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COBRA 2013-2015 

17 länder är med däribland Danmark, Sverige, Norge, Finland 

Svensk partner: SLU Alnarp – Nils-Ove Bertholdsson 
 

*Utsäde: koordinera resistensscreening mot utsädesburna 

sjukdomar, betningsmetoder 

*Robusta sorter med hög genetisk diversitet, förädlings-

arbete i populationssorter och för sortblandningar 
  

Svenska försök: Försök i höstvete, urval för tidig skott- och 

rottillväxt, och allelopati (rotexudat som hämmar ogräs) för  
 

VETE KORN ÄRT ÅKERBÖNA 

bra ogräskonkurrens och effektivt 

näringsupptag 

 



Nytt digitalt magasin från EPOK 

Gratis nedladdning: 

www.slu.se/epok 

Artikel från SJVs 

FoU-dag 2012 
 



Agendan är ett underlag 

för finansiärers utlysningar 

av forskningsmedel för eko 
 

Nya forskningssatsningar 2013/2014 
 

*SLU Ekoforsk 21 milj på tre år (utlysn vår 2013) 

*Formas, samarbete med SLF 12 milj på tre år (utlysn okt 2013) 

*CoreOrganic/Formas 36 milj på tre år (utlysn jan 2014) 
 

Agendan tydliggör kvalitet 

och nytta av forskning 

inom ekologiskt lantbruk 
 

FORSKNINGSAGENDA FRÅN EPOK 



Agendan lyfter fram fem områden 

1. Hög produktivitet med bevarad hållbarhet – flaskhalsar, 

aktuella problem 

2. Innovativa produktionssystem med många funktioner – 

nya systemlösningar, lösningar på längre sikt 

3. Täta kretslopp och förnybara resurser – inom jordbruket, 

stad/land, biogas/rötrest, lokal energiproduktion 

4. Hållbara företag och utveckling av marknaden – 

produktions/marknadsrisker, betalningsvilja 

5. Hälsosam mat med mervärden – kvalitet och 

hälsoeffekter, kommunicera och utveckla mervärden 



NJF seminarium 21-23 Augusti 
2013 i Danmark 

 

’Organic farming systems 

as a driver for change’ 
 

I nternat ional Conference

Organic farm ing system s as a driver for change

CALL FOR PAPERS

1 5  February 2 0 1 3

w w w .nj f.nu

2 1 – 2 3  August  2 0 1 3  Denm ark. NJF sem inar 4 6 1 . 

Organized in collaboration with I CROFS – I nternational 

Centre for  Research in Organic Fo od System s and EPOK 

–  Centre for  Organic Food and Farm ing at  Sw edish 

University of Agricultural Sciences.
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Avgift anmälan före 1 juni 

3 500 NJF medlem (medlavg 300:-/år) 

4 200 ej medlem 


