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1. 

 
 
Välkommen,  
Ordf. Tiina Sarap hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 

2. Uppföljning tidigare mötesprotokoll  
Protokoll styrgruppen 2011-02-16 samt AU 2011-03-11 och 2011-03-21 genomgicks och lades till 
handlingarna.  
 

3. Partnerskapsinformation 
Ny medlem: Erik OR Bengtsson (Karlsfelts gård). Vallberga Lantmän och Föreningen Svenska 
Vinodlare har lämnat. Diskuterades mentorskap och hur framtiden för detta ska se ut. Beatrix Alsanius 
ska kontaktas för erfarenhetsutbyte. Beslutades att ge Jan Larsson och Dave Servin i uppdrag att göra 
en utvärdering av mentorprojektet samt att arbeta med förslag på en fortsättning.  
 

4. Verksamhetsberättelse 2010 
Beslutades att verksamhetsberättelsen ska inledas med en kommentar av koordinator, att styrgruppens 
medlemmar nämns samt att verksamhetsberättelsen ska skickas ut till samtliga medlemmar. 
Faktainnehållet godkändes i sin nuvarande form. 
 

5. Budget för 2011 
Budgeten (presenterad i verksamhetsberättelsen) genomgicks och godkändes.  
 

6.  Riktlinjer för seminarier 
Styrgruppen anser att seminarieverksamheten, inte minst den specialinriktade t.ex. Alnarps Grisdag, är 
en ytterst viktig verksamhet och att det finns en potential att utveckla denna verksamhet. PA identifierar 
att det finns minst tre olika typer av seminarier: forskningsinriktade seminarier, seminarier som syftar 
till att föra ut kunskap samt PA’s egna konferenser. Vad gäller seminarierna som syftar till att föra ut 
kunskap sker dessa ofta i nära samarbete med utbildningen i Alnarp. I dessa seminarier anser 
styrgruppen att ett utökat samarbete med företag i branschen borde vara möjligt och det borde också 
vara möjligt att t.ex. erbjuda leverantörer till aktuella organisationer att i än högre grad delta. Tidigare 
har tillämpats ett max beviljat belopp på 30 000 kr från PA för denna typ av seminarier. Beslutades att 
fortsättningsvis tillämpa ett tak på 35 000 kr/arrangemang. Ett PM kommer under våren att skrivas 
avseende PA:s engagemang och åtaganden för olika seminarietyper. 
  



    

 
7. Vision m.m. på hemsidan  

Diskuterades det förslag som AU tagit fram på ny målformulering m.m. Beslutades med en lydelse 
enligt bilaga 1. Beslutades att ge Jan Larsson i uppdrag att infoga denna lydelse och revidera övrig text 
på hemsidan under menyvalet Om Partnerskap. 
 

8. Årscykel för styrgruppens arbete 
Beslutades att eftersträva att underlag till möten skickas ut ca 1 vecka innan mötet. Beslutades att 
införa ett extra möte eftersom det nu bara är två projektansökningstillfällen per år. Enligt tidigare beslut 
är ett möte med områdeschefer m.fl. bestämt till den 15 sept. kl. 09.30-12.00. Beslutades att utöka 
detta möte fram till kl 15.00. Ämnesgrupperna uppmanas att föra fram punkter till detta möte. 
 

9. Projektansökningar 
Beviljades enligt bilaga 2. Totalt 8 projekt (179 000 kr) med finansiering ur medlemsbudgeten och 9 
projekt (2 455 000 kr) ur projektbudgeten. Dessutom har AU getts befogenhet att tilldela ytterligare tre 
projekt totalt max 295 000 kr ur projektbudgeten samt ett projekt ur medlemsbudgeten. 
 
 

10. Övriga frågor 
Instruktionerna till projektansökningar med flera finansiärer inblandade behöver kompletteras med en 
beskrivning av hur PA’s del i projektet passar in i helheten. 
Jordbruks- och trädgårdskonferensen 2012: diskuterades datum och ämne. Bioenergi samt kvinnligt 
företagande kopplat till innovation är ett förslag och gärna mer trendspaning. Preliminärt datum är 1 
mars 2012. 
 
 

   11. Nästa möte 
Enligt tidigare beslut 15 september kl 09.30 – 15.00. Sedan tidigare finns även ett möte inplanerat till 
den 18 november kl 08.30. 
 
 

   12. Avslutning 
Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
Alnarp 29 mars 2011 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Tiina Sarap (ordf) 
 
 



Bilaga 1: Partnerskap Alnarp – vision och mål    

 
 
 

Partnerskap Alnarp – vision och mål  
 
Vision 
 
Partnerskap Alnarp är den självklara mötesplatsen mellan SLU, näringsliv och samhälle med 
inriktning mot de areella näringarnas framtid. Samarbetet leder till forskning och utbildning 
av hög kvalitet och bidrar till hållbar utveckling både ur ett företagar- och samhällsperspektiv. 
Parterna upplever tydlig nytta av de aktiviteter som Partnerskap Alnarp initierar och 
genomför. 
 
Mål 
 
Den övergripande målsättningen för Partnerskap Alnarp är att bidra till en hållbar utveckling 
inom de areella näringarna genom kunskapsutveckling i samverkan mellan SLU, näringsliv 
och myndigheter. Partnerskap Alnarp har en sydsvensk tyngdpunkt bland sina målgrupper. 
 
Partnerskap Alnarp har följande riktnings- och effektmål. 

 att bidra till en långsiktigt hållbar areell näring med basen i produktion av livsmedel, 
industriråvaror, bioenergiråvaror och prydnadsväxter. 

 att bidra till en högkvalitativ forskning och 
utbildning inom den gröna sektorns kunskapsområden 

 att utveckla varaktiga och effektiva kontaktytor och samarbeten mellan medverkande 
näringsliv, intresseorganisationer, lärosäten och myndigheter 

 att inom andra sektorer och i samhället i stort bidra till ökad insikt om de areella 
näringarnas betydelse, utvecklings- och innovationspotential. 

 
 
Exempel på indikatorer för måluppfyllelse är att: 

 företag och organisationer som är partners utvecklas genom ett förändrat beteende 
som kan leda till ökad kostnadseffektivitet och/eller värde i levererad vara eller tjänst 

 forskning och utbildning vid SLU håller hög kvalitet 
 forskningsresultat används i praktiken 
 studenterna är attraktiva på arbetsmarknaden 
 nya produkter och tjänster utvecklas 
 kompetensnivån inom sektorn är hög 
 regelverket inom de areella näringarna är effektivt och accepterat av berörda parter 
 nätverk och samarbeten etablerade utanför den traditionella areella näringen 
 den areella näringen är känd inom andra sektorer och i samhället i stort 
 Partnerskap Alnarps verksamhet har god geografisk spridning bland sina målgrupper 



Bilaga 2: Projektansökningar 
 

Partnerskap Alnarp  Projektansökningar m.m. 15 feb 2011         
               

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners Sökt nu
från 
Partnersk 

Sökt totalt
från 
Partnersk 

Proj.
total‐ 
summa 

Beslut, anm

520/11(FoG  Seminarium Biologisk 
bekämpning 

Birgitta Rämert
SLU  Område Växtskyddsbiologi 
Alnarp 

Seminarium  
72 000  72 000  72 000 

Beslutades att tillstyrka, men att AU 
senare får fatta beslut om beloppets 
storlek efter diskussion med sökande 
där innehåll och finansiering behöver 
kompletteras. 

521/11/Anim  Alnarps Grisdag 2011 
 

Anne‐Charlotte Olsson
SLU  Lantbrukets byggnadsteknik 
Alnarp 

Seminarium  
59 000  59 000  62 000 

Beslutades att bevilja 35 000 ur 
medlemsbudgeten 

 
522/11/MoM; 
Kom 

 
Informationsinsatser för ökad 
användning av prydnadsväxter 
i utemiljöer 

 
Göran Nilsson 
SLU Movium 
Alnarp 

SLF 
 
50 000  50 000  448 000 

Beslutades att bevilja 50 000 ur 
projektbudgeten med 
rekommendation att anordna en 
uppföljande workshop med syfte att 
samla upp vilka forskningsfrågor 
seminariet ger upphov till. 

523/11/Vo  Kvävedynamik och effektivitet 
i ett sydsvenskt 
växtproduktionssystem med 
reducerad  jordbearbetning 

Erik Steen Jensen
SLU, Område Jordbruk 
Alnarp 

SL Stiftelsen (2012)
276 000 
(2013) 
182 000 

(2012)
276 000 
(2013) 
182 000 

(2012)
1 360 700 
(2013) 
1 127 300 

Beslutades att bevilja 270 000 för 
2012 och 180 000 för 2013 ur 
projektbudgeten under förutsättning 
att övriga finansiärer beviljar medel. 

524/11/SPA  Kombinationer av 
bekämpningsmetoder mot 
potatisbladmögel – sortens 
resistens och inducerad  
resistens kan minska behovet 
av fungicider 

Erland Liljeroth
SLU Område Växtskyddsbiologi 
Alnarp 

SPA (2011)
125 000 

(2011)
125 000 

(2011)
373 000 

Beslutades att återemittera projektet 
där sökande uppmanas att tydligare 
redogöra för kopplingen till den 
svenska forskningsfronten i projektet 
och koppling till liknande projekt. AU 
kan ta beslut på max 95 000 kr ur 
projektbudgeten. 

525/11/Anim  Verifiering av ”modell” för att 
studera klövskador hos gyltor 
och suggor 

Anne‐Charlotte Olsson
SLU Område LBT 
Alnarp 

Svenska Foder
Svenska Lantmännen 
Ek för 
Quality Genetics 

(2011)
48 300 
(2012) 
48 300 

(2011)
48 300 
(2012) 
48 300 

(2011)
108 300 
(2012) 
108 300 

Beslutades att bevilja 48 000 för 2011 
och 48 000 för år 2012 ur 
projektbudgeten. 
 
 



Bilaga 2: Projektansökningar 
 

526/11/Anim  Utveckling och demonstration 
av teknik för en energieffektiv 
grisproduktion 

Jos Botermans
SLU Område LBT 
Alnarp 

Stiftelsen 
Lantbruksforskning 
Statens 
Jordbruksverk 
Hushållningssällskape
t Malmöhus 

(2011)
235 000 
(2012) 
215 000 
(2013) 
215 000 

2011)
235 000 
(2012) 
215 000 
(2013) 
215 000 

(2011)
1 563 000 
(2012) 
1 523 000 
(2013) 
1 523 000 

Beslutades att bevilja 235 000 för 
2011 och 215 000 för år 2012 ur 
projektbudgeten. PA vill ha ett 
förtydligande vad det tredje året 
innehåller. 

527/11/Ind  Byggelement i hampbetong 
tillverkad av svensk 
industrihampa 

Paulien de Bruijn
SLU Område LBT 
Alnarp 

Region Skåne (2011)
100 000 

(2011)
100 000 

(2011)
250 000 

Beslutades att begära in komplet‐
tering avseende handledningskostnad 
och sökandes anställningsförhållande. 
Styrgruppen är positiv till projektet, 
AU kan ta beslut. 

528/11/FoG  IOBC‐konferens inom gruppen 
Integrated control in 
vegetable crops 

Birgitta Rämert
SLU Område Växtskyddsbiologi 
Alnar 

Hushålln.sällskap 
Malmöhus 
Statens 
Jordbruksverk 

(2011)
20 000 

(2011)
20 000 

(2011)
300 000 

Beslutades att bevilja 20 000 ur 
medlemsbudgeten. 

529/11/Anim  Alnarps Nötköttsdag 2011  Madeleine Magnusson
SLU Område LBT 
Alnarp 

LRF Skåne (2011)
59 000 

(2011)
59 000 

(2011)
62 000 

Beslutades att bevilja 35 000 ur 
medlemsbudgeten. 

530/11/Anim  Alnarps Mjölkdag 2011  Anders Herlin
SLU Område LBT 
Alnarp 

Skånesemin
Skånemejerier 

(2011)
53 964 

(2011)
53 964 

(2011)
63 964 

Beslutades att bevilja 35 000 ur 
medlemsbudgeten. 

531/11/Anim  Orienterande undersökning av 
belysningens styrka och för‐
delning i stallar för nötkreatur 

Torsten Hörndahl
SLU Område LBT 
Alnarp 

Examensarbete (2011)
12 000 

(2011)
12 000 

(2011)
12 000 

Beslutades att bevilja 12 000 ur 
medlemsbudgeten. 

532/11/Vo  Temperaturens inverkan på 
proteinhalten i stråsäd 

Allan Andersson
SLU Område Jordbruk 
Alnarp 

SL‐stiftelsen (2011)
50 000 

(2011)
50 000 

(2011)
100 000 

Beslut: avslag med motivering enligt 
ämnesgruppen. 

533/11/Vo  Mellangrödor efter 
konservärter och före 
höstvete 

Allan Andersson
SLU Område Jordbruk 
Alnarp 

Findus R & D AB (2011)
216 000 
(2012) 
222 264 
(2013) 
228 710 

(2011)
216 000 
(2012) 
222 264 
(2013) 
228 710 

(2011)
432 000 
(2012) 
444 528 
(2013) 
457 420 

Beslutades att bevilja 215 000 för 
2011 och 220 000  för 2012 ur projekt‐
budgeten under förutsättning att en 
bättre precisering av olika forskares 
arbetsinsatser görs samt att såväl 
plöjd som icke plöjd mark ingår i 
undersökningen. AU godkänner 
komplettering. 
 



Bilaga 2: Projektansökningar 
 

534/11/Vo  Kvävemineralisering vid olika 
kvävestatus och 
bearbetningsmetoder 
 
 
 

Allan Andersson
SLU Område Jordbruk 
Alnarp 

Yara AB (2011)
50 000 

(2011)
50 000 

(2011)
165 000 

Beslutades att bevilja 50 000 ur 
projektbudgeten. 

535/11/FoG  Golfgreener med rödsvingel – 
skötselkoncept för hållbarhet 
och spelbarhet 

Håkan Schroeder
SLU Omvärld Alnarp 
Alnarp 

(2011)
175 000 
(2012) 
175 000 
(2013) 
175 000 

(2011)
175 000 
(2012) 
175 000 
(2013) 
175 000 

(2011)
1 702 000 
(2012) 
2 029 000 
(2013) 
2 225 000 

Beslutades att bevilja 175 000 för 
2011 och 175 000  för 2012 ur projekt‐
budgeten under förutsättning att 
Svenska Golfförbundet blir medlem 
och att övrig finansiering enligt 
reviderad budget beviljas. 

536/11/MoM  Att vända värdekedjan: 
Konsumentdriven innovation 
för hållbar tillväxt i 
lantbruksföretag 

Lena Ekelund
SLU Område Arbetsvetenskap 
Alnarp 

Stiftelsen 
Lantbruksforskning 

(2011)
200 000 
(2012) 
200 000 
(2013) 
200 000 

2011)
200 000 
(2012) 
200 000 
(2013) 
200 000 

Se ansökan 
till 
stiftelsen 

Beslutades att bevilja 200 000 för 
2011 och 200 000  för 2012 ur projekt‐
budgeten under förutsättning att 
någon lokal partner engageras i 
projektet. AU tar beslut. 

537/11/Ind  Biodiversitet och bioenergi på 
outnyttjade gräsmarker 

Georg Carlsson
SLU Område Jordbruk 
Alnarp 

Region Skåne (2011)
87 500 
(2012) 
87 500 

(2011)
87 500 
(2012) 
87 500 

(2011)
301 000 
(2012) 
301 000 

Beslutades att bevilja 87 000 för 2011 
och 87 000 för 2012 ur projekt‐
budgeten. 

538/11/Ind  Struvit – ett 
långsamtverkande 
fosfatgödselmedel 

Siri Caspersen
SLU Område Hortikultur 
Alnarp 

(2011)
252 000 

(2011)
252 000 

(2011)
638 400 

Projektet är enormt intressant, men 
finansieringen måste revideras så att 
motfinansiering finns. Beslut: 
projektet återremitteras, AU kan fatta 
beslut. 
 

539/11/SPA  Fosforeffektivitet hos potatis  Siri Caspersen
SLU Område Hortikultur, Alnarp 

SPA (2011)
272 000 

(2011)
272 000 

? Beslut tagit i SPA

540/11/FoG  Svenska baljväxter som råvara 
till nya hållbara produkter 
med mervärde – ett 
utvecklings‐ och 
informationsprojekt 

Marie Olsson
SLU Område Hortikultur 
Alnarp 

Kompl budget 
kommer att sändas in 

(2011)
265 000 
(2012) 
265 000 
(2013) 
265 000 

(2011)
265 000 
(2012) 
265 000 
(2013) 
265 000 

? Projektet är dragit tillbaka av sökande. 



Bilaga 2: Projektansökningar 
 

541/11/MoM  Alnarp Innovation Vertikal och 
Virtuell Inkubator för Sveriges 
gröna näring 

Joel Magnusson
SLU Omvärld Alnarp 
Alnarp 

(2011)
100 000 
(2012) 
100 000 
(2013) 
100 000 

(2011)
100 000 
(2012) 
100 000 
(2013) 
100 000 

? Beslut: återremitteras. LRF har 
företagscoacher, LRF Konsult arbetar 
med innovatörer, Hushållnings‐
sällskapen likaså. Samordningen / 
synergier gentemot dessa 
verksamheter behöver förtydligas. AU 
kan fatta beslut om 100 000 ur 
projektbudgeten för det första året. 

542/11/SPA  Dickeya solani, ny form av 
stjälkbakterios i potatis….. 

Anders TS Nilsson
SLU Område Jordbruk 
Alnarp 

Hushållnings‐
sällskapet 

(2011)
89 700 

(2011)
89 700 

(2011)
179 400  Beslut tagit i SPA 

543/11/Anim  Lönsamhet med intensivt 
avelsarbete 

Christian Swensson
SLU Område LBT 
Alnarp 

Skånesemin
(examensarbete) 

(2011)
25 000 

(2011)
25 000 

(2011)
40 000 

Beslut: beviljades 20 000 ur 
medlemsbudgeten. 

547/11/Anim  Managementrutiner, 
ledarskap och personalfrågor i 
större grisbesättningar 

Anne‐Charlotte Olsson
SLU Område LBT 
Alnarp 

Examensarbete 
 
7 000  7 000  7 000 

Beslut: beviljades 7 000 ur 
medlemsbudgeten. 

 
548/11/VO 

Framtidens forskning och 
utbildning inom hållbara 
odlingssystem på SLU 

 
Dave Servin, Partnerskap Alnarp  Seminarium 

 
15 000  15 000  15 000 

Beslut: beviljades 15 000 ur 
medlemsbudgeten. 

 


