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Vid SLU Alnarp utvecklar vi varje 
dag nya kunskaper inom bioekono-
mi, djurhållning, jordbruk, livsmedel, 
skog och trädgård. 

Syftet med SLU Partnerskap Alnarp är 
att bidra till utveckling och konkurrens-
kraft inom de gröna näringarna, och 
samtidigt stärka forskning och utbild-
ning vid SLU.    

Via SLU Partnerskap Alnarp är 
det lättare att delta i utvecklingen, få 
inspiration, skapa nätverk och per-
sonliga kontakter med forskare, lärare 
och studenter. Som partner får Du 
möjlighet att föreslå och delta i följande 
aktiviteter: 

Forsknings- och utvecklingsprojekt
Tillsammans med forskare vid SLU 
Alnarp kan du som partner i SLU Part-
nerskap Alnarp söka medel för forsk-

nings- och utvecklingsprojekt. Hälften 
av kostnaderna kan sökas från SLU 
Partnerskap Alnarp, hälften kommer 
från partners.

Mötesplatser – seminarier, 
workshops och exkursioner
Varje år anordnar SLU Partnerskap 
Alnarp ett stort antal mötesplatser i 
aktuella ämnen. Syftet är att akademi 
och partners möts, genom att exem-
pelvis gå igenom kunskapsläget och 
identifiera utvecklingsbehov.

Examensarbeten
SLU Partnerskap Alnarp stöder exa-
mensarbeten som görs av SLU-stu-
denter i samarbete med våra partners, 
och med handledare från SLU Alnarp. 
Medel kan sökas för kostnader i sam-
band med examensarbeten, dock inte 
ersättning för lagd tid. 

Ta del av senaste nytt 
inom forskning, utbildning 
och utveckling via SLU 
Partnerskap Alnarp



Mentorprogram
Studenter vid SLU Alnarp erbjuds 
varje år att delta i ett mentorprogram. 
Mentorerna hämtas från partners i SLU 
Partnerskap Alnarp. För mentorerna 
medför det kontakt med intressera-
de studenter och insikt i hur unga 
människor tänker idag. 

Nyhetsmail
SLU Partnerskap Alnarp sänder ut ett 
nyhetsmail varje månad. Där ses inbju-
dan till aktuella mötesplatser, resultat 
från forskningsprojekt och examensar-
beten, med mera.

Akademiska högtider
Som partner blir du inbjuden att delta 
vid akademiska högtider i Alnarp.

Kontakta oss gärna om du har 
en idé! 

Lisa Germundsson
lisa.germundsson@slu.se
040–41 52 53

Jan Larsson
jan.larsson@slu.se
040–41 50 73

Läs mer om vår verksamhet på
http://partnerskapalnarp.slu.se



Animalieproduktion
Anne-Charlotte Olsson 
anne-charlotte.olsson@slu.se
040–41 50 92

Biobaserade industriråvaror
Sven-Erik Svensson
sven-erik.svensson@slu.se
040–41 51 34

Frukt och grönt
Susanna Lundqvist
susanna.lundqvist@slu.se
040–41 51 75

SLU Partnerskap Alnarp har 6 ämnesgrupper där alla partners deltar 
utifrån intresseområde. Ämnesgrupperna träffas minst två gånger per år 
och diskuterar det aktuella läget, förslag på aktiviteter och går igenom 
projektansökningar.

Marknad och management
Jan Larsson
jan.larsson@slu.se
040–41 50 73

Skog
Kristina Wallertz, 
kristina.wallertz@slu.se
0472–26 31 72

Växtodling
Lena Holm
lena.e.holm@slu.se
040–41 51 51


