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Informationsrunda – aktuellt
En grupp inom Rådet för agronomutbildning (RAG) ska se över vad som lärs ut om
ekoproduktion inom olika kurser. Att delta i detta stämmer väl överens med EPOK:s
samordningsuppdrag. Ledningsgruppen tycker det är viktigt att undervisning om ekologisk
bedrivs integrerat i kurserna.
Maria Wivstad har haft dialog med Rune Andersson och Ullalena Boström vid Ekoforsk
angående den nu aktuella utlysningen. Ledningsgruppen skulle välkomna en utredning av
relationen Ekoforsk – EPOK.
Vid ett möte vid Ekologiskt forum om en ”Ekostrategi” som ska följa på Aktionsplan 2010
kom man fram till att EPOK:s roll i strategin är att ta fram forskningsbaserat faktamaterial
som de andra aktörerna kan använda. Också viktigt att föra in kunskap från aktörerna till
SLU. Ledningsgruppen instämmer i att EPOK inte ska ställa sig bakom Ekostrategidokumentet (dvs medverka som avsändare) men tycker det är mycket angeläget att medverka
i rollen som sakkunnig när det gäller kunskapsförsörjning etc.
Verksamhet vid EPOK, dokumentation av CUL:s verksamhet som underlag
Fortbildning
EPOK bör undersöka behovet av att återuppta fortbildningsverksamhet.
Kommunikation
Exempel på kanaler och aktiviteter som CUL höll i:
• Konferenser
• Seminarier
• Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden
• Syntesrapporter inkl aktiviteter
• Rapporter
• Forskningsnytt
• Småskrifter
• Hemsida inkl forskarsidor, kalender
• Organic eprints
Beslöts att en kommunikationsstrategi som ska ligga till grund för närmare planering av
kommunikationsverksamheten ska tas fram under hösten.

Samordning
Ledningsgruppen anser att EPOK bör kunna fungera som koordinator vid framtagande av
ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion på liknande sätt som
CUL gjort.
EPOK bör bevaka ”deltagardriven forskning” (DDF). Dock, menar ledningsgruppen, är det
inte EPOK:s ansvar att vara drivande i utvecklingen av DDF.
Pågående nordiskt samarbete som är aktuellt för EPOK
CUL ansvarade sedan 1998 för huvudredaktörskapet för tidningen Forskningsnytt om
økologisk landbruk i Norden. Tidningen vänder sig till yrkesverksamma i livsmedelskedjan
och har gjorts i ett samarbete mellan 8–10 forskningsorganisationer i Norden. Vid ett nordiskt
möte i januari föreslog Forskningsnytts nordiska redaktionsråd bl.a. att tidningen
fortsättningsvis ska ges ut på engelska.
Ledningsgruppen anser att det inte går att ta ett beslut om fortsatt utgivning och utveckling av
Forskningsnytt utan att ha först ha diskuterat igenom en kommunikationsstrategi.
Ledningsgruppen beslutar att det under hösten ändå ska ges ut ett mindre omfattande nummer
av Forskningsnytt som informerar läsarna om läget.
Vid det nordiska mötet i januari träffades också representanter för de nordiska
organisationerna bakom ”Nordic Organic Conference (NOC)” som ordnades för första gången
i Göteborg 2009 och där CUL var huvudarrangör Vid januari-mötet föreslogs att NOC blir ett
stråk i den danska ”Øko-kongresen” som hålls i Odense i november 2011. Ledningsgruppen
ställer sig positiv till detta förslag. EPOK har inte resurser att på egen hand ordna en
konferens den närmaste framtiden och det är bra om arrangemanget kan alternera mellan
länderna. EPOK kan ta del i programutformning och marknadsföring men inte i de rent
praktiska arrangemangen.
Planeringsdag i september
Beslut fattas om att sätta av en heldag med övernattning och morgonmöte tisd – onsd 21–
22/9.

