
  
Info från SLU i Alnarp, Område 
Hortikultur, Prydnadsväxter 
av Hartmut K. Schüβler, text och foto. 
 2010-07-01 
 
Personellt: 
Universitetslektor  Hans Lindqvist 
är fr.o.m. 1/2 2010 chef för område 
Hortikultur vid LTJ-fakulteten i Alnarp, 
han efterträder Håkan Asp som numera 
verkar som vicedekan vid fakulteten.  
 

 
Hans Lindqvist 
 
Hans L. är Hortonom och disputerade år 
2000 inom ämnet Trädgårdsvetenskap. 
Idag är Hans lektor i ämnet produktion av 
vedartade växter. Hans är intresserad att 
driva den trädgårdsvetenskapliga 
forskningen framåt, både åt det 
grundvetenskapliga hållet och åt mer 
tillämpad forskning. Hans är bra på att 
samarbeta och drivs av att skapa goda 
samarbets- och utvecklingsmöjligheter för 
sina kollegor på alla plan. Undervisning 
blir det mindre av nu, med en 50 % 
anställning som Områdeschef, men Hans 

har ansvaret för undervisning inom 
plantskoleproduktion med föreläsningar för 
hortonomer, trädgårdsingenjörer och 
landskapsingenjörer. 
Inom Område Hortikultur ryms förutom 
plantskoleväxter, köksväxter, frukt och bär 
samt prydnadsväxter jämväl produktkva-
litet och efterskörd. 
 
Pensionsålder och föryngring: 
Hartmut K. Schüssler nådde nyligen 
pensionsålder men han tänker fortsätta 
ytterligare 22 månader till på SLU, 
förutsatt att hälsan står honom bi. ”Det är 
ju så enormt intressant att forska med 
växter och kartlägga deras reaktioner på 
olika klimatiska och edafiska faktorer”. 
Inte minst försöken med LED- belysning 
är oerhört spännande och ger nya 
möjligheter att nyttja monokromatiskt ljus. 
Glädjande nog finns det personell återväxt 
på plats i form av arbetsför ungdom med 
stort intresse även för prydnadsväxter. 
Mannen heter Karl-Johan Bergstrand, han 
är Agronomie Licentiat och skall ta sitt 
forskarkörkort genom disputation i 
december 2010 i ämnet Trädgårdsveten-
skap. 

 
Karl-Johan Bergstrand kontrollerar att samtliga 
LED- dioder i armaturen är hela. 



Tillväxt Trädgård  
14.30-15.00 Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 
Kaffe inom trädgård nysatsningen mellan 

LRF/GRO, SLU/LTJ-fakulteten i Alnarp 
och Jordbruksverket. Där LRF/GRO 
prioriterar ökad lönsamhet, produkt-
utveckling och ökad produktionsvolym, 
SLU/LTJ-fakulteten i Alnarp prioriterar 
en ökad utbildnings- och forskningsvolym, 
samt Jordbruksverket som prioriterar en 
konkurrenskraftig och uthållig produktion. 

Loftet, Alnarpsgården 
15.00-15.30 
Krukväxtkvalitet 
Klara Löfkvist, HIR Malmöhus AB      
 15.30-16.00 
Mera biologiskt växtskydd               
 Klara Löfkvist, HIR Malmöhus AB                                                     
 Anna-Karin Johansson, Vendel 

Trädgårdsrådgivning                                                    
 

Processen tog sin början i september 2007 
och håller nu på att sammanställas för att 
kunna redovisas under Alnarpskonferensen 
2011. Datum är spikat till onsdagen den 26 
januari. 

Nytt från TTP    
Tillväxt Trädgård Prydnadsväxter 

   
Det preliminära programmet 
kommer att se ut enligt följande: 

08.30  Registrering och kaffe, Foajén 
Alnarpsgården (kaffe alternativ på 
loftet) Moderator: Håkan 
Sandin 

Projektet 2.4 ”Ny odling, bredare 
sortiment av prydnadsväxter” finansierat 
av Jordbruksverket, SLU Tillväxt 
Trädgård, Mäster Grön och PRYSEK är 
till för att öka den svenska prydnadsväxt-
produktionen. Inom detta projekt finns 
även utrymme att finansiera erfa- eller 
kunskapsgrupper. 

09.30-09.40 Välkomna 
 Gunilla Nordberg, LRF/Gro 
09.40-10.40 Redovisning av projektet   Tillväxt 

Trädgård i samarbete med 
projektets   starka allianser  

Inom detta projekt har det bildats en erfar 
grupp som arbetar med Kvalitetsstyrning, 
och mindre svinn med 8 företag under 
ledning av Klara Löfkvist HIR Malmöhus 
AB. Gruppens erfarenheter och 
erfarenheterna  av  ”Vårflirtsortimentet”  
dokumenteras och håller på att 
sammanställas för redovisning vid 
Alnarpskonferensen. 

 Håkan Sandin, SLU  
10.40-11.10 Konkurrensutveckling, 

utveckling/priser/ekonomi/livs-
medel  
Helena Löv och Christina 
Mattsson, JBV   

11.10-11.40 Konsumentaspekter 
Lena Ekelund och Helene 
Tjärnemo, SLU 

11.40-12.00 Diskussion och frågor 
12.00-13.00  Lunch, Loftet Alnarpsgården Nytt i projektet är ett delprojekt med 

beteckningen ”Att möblera med växter”. 
Ett samarbete mellan Tillväxt Trädgård 
och Blomsterfrämjandet där sex rums-
miljöer kommer att byggas upp, på Elmia 
Garden 2010 dels med och dels utan 
levande rumsväxter.   

13.00-16.00 Redovisning av projekten inom 
Tillväxt Trädgård, det kommer att 
vara fyra spår, grönsaker och 
potatis, frukt och bär, 
marknadsutveckling och 
prydnadsväxter vars program kan 
ses här nedan. 

Prydnadsväxter 
 Moderator: Hartmut K Schüssler 

 Plats: Sal 107 Alnarpsgården Har Du en Tillväxt Trädgård idé så hör 
av Dig! Nya pengar håller på att sökas. 13.00-13.30 

LED-belysning  Karl-Johan Bergstrand , SLU  
En vinstgivande sommar önskar vi på 
SLU alla prydnadsväxtodlare! 

13.30-14.00 
Erfarenheter av miljökrukan 
Hartmut K Schüssler , SLU     
14.00-14.30 Alnarp den 1 juni 2010 
Projektet nya växtslag, ny odling 
Hartmut K Schüssler,SLU                                     Box 103                                       

Sveriges Lantbruksuniversitet 
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