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1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns. 
 
2. Kort informationsrunda.  
 
Eva ska arbeta vidare kring rötrest under 2014. En broschyr om rötrest på engelska är under 
produktion.  
 
En broschyr på engelska som sammanfattar EPOK:s kunskapssammanställning ”Ekologiskt 
lantbruk och klimatpåverkan” och en engelsk version av EPOK:s magasin Nordiskt Eko har 
nyligen färdigställts.  
 
Arbetet med Ruben Hoffmanns kunskapssammanställning om konsumentattityder, inklusive 
en kortversion av densamma närmar sig slutet.   
 
EPOK arbetar också tillsammans med Jordbruksverket med programmet till FoU-dagarna 9–
10 april.  
 
EPOK är lokal arrangör för CORE Organics forskarmöte 1 oktober. Huvudmålgruppen är 
forskare, men vi ska även jobba aktivt på att få dit ett antal andra aktörer för diskussion om 
hur resultaten från projekten kan spridas och tillämpas.  
 
Maria höll ett föredrag på Science Day på mässan BioFach; ”A critical review of organic 
farming research world-wide”, i samband med en workshop om den globala visionen för 
forskning inom ekologiskt lantbruk som utarbetas av organisationen TIPI (Technology 
Innovation Platform of IFOAM).  
 
Ett seminarium med redovisning av Axel Mies syntesarbete om hälsoaspekter på ekologisk 
mat planeras till den 27:e maj. 
 
EPOK har tagit initiativ till ett lunchseminarium med ”eftersittning” tillsammans med 
Framtidens lantbruk och SLU Global 8/4. Den norska forskaren Anna Marie Nicolaysen 
kommer att berätta om sina studier av indiska småbönder som ställer om till ekologisk 
produktion.  
 
3. Förra mötets protokoll läggs till handlingarna.  

 
4. Ekonomiskt resultat. 
Maria redogjorde för resultatet 2013. Underskottet på cirka 700 000 kr är enligt budget. 
 
5. Budget 2014.  
Budgeten innehåller ungefär samma underskott på 700 000 som 2013. Detta är kvarvarande 
medel som ska upparbetas (finns totalt 800 000 kr). Budgeten ger utrymme finns för ett 
ytterligare uppdrag omfattande 6 månader (25 procent). Innehållet i ett eventuellt nytt 
uppdrag diskuteras på nästa möte.  
 



6. Verksamhet 2014. 
Maria berättar om European Innovation Partnerships (EIP), där hon deltar i EIP Agris 
fokusgrupp om skördeökningar i ekologisk produktion. Förutom Maria finns ingen svensk 
deltagare med i någon av EIP Agris nuvarande grupper.  
 
Nästa utlysning från Horizon 2020 om tematiska nätverk har dead-line 26 juni. 
Ledningsgruppen diskuterade om EPOK kan vara initiativtagare eller på något sätt delaktig i 
en sådan ansökan. Maria skickar ut info om detta och staben funderar vidare hur vi eventuellt 
kan samordna oss med andra.  
 
AgroVäst har fått pengar från Vinnova för en plattform för primärproduktion med syfte att 
öka inflytandet i Horizon 2020. Maria har fått inbjudan till möte, men kan inte närvara. Hon 
kollar om någon annan EPOK-anknuten person deltar och bevakar för EPOK:s räkning. 
 
Maria har skickat synpunkter på instruktioner för utvärderaringen av EPOK till Pär Aronsson 
på NJ-fakulteten. Utvärderingen planeras börja i maj och slutföras i oktober. Självvärderingen 
som EPOK genomför inför utvärderingen ska vara klar i mitten på april. Maria sammanställer 
denna. Verksamhetsgruppen går igenom målen och analyserar hur vi lyckats.  
 
9. Nästa möte är den 28 april.  


