
EPOK ledningsgruppsmöte 141215 
 
Närvarande: Margareta Emanuelson, Håkan Jönsson (början av mötet), Birgitta Rämert, 
Karin Ullvén, Maria Wivstad 
 
1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns. 
 
2. Förra mötets protokoll läggs till handlingarna.  
 
3. Personalförändringar, forskaruppdrag och verksamhetsplan 2015. 
Maria meddelar att Pelle Fredriksson kommer att söka tjänstledighet från början av nästa år 
och att en vikarie ska rekryteras.  
 
Maria redovisar ett förslag med sex forskaruppdrag under 2015. På grund av personalbristen i 
staben bedömer Maria att det bara finns kapacitet att rekrytera en ny uppdragsforskare under 
2015. Ledningsgruppen är positiv till att Eva Salomon fortsätter med 50 procent för att på 10 
procent stödja staben under rekrytering och introduktion av en vikarie för Pelle.  
 
Hur processen att rekrytera uppdragsforskare ska gå till diskuteras och ledningsgruppen är 
ense om att ledningsgruppen ska identifiera önskvärd kompetens, medan föreståndaren avgör 
vilken person som sedan rekryteras till uppdraget.  
 
Ledningsgruppen anser att EPOK behöver få in samhällsvetenskaplig kompetens och 
kunskaper om hela livsmedelskedjan, även efter primärproduktionen. Men fortfarande är 
också produktionsekonomi viktigt. Ledningsgruppen diskuterar också möjligheten att 
rekrytera för kortare uppdrag, men konstaterar att kompetensen behövs inom gruppen, för att 
lite mer långsiktigt kunna vara aktiva och drivande inom dessa områden.  
 
För uppdrag under 2016–2017 gäller att snart komma igång med att formulera riktlinjer, 
konstaterar ledningsgruppen.  
 
Några av de aktiviteter och teman som EPOK kan inrikta verksamhet på under 2015 
diskuterades: 
 

• Planeringen är igång för en aktivitet om antibiotika och smittskydd. Håkan tycker att 
det är viktigare att vända sig till senare delar av livsmedelskedjan än till 
primärproducenter. Men beroende på vad den inledande workshopen kommer fram till 
kan det bli olika produkter och aktiviteter gentemot flera olika målgrupper. 

 
• Att ha i minnet framöver är att proteinfoder till fjäderfä är ett område där det kommit 

fram en del nytt som borde syntetiseras och förmedlas. 
 

• Tillåtna växtskyddsmedel i ekoproduktion och dess eventuella risker är ett ämne där 
det saknas en bra sammanställning och det är lämpligt för EPOK att göra en insats.  

 
• Ett nytt förslag från ledningsgruppen: SLU borde synas bättre på mässan ”Elmia 

inomgård” och EPOK skulle kunna initiera en diskussion om samverkan med 
samverkanslektorerna kring detta.   

 



• Birgitta tar upp SLU:s bristande engagemang i mässan ”Nordiska Trädgårdar”. EPOK 
har dock inte mycket material gentemot den målgruppen (inom främst 
fritidsodlingen).  

 
• Skördenivåer och produktivitet är viktigt område som ledningsgruppen tycker ska 

prioriteras. Det är delvis kopplat till frågor om produktionsbarriärer/flaskhalsar som 
också är ett aktuellt område. 

 
• Ledningsgruppen är positiv till att EPOK ordnar ett forskar/doktorandmöte inom de 

ekologiska forskningsprogrammen med syfte att informera om vad EPOK erbjuder när 
det gäller till exempel kommunikationsstöd, samt också för att ge deltagarna möjlighet 
att sätta in sin forskning i ett bredare perspektiv. Men ledningsgruppen konstaterar 
samtidigt att det kan vara svårt att väcka intresse för breda frågor. Tiden räcker inte till 
att ge sig utanför de smala ämnesområdena. Kanske lägga det som kurs så att 
doktoranderna får poäng för det? Staben funderar vidare på ett upplägg och 
återkommer vid ett senare ledningsgruppsmöte.  

 
• Långsiktig växtnäringsförsörjning är ett annat angeläget område. På FoU-dagarna som 

EPOK arrangerar tillsammans med Jordbruksverket har fokus på kväveeffektivitet 
inom eko. Kretsloppskväve är dyrt. Inte minst viktigt inom trädgård, men 
Jordbruksverket har tyvärr valt att inte ha med trädgård på FoU-dagarna 2015.  

 
• Ledningsgruppen tycker att arbetet med ”Forskarsvar” (en interaktiv webblösning 

kopplad till en kunskapsdatabas, med inriktning på målgrupper främst utanför 
primärproduktionen) bör prioriteras och att staben måste hitta en väg att få igång 
denna trots att en ansökan till Formas om detta inte blev beviljad.  

 
• Ledningsgruppen tycker det är viktigt att syntesen om biologisk bekämpning blir klar 

under våren och att den bör lanseras vid ett seminarium i Alnarp.  
 

• I utvärderingen betonas vikten av att EPOK arbetar vidare med utbildningsfrågorna. 
Det finns ett bra underlag i den enkätundersökning som EPOK genomfört gentemot 
studierektorerna.  

 
4. Kort diskussion om den pågående debatten om ekologiskt och konventionellt lantbruk 
EPOK:s roll är att ta fram saklig kunskap. Ledningsgruppen tycker att EPOK bör gå ut och 
påpeka osakligheter i debatten. Ett problem är att EPOK ofta bjuds in att tala på 
”förespråkarnas” sida och debatten läggs i många fall upp på ett polariserande sätt. När EPOK 
inte ställer upp på sådana koncept anklagas vi för att ”inte stå upp för ekoforskningen”.  
 
5. Kommande möten 
Vid mötet den 12 januari kommer ledningsfunktioner och former för uppdrag att diskuteras. 
Uppföljning blir 9 februari då även ämnen för framtida områden ska diskuteras. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 


