
EPOK ledningsgruppsmöte 130225 
 
Närvarande: Margareta Emanuelson, Pelle Fredriksson (adj.), Håkan Jönsson, Birgitta 
Rämert, Eva Salomon (adj.), Karin Ullvén, Maria Wivstad,  
 
1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns. 

 
 

2. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  
 
Frågan om ledningsgruppens fortsatta mandat kvarstår delvis. Det är klart att Birgitta och 
Håkan fortsätter tills vidare. Margareta ska kolla med dekanus för VH-fakulteten om sitt 
fortsatta mandat.  
 
Synpunkter på verksamhetsplanen från förra mötet har inarbetats i densamma. 
 
 
3. Nästa möte blir 17/5, 13-15. 
 
 
4. Lägesrapport om verksamheten. 
 
”Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013” har publicerats sedan ledningsgruppens 
förra möte. Ledningsgruppen har intrycket att den tagits väl emot, både i Sverige och 
internationellt.  
 
EPOK har börjat planera ett lite mer omfattande seminarium om odlade musslor som foder 
och vattenrenare. Syftet är att samla ihop vad som görs för att föra utvecklingen framåt både 
inom forskning och praktik. Det har drivits en hel del skilda projekt (odling, foderförsök, 
systemanalys, ekonomi, möjligheter med sötvattensarter m.m.), men det kan vara läge att ta 
ett helhetsgrepp, med ett seminarium där även beslutsfattare som kan påverka utvecklingen 
medverkar.  
 
EPOK har samverkat med Jordbruksverket kring programmet på FoU-dagen 27/2 i 
Linköping. I år även med föreläsare från Danmark och Norge.  
 
Den 6/3 anordnar EPOK ett seminarium tillsammans med Partnerskap Alnarp och 
Institutionen för biosystem och teknologi. Där ska först Elin Röös och Cecilia Sundberg 
presentera den ”klimatsyntes” de gjort på uppdrag av EPOK, därefter ska den nya 
forskningsagendan presenteras och till sist blir det presentation av projekt inom ekologisk 
produktion som bedrivs i Alnarp. 
 
Första numret av EPOK:s nya magasin NORDISKT EKO har kommit ut. Karin fick över 
hundra anmälningar om prenumeration och en lång rad positiva omdömen via mejl på bara 
några dagar efter att numret släppts. 
 
Eva drar nu igång ett syntesarbete om användning av rötrest.  
 
Maria redogjorde för kommande forskningsutlysningar. 
 



5. Ekonomisk redovisning 2012. 
Resultat för 2012 är i stort sett i linje med budget. Kvarvarande medel (1 516 425 kr) kommer 
att upparbetas under 2013 och 2014.  
 
 
6. Nya uppdragsområden/medarbetare från 2014. 
Ledningsgruppen beslutar att de uppdragsområden som är på väg att löpa ut ska ses över och 
omprövas före sommaren (alla utom växtskydd och idisslare som är nya och kommer löpa 
minst en bit in på året 2014). Både forskarnas egna uppfattningar/intresse och 
ledningsgruppens bedömning om ämnesområden som behöver prioriteras ska vägas in i beslut 
om att fortsätta eller avsluta uppdrag. Dock måste kostnaderna minska under 2014 på grund 
av att de gamla ekonomiska överskotten till stor del upparbetats i och med utgången av 2013. 
Det innebär en neddragning med 1–2 uppdrag. Beslut behöver tas i början av hösten för att 
hinna rekrytera eventuella nya forskare till 2014.  
 
Ledningsgruppen anser att områdena ”systemanalys” och ”livsmedelskvalitet och hälsa” är 
fortsatt högt prioriterade. Likaså ”ekonomi”, men eventuellt med starkare fokus på lönsamhet 
i företag.   
 
Andra viktiga områden: 
Biogas/rötrest (men där är redan en del påbörjat) 
Smittskydd, antibiotikaanvändning  
Trädgård 
Samhällsnytta av ekologisk produktion 
 
För vissa frågor kan det vara så att det inte finns tillräckligt med forskning att syntetisera och 
kommunicera. I sådana fall kan det vara initiering av forskning som EPOK ska ägna sig åt, 
menar ledningsgruppen. 
 
 
7. Internationellt engagemang.  
Maria har blivit invald i styrelsen för den nya organisationen Technology Innovation Platform 
of IFOAM (TIPI) som ska verka för ökad samverkan inom forskningen och mellan 
forskningen och forskningens intressenter på internationell nivå. 
 
Ett nytt dokument ”Action Plan Innovation and Learning” kommer tas fram inom TP 
Organics under 2013 för publicering under 2014. TP Organics kommer sedan att uppdatera 
sin strategiska forskningsagenda till år 2015. EPOK:s stab kommer följa och göra inspel i 
detta arbete.  
 
Birgitta kommer att delta i ett möte 18–20 mars om internationell samverkan om 
forskarutbildning i agroekologi. Maria var också inbjuden, men förhindrad att delta. 
Ledningsgruppen välkomnar initiativet, men anser det viktigt att det blir en verksamhet som 
är öppen även för doktorander inom mer disciplinära områden, men som har önskan att 
bredda sig.   
 
 
8. Utvärdering av EPOK 
Maria har diskuterat med dekanus för NL-fakulteten att genomföra en utvärdering av EPOK 
redan i höst (som annars är preliminärt planerad efter fem år). Ledningsgruppen anser dock att 



det är för tidigt att påbörja detta i år, och förordar istället en inriktning mot att vara klara med 
en sådan utvärdering till 1 juni 2014, då mer av den idag planerade verksamheten är 
färdigställd och kan redovisas.  
 
 


