduktion Livsmedel har som syfte att genom forskning och försök öka 
konkurrenskraften inom sydsvensk växtodling bidra till att skapa affärsmöjligheter för deltagande 
intressenter och att stärka forskningskompetensen inom SLU Alnarp. Ämnesgruppens fokusområden 
är:  
1) Odlingssystem 

 Växtföljd – för ökad diversitet, hållbarhet och produktivitet 
 Mark och bördighet – ökad bördighet, multifunktionella odlingssystem, minskad 

markpackning, hållbar jordbearbetning 
 Vattenhushållning – förbättrat växtnäringsutnyttjande, ökad vattenproduktivitet och förbättrad 

klimattolerans 
 Biomångfald och ekosystemtjänster – gynna nyttoinsekter och pollinatörer, utveckla 

ekosystemsynergier. 
2)Växtskydd (som del av ett integrerat odlingssystem) 

 Integrerat växtskydd – utveckla system med genetiskt, biologiskt och mekaniskt förebyggande 
växtskydd, ökad precision i kemiskt växtskydd via exempelvis förbättrad teknik, utveckla 
system för hantering av pesticidresistens. 

 Beslutsstöd – förbättrade gränssnitt genom ökad förståelse för lantbrukarens beslutssituation 
och de faktorer som påverkar denna, teknikutveckling för minskad risk för misstag i 
användningen.  

3)Fokusområde Produktkvalitet 
 Systemnytta – utveckling av produktivitet och odlingssäkerhet med ökad miljönytta som en 

kvalitet hos odlingssystemen, hälsosamma livsmedel, ursprung och transparens; 
 Produktnytta – processbarhet och jämnhet i teknisk kvallitet med avseende på 

förädlingsindustrins behov, exempelvis förmalning och bageri, etanol, malt, socker och 
vegetabilisk olja; 

 Bondenytta – kommunikation och vidareföring av resultat. 
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Sedan Partnerskap Alnarps start 2004 har ämnesgruppen varit mycket aktiv och berett 179 av totalt 
beviljade 705 projekt. Av sammanlagt beviljade 64,8 MSEK fakultetsmedel har 15,6 MSEK eller 24 
procent gått till projekten inom ämnesgruppens område. 
 
I ämnesgruppen ingår 32 representanter för partners och forskare vid fakulteten. Ordförande är 
Partnerskapets koordinator Lisa Germundsson. Gruppens sekreterare har varit Lennart Wikström. 
Gruppen har under året sammanträtt två gånger och berett åtta nya projektansökningar och en 
fortsättningsansökning. Dessutom har ämnesgruppen medverkat vid Jordbruks- och 
trädgårdskonferensen 27 januari 2014 samt vid genomförandet av åtta seminarier och konferenser i 
gruppens regi eller gemensamt med andra. 
 
Vid gruppens möte i mars antogs de under föregående år framtagna programmålen, vilka finns med i 
inledningen av denna beskrivning av gruppens arbete. Vid ämnesgruppens möten har utöver 
sedvanliga ärenden även presentationer av resultat från genomförda projekt gjorts, liksom 
föredragningar i samband med ansökningar. Gruppens första möte i mars 2014 hölls på Tejarps Förlag 
i Klågerup med visning av företagets nya konferenslokaler. Gruppens andra möte hölls hos Yara i 
Landskrona med presentation av företagets svenska verksamhet och visning av lager. 
 
Biobaserade industriråvaror 

Ämnesgrupp Frukt och Grönt 
 
Ämnesgrupp Frukt och Grönt har haft två välbesökta möten under 2014, förlagda dels till SLU i 
Alnarp och dels på Stångby plantskola utanför Lund. Ämnesgruppen har vid mötena stor uppslutning 
och stort engagemang från partnersföretagen.  
 
Vid årets första ämnesgruppsmöte den 3 mars i Alnarp var samverkanslektor Erland Liljeroth, SLU 
inbjuden att presenterade sig och sin forskning samt sitt arbete som samverkanslektor. Erland 
beskriver forskningen med att uppnå ett långsiktigt hållbart växtskydd med minimerad användning av 
bekämpningsmedel och minskad miljöpåverkan.  I det sammanhanget behövs kombinationer av 
åtgärder där man på bästa vis utnyttjar växtens egen förmåga till försvar och väljer odlingssystem som 
motverkar sjukdomars utveckling och spridning. Erlands arbete som samverkanslektor innefattar bland 
annat kommunikation mellan grundforskning, tillämpad forskning och den praktiska odlingen. 
 
Birgitta Svensson, SLU presenterade det fleråriga projektet Kvalitetssäkring av frukt och bärväxter- 
ett hållbart system för utvärdering och dokumentation av växtmaterial för plantskola och fritidsodling.  
 
Några slutredovisade projekt presenterades kort. Marie Olsson, SLU visade slutredovisad 
projektrapport om Salladslök, Susanna visade Ibrahim Tahirs rapport om Bekämpning med naturliga 
fungicider mot lagringssjukdomar. 
 
Marknad & Management  

Vid ämnesgruppens möte den 4 mars behandlades inkomna projektansökningar samt ämnesgruppens 
strategi och fokusområden diskuterades översiktligt. Gruppens höstmöte hölls i samband med att 
ämnesgruppen arrangerade ett seminarium om betblast som biogassubstrat den 26 november 2014. 
Deltagandet var bra vid detta möte och våra partners beskrev sin verksamhet ingående för varandra. 
Seminarier inom bioenergiområdet har varit framgångsrika och uppskattade, men det hade behövts mer 
aktiviteter och projekt inom den biobaserade ekonomin, i en vidare mening. Ett urval av aktiviteter 
arrangerade av ämnesgruppen, som genomförts i samarbete med partners, och där medfinansiering skett 
från PA, ses nedan:  

 Innovativa lösningar för ökad biogasproduktion baserad på vall, halm och mellangrödor i 
synergi med livsmedelsproduktion, 2014 06 03 

 Park- och trädgårdsavfall – en källa för biogas? 2014 09 29 
 Visning mellangrödor, 2014 10 03 
 Biogas från skånsk betblast – potential, teknik och ekonomi, 2014 11 26 
 Användning av outnyttjade gräsmarker för biodiversitet och bioenergi, 2014 12 17 
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Under det gångna året har fokus legat på det nya Kompetenscentrum Företagsledning som vuxit fram 
vid SLU i Alnarp. Initiativet har sitt ursprung i Partnerskap Alnarp, inte minst utifrån det behov av 
forskning inom dessa frågor som uttryckts från bland annat deltagarna i ämnesgrupp Marknad och 
Management. Vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) ligger 
ansvaret för undervisning i företagsekonomi och ledarskap i Lantmästarutbildningen. Det är också 
denna institution som har huvudansvaret för Kompetenscentrum Företagsledning. Vid 
ämnesgruppsmötet i november presenterade prefekten för AEM tankegångarna för Komptenscentrat. 
Intresset från deltagarnas sida var mycket stort och det kom fram många förslag till intressanta 
forskningsområden. 
 
På våren genomfördes det ytterligare ett ämnesgruppsmöte. Till detta möte var studenter inbjudna för 
att visa på vilka möjligheter det finns för våra medlemsföretag att belysa problem med hjälp av 
examensarbeten.  
 
Under året har fyra seminarier genomförts inom ämnesområdet Marknad och Management: 

 Att äga och driva företag tillsammans,  
 Företagsledning i familjeföretag,  
 Marknads- och omvärldsanalysens betydelse vid kalkylering  
 Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag 

 
 
Svensk Potatisforskning Alnarp, SPA 
 
Svensk Potatisforskning Alnarp, SPA, arbetar med initiering och finansiering av forsknings- och 
informationsprojekt inom potatisområdet med inriktning på produktions-, kvalitets- och miljöfrågor i 
vid bemärkelse. Tyngdpunkten ligger på primärproduktionen.   
 
SPA är en sammanslutning mellan föreningen Forskning och Utveckling Potatis (FoU Potatis) 
medlemmar och LTJ-fakulteten vid SLU. Organisatoriskt ingår SPA som en del av Partnerskap Alnarp 
(PA) men har separat och självständig verksamhet. SPA är en fortsättning på konsortiet SydSvensk 
Potatisforskning (SSP) som verkade mellan FoU Potatis Syd och SLU:s LTJ-fakultet fram till och med 
2005. Medlemmar i föreningen FoU Potatis är för närvarande Sveriges Stärkelseproducenters Sveriges 
Stärkelseproducenters Förening/Lyckeby Starch AB, Skånes Potatisodlarförening, Ole Flensted AB , 
Agrico Nordic AB, Kävlinge Potatisodlarförening och 3N Produkter AB. 
 
SPA:s verksamhet finansieras genom medel från FoU Potatis, 520.000 kr varav 25.000 kr utgör 
medlemsavgifter till PA, och SLU:s LTJ-fakultet, 470.000 kr, således sammanlagt  990.000 kr under 
2014. SLU finansierar därtill ytterligare 50 000 kr genom anslag för lokalhyra samt står dessutom för 
kansli- och kameralfunktioner. Forskarnas engagemang och arbetsinsatser har under 2014 varit 
fastställda till 10 % vardera för Siri Caspersen, Helene Larsson-Jönsson och sekreteraren Anders TS 
Nilsson.  
 
Under verksamhetsåret 2014 har SPA avhållit två styrelsemöten, 5 mars och 11 november, samt en 
heldag, den 19 mars, om ”forskningsstrategi” för framtida potatisforskning vid SLU Alnarp. I maj tog 
SPA ett per capsulam-beslut om två mindre projekt. Den 29 juli avhölls den numera traditionsenliga 
fältdagen/exkursionen med försöksvisningar på Helgegården och i Kristianstadstrakten. 
 
Under 2014 har SPA:s medlemmar och forskare aktivt deltagit och medverkat vid ett flertal möten, 
konferenser, odlarträffar och försöksvisningar mm, såsom Alnarps potatisdag i februari, Borgeby 
Fältdagar, Stärkelsepotatisdag i Kristianstad, Elmia, Potatisdag på Lilla Böslid, försöksvisningar på 
Borgeby, Helgegården, Mosslunda och Lilla Böslid, NJF-seminarium om integrerat växtskydd,  
Pesticidresistensmöte (NORBARAG) i Riga samt Växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö.   
 
Publiceringar har skett i form av projektrapporter, konferensrapporter och populärvetenskapliga 
artiklar i facktidskrifter. Projektresultat har även redovisats under året 2014 vid internationella 
konferenser och möten i Holland, Israel, Danmark och Norge. 
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Kommunikationsgruppen 
Kommunikationsgruppen har under året haft fyra möten:10 feb, 25 april, 30 maj, 10 september och 20 
november. Gruppen genomförde under året bl.a. ett ”frukostseminarium” den 19 september med Bengt 
Hellerström som uppskattad gäst. 

 
 
Publicering 
Avslutade projekt publiceras via Partnerskap Alnarps hemsida,  
klicka på Dokumentation. Under året publicerades 27 projektrapporter. 
 
Partnerskap Alnarps nyhetsbrev via e-mail utkom med 
11 nummer 2014, antalet historiskt framgår i vidstående 
diagram. I dessa annonserades alla konferenser och 
vidare länkades till alla under året godkända 
projektarbeten. Nyhetsbrevet sänds ut till ca 750 e-
mailadresser hos partners, SLU-medarbetare m fl.  

Möten i styrgrupp och ämnesgrupper 
Styrgruppen har haft sammanträde 28 mars, 29 aug och 28 november. AU (ordf. Håkan Schroeder, 
koordinator Lisa Germundsson och sekreterare Jan Larsson) har haft möten 29 jan, 27 feb, 26 mars, 24 
april, 20 maj, 30 juni, 13 aug, 23 sep, 21 okt, 18 nov och 17 dec. Dessutom har styrgruppen tagit två 
per Capsulam-beslut 28 maj och 20 oktober. 
 
Ämnesgrupperna har sammanlagt haft 21 möten.  
 
Sekreterargruppen har haft fyra sammankomster under 2014: 13 feb, 11 apr, 30 sep och 9 dec. Detta 
är ett viktigt forum för att diskutera de olika ämnesgruppernas aktiviteter. Uppslag till 
gränsöverskridande projekt har framkommit vid flera tillfällen.  
 
Ekonomin  
 
Projektekonomin utgjordes vid årets början av årets LTJ-anslag på 3,5 milj. kr jämte en ingående 
balans på -73 kkr. 
Styrgruppen tilldelade projekten sammanlagt 3,1 milj. kr. Vid årets slut fanns en UB på 287 kkr. Den 
totala projektomslutningen, inkl våra medfinansiärers insatser uppgick till ca 19,5 milj. kr. 
 
Medlemsbudgeten, som i allt väsentligt används till seminarier, workshops (41 st) och 
examensarbeten (12 st), upptog vid årets början 419 kkr och under året har medlemsintäkter uppgått 
till 1 318 kkr. Kostnaderna uppgick till 980 kkr. Vid årets slut fanns ett UB på 530 kkr. 
 
Sekretariatets kostnader uppgick under året till 2 224 kkr. 
 
 
Partnerskap Alnarp 

 
 
 
Lisa Germundsson 
Koordinator 

Jan Larsson 
Sekreterare 
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Ekonomiskt utfall Partnerskap Alnarp Jordbruk och Trädgård 

Rev Lena Eskilsson  2015-03-09

Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014

A) Totalt anslag från LTJ fakulteten 5 300 004 5 300 000 5 300 000

Forskningsprojekt
 IB 106 105 -73 391 -73 391

B) Intäkter LTJ anslag (hela året) 3 500 004 3 500 000 3 500 000
Internränta

C) Återförda medel 12 000 72 528

D Kostnader Beviljade projekt -3 691 500 -3 500 000 -3 212 000
(forskning)

UB -73 391 -73 391 287 137

Medlemskap
 IB 424 812 419 302 419 302

E Intäkter Medlemsavgifter 1 285 600 1 300 000 1 318 000

F Kostnader Beviljade seminarier, -1 105 915 -1 000 000 -979 625
ex-jobb mm

F1 Återförda medel (överskott från projekt 127 792 128 963

F2 Gemensamma kostnader -312 987 -400 000 -356 218

UB 419 302 319 302 530 422
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Företag Kontaktperson 
3N Produkter AB  Magnus Andersson 

A‐Betong  Anders Olofsson  

Agrico Nordic AB  Anders Dahlqvist 

Alnarp Cleanwater Technology AB  Yngve Svensson 

Anolytech AB  Catherine Ehrenssvärd 

Bara Mineraler AB  Susanna Bondesson  

BASF AB  Ann‐Kristin Nilsson 

Bayer CropScience  Mats Andersson 

Binab Bio‐Innovation AB  Thomas Ricard 

Du Pont Sverige AB  Göran Magnusson 

E‐planta ek. för.  Gunnel Holm 

Eurofins Food & Agro Sweden AB  Tove Bjöörnberg Kallay 

European Spallation Source ESS AB  Thomas Parker 

Findus Sverige AB  Rolf Stegmark 

Fritidsodlarnas Riksorganisation  Solveig Sidblad 

Grön Kompetens AB  Inger Christensen 

Gröna Näringens Riksorganisation GRO  Gunilla Nordberg 

GrönsaksMästarna Nordic AB  Stefan Tadic 

Hagbyberga Säteri  Henric o Jan Weijber 

Handelsbanken  Mikael Rubin 

Hasselfors Garden AB  Pia Holmberg 

Heliospectra AB  Staffan Hillberg 

Hushållningssällskapet Halland   Gun Olsson 

Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB  Sofia Eitrem 

Hushållningssällskapet Skaraborg  Jonas Rosman 

Hushållningssällskapet Skåne  Sven Fajersson 

Hällåkra Vingård AB  Håkan Hansson 

Ideon Agro Food  Lennart Lindahl 

In vitro Plant‐tech AB  Anna Holefors 

Jordbruksverket  Olof Johansson  

JTI‐Institutet för jordbruks‐ och miljöteknik AB  Johanna Olsson 

Karlshamns Kommun, Näringslivsenheten  Sven‐Åke Svensson 

Kraftringen Produktion AB  Peter Ottosson 

Kristianstadsortens Lagerhusförening (KLF)  Christer Nilsson 

Kävlinge Potatisodlarförening  Per Wigrup 

Landshypotek AB  Annika Vangstad 

Lomma kommun  Anders Berngarn 

Lovang Lantbrukskonsult AB  Ulrik Lovang 

LRF Halland  Helen Andersson 

LRF Konsult AB  Oscar Stampe 

LRF Skåne  Helén Rosengren 

Länsförsäkringar Skåne  Elisabeth Karlsdotter 

Länsstyrelsen Skåne  Malin Wildt‐Persson 

Nordic Genetics AB  CarlOlof Port 

Nordic Sugar AB  Christer Sperlingsson 



Bilaga 2:Medlemmar 
 

2015/04/14 /JL/LG  Sid 10 

Nordkalk AB  Lars Wadmark 

Odling i Balans  Helena Elmquist 

Ole Flensted AB  Henrik Åkesson 

Oskarshamns Kommun, Nova Högskolecentrum/Nova 
FoU  Marcus Laaksoharju 

Packbridge  Per‐Stefan Gersbo 

Packbridge  Per‐Stefan Gersbo 

Qunami AB  Mikael Wehtje 

Region Skåne 

Gudmundur 
Kristjansson 

ScanBi Diagnostics AB  Anders Dahlqvist 

Skånefrö AB  Sven‐Olof Bernhoff 

Skånemejerier  Martin Olsson 

Skånes Potatisodlarförening  Anders Anderssson 

Skånesemin  Martin Olsson 

Skånska Biobränslebolaget AB  Torgil Johansson 

Sparbanken Skåne  Lars Persson 

Stiftelsen Lantbruksforskning  Christian Nyrén 

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation   Elisabet Nilsson 

Swedbank AB  Per Strömqvist 

Svensk Potatis AB  Lars Elofsson 

Svenska Betodlarna Ek förening  Anders Lindkvist  

Svenska Djurhälsovården AB  Sten‐Olof Dimander 

Svenska Foder  Carsten Klausen 

Svenska Lantmännen Ek för  Pär‐Johan Lööf 

Sveriges Frö‐och oljeväxtodlare  Henrik Strindberg 

Sveriges Lantmästarförbund  Lars‐Olof Olsson 

Sveriges Stärkelseproducenters förening  Johan Biärsjö 

Sveriges Utsädesförening  Eva‐Karin Hempel 

Sydgrönt ek. förening  Jeanette Lindstrand 

Syngenta Seeds AB  Klas Dahl 

Sysav Utveckling AB  Stig Edner 

Södra Sveriges Frö‐ och Oljeväxtodlare  Anders Borgqvist 

Tejarps Förlag AB  Agneta Lilliehöök 

The Absolut Company  Kerstin Karström 

Yara AB  Gunilla Frostgård 

Ystadsortens 20‐mannaförening  Carl‐Otto Swartz 

Äppelriket Österlen ek. för.  Henrik Stridh 

 


