
Kontakt 

Verksamhetsledare 
Carl-Otto Swartz
072-503 78 04
carl.otto.swartz@slu.se

Webb
slu.se/partnerskapalnarp

Postadress

Sveriges lantbruksuniversitet
Parterskap Alnarps kansli
Box 53
230 53 Alnarp

Facebook 
facebook.com/PartnerskapAlnarp

Besöksadress

Slottsvägen 5, Alnarp

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller idéer!

Ämnesgrupper
I SLU Partnerskap Alnarps ämnesgrupper möts 
människor från bransch och akademi för att 
diskutera aktuella ämnen och projekt inom 
respektive område. Ämnesgrupperna träffas 
två-tre gånger årligen. Som partners bjuds du
in att delta i en eller flera grupper. 

• Animalieproduktion

• Biobaserade industriråvaror

• Marknad och management

• Skog

• Trädgård

• Växtodling
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SLU Partnerskap Alnarp
En samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv,
myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige.

A collaborative organisation between SLU in Alnarp and the business
community, public authorities and industry organisations in southern Sweden. 

SLU Partnerskap Alnarp



Vid SLU Alnarp utvecklar vi varje dag nya 
kunskaper inom bioekonomi, djurhållning, 
jordbruk, livsmedel, skog, trädgård och 
företagsledning. SLU Partnerskap Alnarp
är en samverkansorganisation mellan SLU 
i Alnarp och näringsliv, myndigheter och 
branschorganisationer i södra Sverige. 

Syfte
Syftet med SLU Partnerskap Alnarp är att bidra 
till utveckling och konkurrenskraft inom de gröna 
näringarna, och samtidigt stärka forskning och 
utbildning vid SLU. Via Partnerskap Alnarp är 
det lättare att delta i utvecklingen, få inspiration, 
skapa nätverk och personliga 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 Partnerskap Alnarp söka 
medel för forsknings- 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 en 
mängd olika möten inom aktuella ämnen. Syftet 
är att akademi och partners möts, går igenom 
kunskapsläget och identifierar utvecklingsbehov.

Examensarbeten
SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten 
som görs av SLU-studenter i samarbete med 
våra partners, och med handledare från SLU 
Alnarp. Medel kan sökas för kostnader i 
samband med examensarbeten, dock inte 
ersättning för lagd tid.

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 
intresserade studenter och insikt i hur unga 
människor tänker idag.

SLU Partnerskap Alnarp startade år 2004 och 
har idag omkring 90 medlemmar.

SLU Partnerskap Alnarp
At SLU Alnarp new knowledge is developed 
daily in bioeconomy, animal husbandry, 
agriculture, forestry, horticulture and agri-
cultural business management.
SLU Partnership Alnarp is a collaborative 
organisation between SLU in Alnarp and the 
business community, public authorities and 
industry organisations in southern Sweden. 

Purpose
The purpose of SLU Partnership Alnarp is to 
contribute to the development and competitive-
ness of the land-based industries, while 
strengthening research and education at SLU. 
Via Partnership Alnarp, it is easier to participate 
in development, gain inspiration, create networks 
and personal contacts with researchers, teach-
ers and students. As a partner, you will have the 
opportunity to propose and participate in the 
following activities:

Research and development projects
As a partner in SLU Partnership Alnarp, you can 
apply for funding for research and development 
projects, together with researchers at SLU 
Alnarp. You can apply for half of the amount from 

SLU Partnership Alnarp, the other half needs to 
be financed by partners.

Meetings - seminars, workshops and  
excursions
Each year, SLU Partnership Alnarp organises 
a large number of meetings concerning current 
topics. The aim is for academia and partners to 
meet, to review knowledge spectrums and to 
identify development needs.

Degree projects
SLU Partnership Alnarp supports degree 
projects done by SLU students in cooperation 
with our partners, and with a supervisor from 
SLU Alnarp. You can apply for funds to cover 
costs associated with degree projects, but no 
reimbursement will be paid for the time spent.

Mentoring programmes 
Each year, students at SLU Alnarp are invited to 
participate in a mentoring programme. The 
mentors are from partners in SLU Partnership 
Alnarp. For the mentors, this means closer 
contact with interested students and an insight 
into how young people today think.

SLU Partnership Alnarp

SV ENG

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


