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EPOK
– Centrum för ekologisk 
produktion och konsumtion

EPOK – Centrum för ekologisk  
produktion och konsumtion vid Sveri-
ges lantbruksuniversitet (SLU) arbetar med 
kunskapsförmedling och kommunikation 
samt initiering och samordning av forskning 
och utbildning om ekologiskt lantbruk och 
ekologisk mat.

EPOK:s verksamhetsområde – ekolo-
giskt lantbruk – innefattar hela livsmedels-
systemet från produktion till konsumtion. 

EPOK samverkar med forskare, rådgivare, 
lantbrukare, beslutsfattare, näringsliv, kon-
sumentorganisationer och studenter och är 
ett nav för kunskapsförmedling och kommu-
nikation.
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EPOK - Centrum för ekologisk 
produktion och konsumtion



EPOK – Centrum för ekologisk  
produktion och konsumtion

EPOK är ett tvärvetenskapligt kunskaps- 
centrum vid SLU som har som syfte att 
förmedla saklig och forskningsbaserad 
kunskap om ekologisk produktion och 
ekologisk mat.

Vår kommunikation präglas av helhets-
tänkande och tvärvetenskaplighet vilket 
är viktigt för att belysa målkonflikter 
vid förmedling av kunskap om hela 
lantbrukssystem.

EPOK:s uppgifter:

• Förmedla kunskap till målgrupper ut-
med hela livsmedelskedjan, samt till 
intresseorganisationer, myndigheter 
och beslutsfattare.

• Främja dialog och bygga nätverk för 
att öka tvärvetenskaplighet, aktörs-
samverkan och relevans i forskningen.

• Främja stärkt hållbarhet i ekologisk 
produktion och samtidigt bidra till 
ökad hållbarhet i hela lantbruket.

• Undervisa om ekologiskt lantbruk 
och ekologisk mat samt vara en 
kunskapsresurs för studenter och 
lärare vid olika lärosäten.  

FÖRMEDLAR KUNSKAP, SAMORDNAR FORSKNING, FRÄMJAR DIALOG
Vid EPOK arbetar kommunikatörer 
och ett tvärvetenskapligt forskarteam 
tillsammans

Vi publicerar aktuella forskningsnyheter 
och fördjupade analyser av kunskapsläget 
inom olika områden; exempelvis produk-
tionsfrågor inom växtodling, trädgård och 
djurhållning, djurvälfärd, matens kvalitet, 
marknads- och konsumtionsfrågor, samt 
frågor kring miljöpåverkan och resurs- 
användning.

EPOK:s publikationer handlar om eko-
logiskt lantbruk och hållbara livsmedels-
system och utgörs av nyhetsnotiser, 
faktablad, artiklar och mer omfattande 
kunskapssynteser. 

Mötesplatser erbjuds för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte genom workshops 
och seminarier.

Samordning av forskning sker genom att 
i breda förankringsprocesser samman-
ställa kunskapsbehov inom ekologisk 
produktion och ekologisk mat i form av 
forskningsagendor, samt genom sam-
arbete med finansiärer i samband med 
forskningsutlysningar.

EPOK samarbetar med och är en 
svensk forskningsplattform inom EU-  
organisationen TP Organics, som främjar 
forskning och internationellt samarbete 
inom ekologiskt lantbruk.


