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VERKSAMHETSRAPPORT 2018

SLU Partnerskap Alnarp (PA) startade 2004 med syftet att utveckla en 

kraftfull mötesplats och ett närmare samarbete mellan SLU Alnarps 

utbildning/forskning och näringsliv/samhälle inom jordbruk, skog och 

trädgårdsnäring med tillhörande led.

Styrgrupp

Under verksamhetsåret har följande personer ingått i styrgruppen:

Håkan Schroeder, ordförande

Göran Ståhl, vice ordförande

Marianne Andersson resp. Maria Hofvendal-Svensson, ordf. ämnesgrupp Anima-

lieproduktion

Pär-Johan Lööf, ordf. i ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror 

Bengt Jönsson resp. Marcus Söderlind, ordf. ämnesgrupp Trädgård

Agneta Lilliehöök, ordf. i ämnesgrupp Kommunikation

Carl-Otto Swartz, ordf. ämnesgrupp Marknad och management

Magnus Peterson resp. Peter Ask, ordf. ämnesgrupp Skog

Robert Olsson resp. Desiree Börjesdotter, ordf. ämnesgrupp Växtodling 

Lisa Germundsson resp. Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare 

Jan Larsson, sekreterare

Anslutna medlemmar
Vid slutet av verksamhetsåret 2018 var 88 företag och organisationer medlemmar 
i Partnerskap Alnarp (Jordbruk, Trädgård och Skog), se sida 14-15.
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Under 2018 godkändes 20 FoU-projekt och 11 
examensarbeten, totalt 31 projekt. Den historiska 
utvecklingen vad gäller antal beviljade projekt 
framgår i vidstående diagram. De senare årens pro-
jekt är genomsnittligt betydligt större än tidigare. 

Beviljade projekt ses på Partnerskap Alnarps hem-
sida.

EXAMENSARBETEN

Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som 
görs av SLU-studenter i samarbete med våra 
medlemmar, och som har en handledare från SLU 
Alnarp. Medel kan sökas kontinuerligt för kost-
nader i samband med examensarbeten, ersättning 
utgår inte för arbetad tid. Under år 2018 stöttades 
11 st examensarbeten. 

Den historiska utvecklingen avseende stöd till an-
tal examensarbeten framgår i vidstående diagram

Beviljade projekt ses på Partnerskap Alnarps hem-
sida.

Under året genomfördes 33 seminarier och work-
shops. Aktiviteterna genomförs i samarbete mellan 
Partnerskap Alnarps partners och forskare från 
LTV-fakulteten och Institutionen för Sydsvensk 
Skogsvetenskap. All dokumentation från dessa ak-
tiviteter finns Partnerskap Alnarps hemsida, klicka 
på Dokumentation.

MENTORPROGRAM 

I början av året inleddes en ny omgång av vårt 
mentorprogram med totalt 4 mentor/adept-par. 
Mentorerna är i huvudsak engagerade inom 
Partnerskap Alnarp på olika sätt och adepterna är 
studenter från Trädgårdsingenjörs-, Hortonom- 
och Lantmästarprogrammen.

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

SEMINARIER OCH WORKSHOPS
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ÄMNESGRUPP  
ANIMALIEPRODUKTION

Ämnesgruppen Animalieproduktion har haft två 
möten under året (9 mars och 16 nov). I mars 
hölls mötet hos Lantmännen i Malmö. Lant-
männen Lantbruks foderchef Kristina Gustafsson 
informerade om att Lantmännen arbetar med 
ständiga förbättringar. Som exempel nämndes att 
Lantmännen höjer kraven på foderspannmål till 
samma nivå som för spannmål till humankonsum-
tion. Man arbetar även med att utveckla den egna 
digitala plattformen samt med att stärka kompe-
tensen hos fodersäljarna så att de ska kunna ge råd 
till producenterna om mer än foder. Från övriga 
deltagare rapporterades om digitaliserings- och 
hållbarhetssatsningar. Även Jordbruksverkets utred-
ning kring hur den framtida kompetensförsörjnin-
gen av byggnadsrådgivare ska organiseras, disku-
terades. Vid mötet meddelade Marianne Andersson 
att hon slutar som ordförande för LRF Skåne 
och därmed även som ordförande i Partnerskap 
Alnarps animaliegrupp. Vidare meddelade Lisa 
Germundsson att Partnerskap Alnarp kommer att 
få en ny vikarierande verksamhetsledare eftersom 
Lisa påbörjar forskarstudier. Totalt behandlades sju 
projektansökningar på marsmötet.
Höstens möte höll animaliegruppen hos 
Hushållningssällskapet i Skepparslöv. Som ny 
ordförande i animaliegruppen välkomnades Maria 
Hovendahl Svensson, LRF Skåne och som ny 
vikarierande verksamhetsledare för Partnerskap 
Alnarp, Carl-Otto Swartz. Dessutom presenterades 
två nya medlemsföretag i gruppen; Willab AB och 
Skiold Datamix AB. I övrigt präglades höstens 
möte av redogörelser kring de bekymmer den 
torra sommaren orsakat men också av rapporter 
om hur positiva och kreativa producenterna trots 
allt är! Inga ansökningar behandlades på höst-
mötet. Däremot avrapporterades ett antal projekt 
och examensarbeten.
Den 1 juni disputerade Oleksiy Guzhva med 
avhandlingen “Computer vision algorithms as 
a modern tool for behavioural analysis in dairy 
cattle”. Dagen före, d v s den 31 maj anordnades 

ett seminarium kring digitalisering i animaliepro-
duktionen med opponent och representanter från 
betygsnämnden som föredragshållare.
Animaliegruppen ansvarar även för de s k anima-
liedagarna (Alnarps Grisdag, Alnarps Mjölkdag 
och Alnarps Nöttköttsdag). Dessa anordnades 18 
okt, 20 nov och 6 dec. Grisdagens tema var ”Ny-
heter kring digitalisering, sensorer, automatisering 
och boxhygien”. På Mjölkdagen diskuterades 
konsekvenserna av sommarens torka, men även 
framtidsfrågor såsom digitalisering och noll-vi-
sion om hälta hos kor. Nötköttsdagen ägnades åt 
utmaningar och drivkrafter i svensk och irländsk 
nötköttsproduktion samt åt nya hjälpmedel för 
övervakning och produktionsuppföljning. Anima-
liedagarna anordnas i samarbete med LRF Skåne 
samt respektive regionala intressenter (Skåne 
& Blekingens Grisproducenter, Skånesemin/
Skånemejerier samt Skånes Nöttköttsproducenter). 

Publikationer

Bergsten, C. (2018). Hygien och djurvälfärd hos 
växande ungnöt på gummispalt med olika spaltöp-
pningar. Faktablad 2018:5. 

Botermans, J. & Olsson, A-C. (2018). Tyngre 
smågrisar och jämnare vikt vid avvänjning med 
mjölkautomater ”cups” till smågrisar under diperi-
oden, Faktablad 2018:7.

Cronqvist, M. (2018). Minska smågrisdödligheten 
- Ett försök att med små medel minska dödligheten 
första veckan i smågrisens liv. Självständigt arbete. 
PA-projekt 1107. 
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ÄMNESGRUPP 
VÄXTODLING

Ämnesgrupp Växtodling har som syfte att genom 
forskning och försök öka konkurrenskraften inom 
sydsvensk växtodling bidra till att skapa affärs -
möjligheter för deltagande intressenter och att 
stärka forskningskompetensen inom SLU Alnarp. 

Ämnesgruppen har under året sammanträtt två 
gånger, 16 mars och 9 november, båda tillfälle-
na på Alnarp. Vid våren möte ställdes frågan; Vad 
händer med glyfosat och neonikotinoider och hur 
kan vi förbereda oss för utvecklingen?  
Sunita Hallgren, Jordbruksverkets Växtskyddsråd, 
och Anders TS Nilsson, SLU, stod för inläggen för 
en gemensam diskussion. Ett heldagsseminarium 
på detta tema hölls sedan i september. 

Vid novembermötet reflekterade deltagarna över 
den minst sagt ovanliga odlingssäsongen 2018 och 
konstaterade att bevattning och avvattning blir en 
mycket aktuell fråga framöver.  Vid mötet presen-
terade sig den nye verksamhetsledaren för Part-
nerskap Alnarp; Carl-Otto Swartz. Ordförande har 
under året varit Desirée Börjesdotter från Nordic 
Beet Research. Gruppens sekreterare har varit Lisa 
Germundsson. 

Vid ämnesgruppens möten har inkomna 
ansökningar föredragits. Vid vårmötet behandlades 
fem nya ansökningar och vid höstmötet han-
terades två nya och en fortsättningsansökan. Av 
dessa beviljades sedan samtliga utom en av Part-
nerskap Alnarps styrgrupp.

Publikationer

• Kan man minska mängden bladmögelfungi-
cider i moderna matpotatissorter med medel-
god resistens.

• Sockerbetans förmåga att läka frostskador i 
fält.

• Spill vid timotejtröskning.
• Utvärdering av några sommarmellangrödors 

ogräsbekämpande egenskaper efter huvud-
grödorna färskpotatis, råg och korn.

• Digitalt hjälpmedel för att identifiera och 
lokalisera infektionshärdar av bladmögel i 
ekologisk potatis.

• Behov av nya kaliumstrategier i svensk mat-
potatisodling?

• Nya verktyg för fenotypning av svampsjukdo-
mar i vete

• Potatisbladmögel och brunröta: Betydelsen av 
väder och andra faktorer 

ÄMNESGRUPP
BIOBASERADE INDUSTRI- 
RÅVAROR

Ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror har haft 
två möten under 2018. Vårmötet den 7 mars hölls 
på SLU Alnarp och höstmötet den 7 november 
på Skånefrö i Tommarp. De två mötena hade bra 
uppslutning och Partnersföretagen var som vanligt 
aktiva, beskrev sina olika verksamheter för varan-
dra och lyfte olika aktuella frågor. Vid ämnesgrup-
pens vårmöte behandlades 3 ansökningar och 
vid höstmötet fanns ingen projektansökning att 
behandla. 

Under året hade ämnesgruppen flera välbesökta 
aktiviteter, vilka arrangerades av Partnerskap Al-
narp i samarbete med olika partners. Rubrikerna 
på seminarierna respektive fältvandringarna, samt 
var och när de genomfördes presenteras nedan: 

• Jordbearbetningsdag, Alnarp, 2018-01-24

• Nya möjligheter för svensk Agrofiber, Alnarp, 
2018-06-26

• Sommarmellangrödors ogräsbekämpningseffe-
kt, Norra Åsum, 2018-09-19

• Mellangrödor efter stärkelsevete som förfrukt 
till sockerbetor, Kronoslätt, 2018-10-17

• Mellangrödor efter färskpotatis, Grevie, 2018-
11-16
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ÄMNESGRUPP TRÄDGÅRD

Ämnesgrupp Frukt och Grönt har genomfört två 
ämnesgruppsmöten under 2018, den 8 mars och 
den 8 november.  Vid båda ämnesgruppsmötena 
var dessa möten på SLU i Alnarp. Gruppen fick 
bland annat ta del av intressanta presentationer av 
verksamhetsledare och forskare/lärare vid SLU. 
Den 8 mars hade ämnesgruppen två projek-
tansökningar att ta ställning till och vid det senare 
mötestillfället var det en ansökan. 
Den 8 november presenterade sig Carl-Otta 
Swartz som ny verksamhetsledare för Partnerskap 
Alnarp. Vid samma mötestillfälle presenterade sig 
Marcus Söderlind som ny ordförande för ämnes-
gruppen. 

Den 8 mars var både Niclas Östlund, SLU, Green 
Innovation Park (GIP) och Gun Hagström verk-
samhetsledare för SLU Open Lab Livsmedel 
Alnarp inbjudna för att presenterade sina respektive 
verksamheter.
  I Alnarp ansvarar Niclas Östlund för utvecklingen 
av det skånska projektet GIP, som är ett samarbete 
mellan Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Lom-
ma kommun och Akademiska hus. En liknande 
företagspark har etablerats på SLU i Uppsala. Ar-
betet inom GIP består av att knyta kontakter och 
att prata med företag för att både skapa intresse för 
SLU i Alnarp och parken och för att samla infor-
mation om vilka behov som finns på marknaden. 
Idag finns redan omkring 40 företag av olika 
storlek som huserar på olika håll på campusområ-
det på SLU i Alnarp. Niclas vill med GIP skapa en 
innovationskultur där företag, forskare och student-
er kan möta varandra. 
Gun Hagström, verksamhetsledare för SLU Open 
Lab Livsmedel Alnarp, presenterade verksamheten. 
Gun presenterade sig själv med mångårig erfar-
enhet av att arbeta inom livsmedelsprojekt. Vidare 
beskriver Gun labbets olika möjligheter och samar-
beten.  Gun arbetar med både studenter i olika 
kurser och i företagsnära projekt. 

Vid årets nästa ämnesgruppsmöte den 8 november 
var Helena Karlén inbjuden för att prata om ett 

Partnerskap Alnarp finansierat projekt och Tove 
Stenius inbjuden för att prata om SLU Alumn.
 Projektet Introduktion av nya grödor: svensk 
sötpotatis, presenterades av Helena Karlén, SLU. 
Projektet har utförts i samarbete mellan SLU, 
Elitplantstationen, HIR och Sydgrönt ekonom-
isk förening. Det finns goda förutsättningar för 
odling av sötpotatis i Sverige på friland under 
förutsättning att rätt sorter och odlingsteknik 
används. LTV-faktablad 2018:4, https://www.slu.
se/ew-nyheter/2018/9/introduktion-av-nya-gro-
dor-svensk-sotpotatis/
Tove Stenius, ansvarig för Alumn Alnarp, presen-
terade verksamhetens inriktning och aktiviteter.  
Alumn Alnarp täcker in områdena lantbruk, 
trädgård, skog och landskap. Kommande aktivitet 
var After Work, med Karina Brozinic- webbredak-
tör på Allt om trädgård, i anslutning till Branschdag 
Trädgård den 14 november. Mer information om 
Alumn Alnarp: https://www.slu.se/fakulteter/
ltv/samverkan/samverkan_och_utveckling/slu-al-
umn-alnarp/ 

Seminarier  
 
Under året har ett flertal workshops/seminarier 
och konferenser inom trädgårdsområdet genom-
förts. Några av dessa är: 
• Vilka satsningar på växtförädling bör pri-
oriteras inom trädgårdsområdet? Mer info: http://
partnerskapalnarp.slu.se/konf/20180116.aspx, 
• Fruktträff. 2018-02-01. Mer info: http://
partnerskapalnarp.slu.se/konf/20180201.aspx
• Vinkonferens Vitinord. 2018-07-31--2018-
08-03, Mer info: http://www.vitinord2018.org/
• Biologiska hot mot honungsbin, humlor 
och solitära bin
Mer info: http://partnerskapalnarp.slu.se/
konf/20181206.aspx
• Framtidens mat? bönor och ärtor från 
svenska åkrar, 2018-09-11
• Branschdag Trädgård, 2018-11-14 
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Publikationer

Ett flertal LTV-fakultetens faktablad inom 
trädgårdsområdet har sammanställts under året. 
Några av dem är följande: 

• Bekämpningsstrategier mot hållbar produktion av 
jordgubbar i substrat. Sammar Khalil, SLU mfl. 
Slutrapport

• Introduktion av nya grödor: svensk sötpotatis. 
Helena Karlén SLU mfl. LTV-fakultetens 
faktablad 2018:4.

• Låga marktäckande buskar i offentliga miljöer. 
Henrik Sjöman, SLU. LTV-fakultetens fak-
tablad 2018:15

• Ozon som behandling för att minska lagringss-
kador på äpple. Marie Olsson SLU mfl. LTV-
fakultetens faktablad 2018:21 

ÄMNESGRUPP MARKNAD 
OCH MANAGEMENT
 
Under det gångna året har fokus legat på det rela-
tivt nya Kompetenscentrum Företagsledning samt 
på lönsamhet i precisionsodling.
Två ämnesgruppsmöten har genomförts, det första 
den 6 mars på domkyrkoforum i Lund och det 
andra ämnesgruppsmötet genomfördes den 6 no-
vember på Karlsfält.

Seminarier 

Under året har seminarier genomförts inom äm-
nesområdet Marknad och Management, den första 
i egen regi och de övriga genomfördes i huvudsak 
av Kompetenscentrum företagsledning:

• 2018-02-07 LRF:s strategi och strategiska 
arbete, Palle Borgström, ordf. LRF 

• 2018-02-08 Strategi kling klimat 

• 2018-02-15 Vinst och lönsamhetsdag för 
mjölk, gris, växtodling och ekologisk produk-
tion 

• 2018-04-27 Kommersiella möjligheter med 
biokol 

• 2018-10-05 Frukostseminarium 

• 2018-10-17 Vad är hållbarhet kopplat till de 
gröna näringarna

• 2018-12-10 Ledarskapsdagen 

ÄMNESGRUPP SKOG

Ämnesgrupp skog bildades 2015 och har nu på 
allvar kommit igång med sin verksamhet. I äm-
nesgruppen ingår 19 medlemmar. Peter Ask från 
Sveaskog ät fr.o.m. årsskiftet 2018/2019 ny ord-
förande i ämnesgrupp skog. Henrik Böhlenius är 
sedan 2018 sekreterare i gruppen. Gruppen har 
under året sammanträtt 2 gånger och beviljat 6 pro-
jektansökningar. 

Fokusområden för ämnesgruppen är skogshushålln-
ing och biologi med inriktning mot
• skötsel
• planering och policyfrågor
• naturvård,
• naturresursekonomi 
• skador på skog 

Följande aktiviteter tilldelades medel från  
Partnerskap Alnarps medlemsbudget (ämnesgrupp 
skog) under 2018: 

Forskningsprojekt
• Förbättrat föryngringsmaterial för ask (selektion 

och test av resistens mot askskottsjuka)Michelle 
Cleary och Skogforsk

• Etablering av försök med hyggesfritt skogsbruk 
i södra Sverige, Urban Nilsson Södra, Skogssty-
relsen, Region Syd, skogssällskapet

• Test- och screeningsresistens i europeisk lärk 
(Larix decidua) mot lärkkräfta, Henrik Böhleni-
us och Skogforsk

• Inköp av mätutrustning Mikolaj Lula och Södra
• Att skydda det skyddade? Per-Ola Hedwall och 

Länsstyrelsen Skåne
• Test- och screeningsresistens i europeisk lärk 

(Larix decidua) mot lärkkräfta, Michelle Cleary 
och Skogforsk
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Seminarier/workshops 

• 26 januari 2018: Workshop med focus på sköt-
sel av björk.

• Samarbete mellan Skogforsk, Linnéuniversi-
tet and Sydsvensk skogsvetenskap,Sydsvensk 
skogsvetenskap och forskarskolan BECFOR 
och Partnerskap Alnarp. Workshopen hölls i 
Ekebo.

• 27 februari 2018: Workshop med fokus på 
föryngring av gran och tall. FRAS, forskar-
skolan BECFOR och Partnerskap Alnarp

• 17 april 2018: Workshop med fokus på efter-
behandling av plantor mot snytbaggeskador

• Samarbete mellan Södra, InterAgro och Part-
nerskap Alnarp 

Övrigt
• Etablering av Demonstrationsytor-föryn-

gring i Asa
• Examensarbeten
• Phenotypic differences between plus-trees 

progenies of Sitka Spruce. Handledare 
Emma Holmström

• När uppstår skador orsakat av kronvilt i 
granbestånd. Handledare Emma Holm-
ström

ÄMNESGRUPP 
KOMMUNIKATION

Kommunikationsgruppen har under året haft fyra 
möten:12 mars 15 juni, 5 oktober och 12 no-
vember. Under året har mycket möda lagts på att 
stödja kommunikationen och att göra den bättre. 

Seminarier 

• Alnarpskonferensen, 24 jan

• Entreprenörsfrukost 5 okt

• Branschdag Trädgård, 14 nov

• Lantmästardag, 22 nov

Elektroniskt nyhetsbrev

Partnerskap Alnarps nyhetsbrev via e-mail utkom 
med 12 nummer 2018, 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-medarbe-
tare m fl.

MÖTEN I STYRGRUPP

Styrgruppen har haft sammanträde 20 mars, 30 
augusti och 23 november. Arbetsutskottet (AU) 
(ordf. Håkan Schroeder, verksamhetsledare Lisa 
Germundsson resp. Carl-Otto Swartz, Kristina 
Wallertz/Eric Agestam/ Henrik Bohlenius , skog 
och sekreterare Jan Larsson) har haft möten 1 feb, 
9 feb, 27 feb, 20 mar, 16 apr, 29 maj, 20 juni, 4 sep, 
16 okt, 12 nov och 17 dec. 

Ämnesgrupperna har sammanlagt haft 17 möten. 

Sekreterargruppen har haft två sammankomster 
under 2018. 

Publikationer
 
Under året publicerades 16 projektrapporter och 
19 faktablad.

Partnerskap Alnarps nyhetsbrev via e-mail utkom 
med 9 nummer 2017, 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-mail-adresser hos partners, SLU-medar-
betare m fl.
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EKONOMIN 

Projektekonomin utgjordes vid årets början av 
årets LTV-anslag på 3,5 milj. kr jämte en ingående 
balans på 94 kkr.
Styrgruppen tilldelade projekten sammanlagt 
2,915 milj. kr. Vid årets slut fanns en UB på 679 
kkr. Den totala projektomslutningen, inklusive 
våra medfinansiärers insatser överstiger vida det 
beviljade beloppet.

Projektbudget skog hade en ingående balans på 
205 kkr, har erhållit 1 000 kkr som anslag för 2018 
och har beviljat fem projekt med totalt 1 205 kkr 
innebärande en utgående balans på 0 kr.

Medlemsbudgeten, som i allt väsentligt används 
till seminarier, workshops och examensarbeten 
upptog vid årets början 815 kkr och under året 
har medlemsintäkter uppgått till 1 688 kkr. Kost-
naderna uppgick till 1 262 kkr. Vid årets slut fanns 
ett UB på 846 kkr.

SLU Partnerskap Alnarp

Carl-Otto Swartz    Jan Larsson
Verksamhetsledare    Sekreterare
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Utfall 
2016

Utfall
2017

Budget
2018

Utfall
2018

Totalt anslag från 
LTV-fakulteten *)

Forskningsprojekt 
LTV-fakulteten
IB

Anslag från LTV- 
fakulteten

Beviljade forsknings-
projekt

UB

 5 500 000

    136 137

 3 500 000

-3 311 000

325 137

5 500 000

   325 137

3 500 000

-3 731 000

94 137

5 500 000

   94 137

3 500 000

-3 500 000

94 137

5 500 000

   64 137

3 500 000

-2 915 000

679 137

Medlemskap
IB 704 095 635 005 815 238 815 238

Intäkter 1 582 000 1 649 500 1 299 500 1 688 700
Bev. t seminarier, konferenser, 
ex-jobb LTV & S -1 415 000 -1 498 000 -1 200 000 -1 262 000
Återförda medel
Gemensamma kostnader

UB

Forskningsprojekt 
S-fakulteten
IB

Anslag från 
Skogsfakulteten

104 769
-340 200

635 005

499 000

1 000 000

320 015
-290 670

815 238

0

1 000 000

0
-505 000

409 738

205 000

1 000 000

77 702
-472 257

846 883

205 000

1 000 000
Beviljade forskningsprojekt

UB

-1 499 000

0

-795 000 

205 000

-1 205 000

0

-1 205 000

0

EKONOMISKT UTFALL
Partnerskap Alnarp, Jordbruk och Trädgård, samt Skogen

Rev: Lena Eskilsson 2019-03-06
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Verksamhetsrapport 2018

FÖRETAG 

A-Betong
Again Nutrient Recovery AB
Alnarp Cleanwater Technology AB
Apolinaire AB
Bara Mineraler AB
BASF AB
Bayer CropScience
Binab Bio-Innovation AB
Bräcke Forest AB
Du Pont Sverige AB
E-planta ek. för.
Eriksgården i Sjöbo AB
Eurofins Agro Testing Sweden AB
Foodhills AB
Fritidsodlingens Riksorganisation
Föreningen Svenkt VIn
Gasum AB
Gotland Grönt Centrum
Grön Kompetens AB
GrönsaksMästarna Nordic AB
Hagbyberga Säteri
Handelsbanken
Hasselfors Garden AB
Hushållningssällskapet Halland
Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge
Hushållningssällskapet Skåne
Höjs Boställe Lin HB
Ideon Agro Food
In vitro Plant-tech AB
Interagro Skog AB
Kiviks Musteri AB
Kristianstadsortens Lagerhusförening (KLF)
Landshypotek AB
Lantmännen Ek för
LL Group 
Lomma kommun
Lovang Lantbrukskonsult AB
LRF Halland
LRF Konsult AB
LRF Skåne
LRF Trädgård
Lunds Domkyrka
Lyckeby Starch AB
Länsförsäkringar Skåne
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Länsstyrelsen Skåne
Nordic Sugar AB
Nordkalk AB
Odling i Balans
Olssons Frö AB
Orkla Confectionary & Snacks Sverige
Packbridge
Potatisodlarna
Region Skåne
RISE
SKIOLD datamix AB
Skogforsk
Skogsstyrelsen Region Syd
Skåne-Blekinge Jordägareförbund
Skånefrö AB
Skånemejerier AB
Skånemejerier ek för
Skånesemin
Sparbanken Skåne
Statens Jordbruksverk
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Skogssällskapet
Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation
Sveaskog
Swedbank AB
Svenska Betodlarna Ek förening
Svenska Foder
Sveriges Frö-och oljeväxtodlare
Sveriges Lantmästarförbund
Sveriges Utsädesförening
Sydgrönt ek. förening
Sysav Utveckling AB
Södra Skogsägarna ek för
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Tejarps Förlag AB
Tergent AB
The Absolut Company
Thylabisco AB
Timac Agro Sverige AB
Trelleborgs kommun
Veg Tech AB
Willab AB
Yara AB
Äppelriket Österlen ek. för.

Summa 88 partners





www.partnerskapalnarp.slu.se  |   partnerskapalnarp@slu.se
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