
 

Protokoll från fyrtionde mötet med PlantLinks styrelsekommitté 

 

Tid  Måndagen den 6 december 2021 kl 13:00-16:30 

Plats  LTH Navet: Videokonferensrum, Sölvegatan 22 eller via Zoom 

 

Närvarande: 

Thomas Moritz, Köpenhamns universitet, ordförande 

Leif Bülow, LTH (vice ordförande) 

Mariette Andersson, SLU (ställföreträdande föreståndare) 

Jean Yong, SLU 

Alf Ceplitis, Lantmännen Lantbruk AB 

Erik Andreasson, SLU 

Andreas Gustavsson Fredlund, ekonomi, SLU 

Rajni Hatti-Kaul, LU 

Allan Rasmussen, LU 

Johanna Osterman, SLU 

 

Övriga 

Erik Alexandersson, SLU (föreståndare) 

Sofia Marmon, LU/SLU (Koordinator) 

Svante Resjö, SLU (Koordinator) 

 

Frånvarande med meddelade förhinder 

Jenny Bergsten, Region Skåne 

Svend Christensen, KU 

 

 

Protokoll 

 

1. Mötet öppnas 

Thomas Moritz öppnade mötet. 

2. Val av justeringsperson 

Alf Ceplitis valdes till justeringsperson. 

3. Föregående mötes protokoll (Bilaga 1) 

Thomas Moritz gick igenom föregående mötes protokoll. Han konstaterade att 

många av punkterna där kommer att tas upp under separata punkter i dagordningen 



och därför kan diskuteras då. Mötet diskuterade kort PlantLinks 10-årsjubileum och 

konstaterade att det var en framgång. Protokollet lades till handlingarna. 

4. Meddelanden 

Sofia Marmon föredrog meddelanden: 

a) Ny doktorandrepresentant är Johanna Osterman, från SLU. På LU finns nu ett 

nytt doktorandråd, Sofia Marmon diskuterar med dem om 

doktorandrepresentant därifrån, och kommer att skriva på deras maillista för 

att försöka rekrytera en representant från LU. 

b) PlantLinks tioårsjubileum diskuterades under punkt 3, se denna punkt. 

c) PlantLinks industriella mentorsprogram går vidare och hade ett nytt möte 

fredag 3 december med Guido Everaert från Nederländerna om personal 

branding. Programmets sista arrangemang blir ett studiebesök till 

Copenhagen Plant Science Center 18 mars 2022. 

d) Erik Alexandersson och Svante Resjö har fått ett anslag på 5500 euro från 

ELLS för att ordna en sommarkurs. De har samtidigt fått 7000 euro för ett 

projekt för att stärka projektbaserat lärande (PBL) bland ELLS-universiteten. 

Projektet är i form av en tävling, där studenterna med de bästa PBL-projekten 

hos de lokala ELLS-universiteten får åka till ELLS årliga möte i Prag och 

presentera sina projekt där. 

e) Anna Maňourová har varit på SLU som en del av ett ERASMUS-utbyte och 

arbetat med ELLS, sommarkursen och en eventuell fortsättning på 

ESCAPAdE. Hon har även haft samarbete med Jean Yong och hans kontakter 

i Australien och Nya Zeeland, som skulle kunna länkas till detta och dessa 

kurser. En mindre god nyhet för ELLS samarbetet är att UCPH lämnar ELLS, 

men ELLS letar nu aktivt efter en ersättning. 

f) Erik Alexandersson har varit i kontakt angående en fortsättning på 

ERASMUS+ projektet ESCAPADE. Det finns en plan att bygga kapacitet för 

Albanien, med Kambodja som ett alternativ. Ett beslut kommer att fattas 

snart. 

g) Sofia och Erik har haft möte med Emma Nordell från SLU holding och LU 

Innovation. De har diskuterat två ämnen: (1) Hur påverkar odlingsförhållande 

näringsvärden och (2) Mikrobioms påverkan på växtproduktion. Angående 

ämne 1 söks intresse inom medicinska fakulteten. Liknande idéer finns inom 

Köpenhamns universitet och första kontakter har knutits. 

h) Medelstilldelning. Forskare från LU och SLU var mycket framgångsrika med 

sina ansökningar till Formas och VR i år. En fullständig lista finns i 

nyhetsbrevet och på hemsidan. 

i) Bioekonomiriksdagen 2021 pågår 7-8 december. Det är ett helt digitalt möte 

med företag, forskare och universitet. Programmet är intressant, och det är 

glädjande att region Skåne visar intresse och står värd för ett sådant möte. 

j) Planering pågår för NordCrop, men en keynote speaker har lämnat återbud, 

och man har inte hittat ersättare än. Drivs av Århus universitet så de är 

ansvariga. Eva Rosenquist från Köpenhamns universitet med och organiserar. 

5. Ekonomisk lägesrapport. Föredragande: Andreas Gustavsson Fredlund 



Andreas Gustavsson Fredlund redogjorde för PlantLinks ekonomiska 

situation. Driftskostnaderna har varit något högre än budget 2021. En del 

intäkter (till exempel från VSB, SLU Alnarp) kommer i december och syns 

därför inte i sammanställningen. PlantLink kommer att gå med ett visst 

underskott 2021, men mindre än förväntat, och det täcks mer än väl av 

ackumulerat kapital från tidigare år när PlantLink har gått med överskott. 

6. Rapport från arbetsgruppen för tillsättande av ny verksamhetsledare, 

Föredragande: Allan Rasmusson 

Allan Rasmusson rapporterade om gruppens arbete. De har haft diskussioner om 

förväntningar på framtiden och PlantLink, och om vad man förväntar sig av en ny 

föreståndare, och gått igenom möjliga kandidater. De har valt en lämplig kandidat 

och intervjuat honom. De har också frågat två alternativa personer och fått nej. 

Toppkandidat i nuläget är Federico Gomez på institutionen för livsmedelsteknik, 

LTH. Han och Erik Alexandersson kommer även träffas i Alnarp nästa vecka. 

Arbetsgruppen ska sen ha ett nytt möte med Federico Gomez i januari. Leif Bülow 

påtalade att till dess att vi säkert har en ny föreståndare på plats behöver vi hålla 

frågan om alternativa kandidater levande. Deltagarna diskuterade även framtida 

profilområden för LU, kan PlantLink föra fram undervisning kring växter? Enligt 

Allan Rasmussen måste profilområdena det vara en ny konstellation, då kan det vara 

problem att PlantLink redan är etablerat. Deadline för att föreslå profilområden inom 

LU är 15 mars. Mötet diskuterade allmänt om profilområden och hur/om detta 

utvecklas på SLU. 

7. Diskussion om framtida bemanning PlantLink Föredragande: Erik 

Alexandersson 

Erik Alexandersson informerade om läget. Förutom Erik Alexandersson som 

föreståndare måste även Sofia Marmon som koordinator ersättas eftersom hon 

kommer att arbeta mer med ScanOats där hon fått en ny roll som workpackage-

ledare. Mötesdeltagarna diskuterade rekryteringen av en ny koordinator och 

konstaterade att det inte finns någon uppenbar kandidat just nu. Mötet beslutade att 

vi bör sondera, samt titta på svar på den förra annonsen för att hitta kandidater. 

Kandidaten bör vara anställd på SLU eller LU. Mötet beslutade att skicka ut en 

sondering i form av ett extra PlantLink nyhetsbrev. 

8. Ny styrelsekommitté 1 juli 2022, Föredragande: Thomas Moritz 

Thomas Moritz sammanfattade läget angående styrelsekommittén. Dess 

mandatperiod går ut 30 juni 2022. Beslutet behöver förnyas men de nuvarande 

ledamöterna skulle kunna sitta kvar, men Thomas Moritz sade att han tycker att alla 

ska tänka över sin framtida roll i PlantLink. Detta bör diskuteras internt inom SLU 

respektive LU så att Thomas Moritz kan få besked innan nästa möte. 

9. Fascination of plants 2022, Föredragande: Sofia Marmon 

Sofia Marmon beskrev planerna för ”Fascination of Plants Day” som organiseras av 

EPSO och arrangeras. 18 maj 2022. Sofia Marmon och Erik Alexandersson har 

diskuterat upplägget och vill gärna upprepa ett inslag som använts tidigare där 

studenter som diskuterar växtbioteknologi. Det finns tre förslag på talare: Marie 

Nyman, Sten Stymne, Lennart Olsson. Även om detta har gjorts tidigare så är det nu 



en ny grupp studenter och mycket nytt har hänt. Mötesdeltagarna diskuterade vem 

mer som skulle kunna debattera. Sofia Marmon frågade Mariette Andersson som 

svarade att hon skulle tänka på det. Erik Andreasson påpekade att eftersom 

Crispr/Cas9 har ändrat förutsättningarna för GMO-debatten vore det bra om Dennis 

Eriksson eller Mariette Andersson kunde säga något om det. Thomas Moritz undrade 

om det måste heta debatt och föreslog ordet diskussion i stället. Erik Alexandersson 

svarade att han tycker en debatt vore bra, eftersom det tidigare har lockat många 

studenter. Alf Ceplitis såg en risk med att man bara för vidare en idé om att 

bioteknologi är ett problem genom att hålla dessa debatter. Thomas Moriz höll med 

om problem med ordet debatt, och menade att vi inte vill ha det, vi vill ha diskussion. 

Sofia Marmon och Erik Alexandersson lovade att hålla detta i åtanke. Jean Yong tog 

upp några andra förlag för ämnen som till exempel ”Biotech or carbon sequestration 

– different forms of climate change mitigation” eller “forest or farmland”. Sofia 

Marmon föreslog ”Plants to mitigate climate change”. Mötet beslutade att ämnet för 

fascination of Plants Day ska kretsa kring växter och klimatförändringar, istället för 

växtbioteknologi. Ingen exakt titel beslutades. Sofia Marmon och Erik 

Alexandersson kommer att fortsätta att arbeta med programmet. 

10. Lägesrapport NordPlant, Föredragande: Erik Alexandersson 

Erik Alexandersson informerade mötet om NordPlants årliga möte 2021 samt om 

förmötena om ”common data standards” och ”Facility Managers’ Forum”. NordPlant 

ordnade även en visning via Zoom av ClimaLab i Tromsø, som spelades in och finns 

publicerad på NordPlants webbsida. Erik betonade att Tromsø universitet har dragit 

god nytta av NordPlant och bland annat använt NordPlant-samarbetena som 

argument när de har sökt interna medel och då fått utrustning. Även på UCPH har 

man samlat ihop ett team med personal med fenotypningskompetens kring de 

verksamheter som ingår i NordPlant-samarbetet. SLU har en liknande gruppering 

kring Ramesh Vetukuri, men möjligen skulle både skulle både SLU och LU kunna 

dra fler fördelar ur NordPlant. UCPH och UHEL har fått medel till ett EGI-ACE-

projekt för gemensamma datastandarder, vilket gör att de kan lagra fenotypningsdata 

på ”the European Grid Infrastructure”. Diskussionen inom NordPlant är nu hur man 

ska gå vidare, med tanken att ”common data standards” är viktigt. Erik tog också upp 

att det är bra att Rick van der Zedde var med på det årliga mötet eftersom han är en 

bra kontakt i och med att han är föreståndare för Netherlands Plant Eco-phenotyping 

Centre (NPEC). NordPlants nästa årliga möte hålls preliminärt 30 November, i Lund 

samordnat med Göte Turesson-jubileet som är den 1 december 2022 i Lund. 

11. Övriga frågor 

Mötesdeltagarna diskuterade nästa PlantLink-dag. Det finns planer att ha NordPlant-

möte samtidigt som Göte Turesson-jubileum och det är viktigt att ta hänsyn till detta 

vid diskussion av datum för PlantLink-dagen. Deltagarna kom fram till att det kan 

vara lämpligt att anordna PlantLink-dagen tidigare, i slutet på september eller början 

av oktober. Men om mötet ska hållas då behöver vi ha en agenda klar snart. 

Mötesdeltagarna diskuterade olika möjliga teman. Bland förslagen fanns teman som: 

”post harvest”, “plant substitutes for animal products (milk, leather)” “the plant 

takeover”. Efter ytterligare diskussion bestämdes datumet för PlantLink-dagen 



preliminärt till 5 oktober med temaförslaget “novel plant products” kombinerat med 

guidning av Protein Factory i Alnarp. 

Johanna Osterman påpekade att många doktorander vill ha kontakter som kan hjälpa 

dem med de olika valmöjligheter man har efter disputationen. De vill till exempel 

veta vad man gör när man disputerat och hitta exempel på karriärvägar. Därför 

kommer doktorandrådet i Alnarp att ordna lunchseminarier. Hon ställde även frågan 

om PlantLink kan bidra till att skriva om doktorandhandboken, till exempel med ett 

kapitel om hur det är att studera i Alnarp, vilket mötesdeltagarna ställde sig positiva 

till. 

12. Nästa möte 

Mötet beslutade att de två kommande mötena ska hållas 2 mars 12.00-16.30 i Alnarp 

och 24 maj 12.00-16.30 i Lund. 

13. Mötet avslutas 

Thomas Moritz avslutade mötet 

 

 


