
           
  

 
 
 
 
Partnerskap Alnarp 
 
 

PROTOKOLL 
Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2017-08-18 

 
Plats och tid: 18 augusti 2017 klockan 09.00 - 13.00, Slottet, Alnarp 
Närvarande 
 
 
 
 
Frånvarande 

Håkan Schroeder (ordf.), Magnus Petersson (via Skype), Marianne Andersson, 
Pär-Johan Lööf, Robert Olsson, Göran Ståhl, Lisa Germundsson Agneta 
Lilliehöök och Jan Larsson (sekr.).  
Dessutom deltog fram till 11.30 följande prefekter: 
Matts Lindblad, Åsa Lankinen, Sara Spendrup 
Bengt Jönsson och Bengt Persson 

 
 

 

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

2. Uppdatering från PA; aktuellt och effekter av PA’s verksamhet 
Håkan Schroeder: Bordet är väldigt dukat för Partnerskap Alnarps verksamhet. Kunskap efterfrågas från 
såväl allmänhet som samhälle i stort. Den gröna sektorn är för tillfället i en positiv trend. SLU är 
framgångsrikt inom forskning och når ut i samhället och i media i delar av verksamheten. PA har etablerat 
sig väl och nämns allt oftare som ett positivt exempel på samverkan inom SLUs sektorsroll. Samtidigt 
innebär det stora utmaningar för PA, man kan aldrig slå sig till ro med det man har. 
Var står vi idag? Lisa Germundsson: se bilaga 2 

 Diskuterades engagerat hur man kan attrahera studenter till att i större grad göra examensarbeten i 
samverkan med externa parter. Konstaterades att uppslag till examensarbeten är färskvara och det i många 
fall är bättre med ämnesområde än precisa förslag.  
  

3. Aktuellt laget runt, tre punkter per person 
Magnus Petersson: FRAS (Framtidens Skogsskötsel i södra Sverige) är ett projekt i samverkan mellan 
Skogforsk, Linnéuniversitetet och SLU med satsning på bl.a. sex doktorander. Orsaken är att skogsnäringen  
vill stärka rekryteringsbasen. Man ser gärna att personer med skogligt inriktad grundutbildning antas till 
denna satsning på forskarutbildning. 
Skogsstyrelsens i samarbete med skogsbruket satsar kring produktionsfrågor, vilket är intressant. 
Hur ska man bruka skogen? Detta är en generell fråga med många åsikter som behöver diskuteras. 
Skogsindustriernas satsning ”Den svenska skogen”, är en informationskampanj gentemot allmänheten, 
anledningen är att allmänheten generellt är lite misstänksam mot verksamheten och detta initiativ välkomnas. 
 
Matts Lindblad: nämner också FRAS. Han nämner vidare att det finns kommunikationskapacitet inom 
Sydsvensk skogsforskning varför det kan vara aktuellt att i någon form personellt samverka med PA. 
 
Göran Ståhl: det har startats en forskarskola med namnet FRAS (södra Sverige) och FRANS (Framtidens 
Skogsskötsel i norra Sverige). SLU centralt diskuterar en fundraisingverksamhet, PA’s verksamhet passar 
väl in i detta. Den nationella skogsstrategin drar ut på tiden, men det finns mycket tankar och 
förhoppningsvis kommer det något i höst. Bioekonomi är i fokus internationellt. Det är en stor skillnad på 
skogsskötsel mellan på ena sidan Sverige och Finland och på den andra resten av världen och man kan 
fundera på att göra jämförande studier. 
 
Per-Johan Lööf: megatrender nu är att tillväxten är stor i Asien och Afrika medan Europa står och stampar. 
Hälsa, bekvämlighet och hållbarhet är ledorden. Spannmål har det lite kärvt. Medan övriga 
produktionsgrenar löper på. Klimatförändringar börjar synas, t.ex. grundvattenbristen i Sverige. Demografi 
(urbanisering, immigration) leder t.ex. till att jul och påsk inte är de enda viktiga helgerna i 
livsmedelssverige. PA attraktiv genom att Lantmännen kommer närmare forskningen. Mötena i 
ämnesgruppen och styrgruppen är mycket berikande. Bra med PA-riggade projekt när man går till större 
forskningsstiftelser. Framåt är kompetensförsörjning en kritisk faktor för Lantmännen. Kanske kan 
industridoktorander vara en väg. Strategisk samverkan SLU-Lantmännen viktigt, men kan bli bättre. 



           
Robert Olsson: forskning och publicering, vi inom betodlingsorganisationen behöver bli bättre på 
publicering och då kan PA vara behjälplig på att skapa förutsättningar för att forskare kan se möjligheter i 
insamlat material så att det kan bearbetas och framförallt publiceras. Även examensarbete kan komma in här. 
Ämnesgruppen har lite svårt att samlas kring övergripande frågor som växtföljd och ett önskemål är att få till 
en förbättring. Det behövs ett ständigt arbete med att locka deltagare till ämnesgruppsmötena. Världen är full 
av outnyttjade potentialer inom biologin.  
 
Åsa Lankinen: ser stor potential i Robert Olssons förslag om att bearbeta insamlad data med två brasklappar: 
håller data tillräcklig kvalitet och lön för att utvärdera data. Fokussamverkansgrupper, fem grupper, håller på 
att skapas vid SLU, varav tre i Alnarp. Dessa ska utkristallisera viktiga forskningsfrågor inom begränsade 
fält. Hur kan man samverka med PA i detta arbete, olika roller m.m. Samverkanscheck, hur hänger det ihop 
med PA. (Lisa Germundsson: samverkansrådet inom SLU beslutar om samverkanscheckar, i detta råd sitter 
bl.a. Håkan Schroeder). 
 
Agneta Lilliehöök: omvärldspaningen just nu säger att lantbruk och trädgård rullar på ganska bra. Det stora 
upplevda hotet verkar vara lagar och regler. En andra fråga är vattenfrågan, dels bristen på vatten men 
framförallt det offentligas regleringar av vatten med främst vattenskyddsområde. Äganderätt och 
brukanderätt av mark är också en stor fråga. Teknik är ett stort problem då så få utbildas inom detta. 
Kunskapen i att uttrycka sig i det svenska språket generellt inte så hög och är ett problem vid rekrytering till 
media. 
 
Marianne Andersson: Äganderätt och vattenfrågan i fokus. Det svåraste är balansgången mellan 
vattentillgång, vattenbehov, vattenkvalitet och lantbrukets behov av vatten vid produktion, mer kunskap 
behövs. Många kommer till ämnesgruppsmötena, intressanta möten, men mycket få ansökningar. En orsak 
kan vara att animaliesektorn består av ganska många mindre aktörer som inte är medlemmar i PA, det 
kanske behöver analyseras hur medlemskap ska fungera. Vidare äger mycket av forskningen rum i Ultuna, 
så större möjlighet att nyttja fler forskare hade varit en stor fördel. Examenarbete: det finns olika intressanta 
konstellationer, t.ex. har Skånemejerier m.fl. en ungdomsgrupp som skulle kunna delta i utbildnings- och 
forskningsdiskussioner, samverkan i olika konstellationer skulle kunna och behöva utvecklas och bli bli 
större. Snabbare och mer anpassad resultatförmedling (mer populärvetenskapligt skriven text) av 
genomförda projekt efterfrågas. Få lantbruksföretagare på seminarierna, hur få fler? 
 
Håkan Schroeder: från kunskapsdelar till helheter, synteser, är ett mycket viktigt uppdrag inom SLU för 
tillfället främst kanaliserat via satsningen på de nya framtidsplattformarna. Frågan är hur detta ska 
samordnas med PA. Hur ska ny kunskap förmedlas, öka takten, så att ny kunskap verkligen kommer ut till 
rådgivningen och andra aktörer. SLU’s strategi nämner strategiska partnerskap. Detta ska genomföras och 
har stor bäring gentemot PA, dock oklart hur det ska ske. Nytt masterprogram inom livsmedel på gång.  
 
Diskuterades PA i ett nationellt perspektiv. Många aktiviteter, t.ex. nationell fundraising inom SLU, blir 
komplicerade med ett regionalt PA. Vidare. saknas viktig forskning i Alnarp och då det gäller bl.a. 
examenarbeten kunde det i många fall vara av intresse att t.ex. få in agronomexamensarbete inom PA vilket 
redan idag är möjligt utifrån regelverket för PA. 
 

4. Projektansökningar 
Beviljades enligt bilaga 1 totalt 1 projekt med finansiering ur medlemsbudgeten (300 000 kr fördelat på tre 
år) 
   

5. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades 

6. Nästa möte 
Nästa möte sedan tidigare bestämt till måndag 27 nov klockan 09.30 – 13.00.  
Nästa möte igen bestämdes preliminärt till tisdag 20 mars klockan 09.30 – 13.00 
 

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

Alnarp den 18 augusti 2017 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande)  
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Partnerskap Alnarp Projektansökningar 18 augusti 2017 
 

Projektnr Projekttitel Sökande Partners Söker 
från PA 

Proj. 
totalsumma 

Proj.-tid 

1072/17/Kom VentureLab@SLU Nicholas Jacobsson Region Skåne, 
Lunds Universitet, 
SLU Holding AB 

300 000 1 040 000 Beviljades 300 000 ur 
medlemsbudgeten med följande 
villkor: direkt kommunikation 
till partnersföretag via en 
kontinuerlig kontakt med PA’s 
kommunikationsgrupp, stort 
fokus mot kursverksamheten. 
AU tar beslut kring villkoren. 

 


