
EPOK ledningsgrupp 2011-05-23 
 
Närvarande: 
Margareta Emanuelson, Håkan Jönsson, Birgitta Rämert, Karin Ullvén, Maria Wivstad Pelle 
Fredriksson (adj.) 
 
1. Föregående protokoll. 
Birgitta vill ha ändringar i föregående minnesanteckningar och inkommer med dessa 
samtidigt med synpunkter på den preliminära versionen av detta mötes anteckningar. 
 
2. Genomförda aktiviteter 

• EPOK deltog i planering samt medverkade i FoU-inriktat seminarium om ekologisk 
produktion som Jordbruksverket anordnade 110210 i Örebro.  

• EPOK deltog i den svenska samlingsmontern vid BioFach i Nürnberg 110216-19  
• EPOK:s stab deltog i internat med Institutionen för växtproduktionsekologi. 
• EPOK ordnade lunchseminariet ”En ny EPOK vid SLU” 110330.  
• EPOK ordnade möte med Jackis Lannek vid Jordbruksverket för att få uppdatering om 

ändringar i EU-regler på djursidan, samt diskutera hur vi kan samverka och hur 
forskningen kan göra inspel när det gäller regelförhandlingar.  

• Seminariet ”Ekologiskt lantbruk greppar kvävet” ordnades i samarbete mellan EPOK 
och Ekologiskt Forum på Wanås Gods i Skåne 110504.  

• Ett heldags uppstartmöte hölls med hela EPOK:s verksamhetsgrupp 110505. 
• Karin Ullvén var med i LOFT-montern på VM i plöjning110512-14  
• Maria Wivstad var inbjuden för att tala om EPOK och om vad SLU gör för ekologisk 

produktion på FGL-möte (Föreningen för Global livsmedelsförsörjning på ekologisk 
grund) 110519. 

• Axel Mie medverkade i konferens i Prag arrangerat av nätverket ”Food Quality & 
Health” (FQH) 110518-20. 

 
3. Ekonomi 
Maria Wivstad presenterade det ekonomiska utfallet t.o.m. sista april. Då hade de flesta 
forskaruppdragen inte kommit igång så som planerat. Därför finns ett visst överskott.  
 
4. Utbildning 
Ledningsgruppen beslutar att gå vidare med följande två förslag:  

• EPOK ska initiera en fortbildningsserie om ekologisk produktion för lärare. Detta bör 
ske i samverkan med berörda programstudierektorerna.  

• EPOK kan vara en kunskapsresurs för lärare  
 
Dessutom ska EPOK följa upp vad som händer inom RAG när det gäller att utveckla 
agronomprogrammets innehåll om ekologisk produktion. 
 
Innan sommaren ska Maria Wivstad tillsammans med några av EPOK:s uppdragsforskare ta 
fram en handlingsplan om hur vi går vidare med att höja kvaliteten på undervisningen om 
ekologisk produktion i SLU:s utbildningsprogram.  
 
5. Forskaruppdragen 
Anna Wallenbeck och Stefan Gunnarsson har kommit igång med sina uppdrag. Johan 
Ahnström, Axel Mie samt Cecilia Sundberg/Elin Röös håller på att formulera sina 
projektplaner. I augusti startar Siri Caspersen och i september Ruben Hoffman.  



 
6. Seminarier och workshops, sommar och höst 
Ledningsgruppen beslutar att hålla två lunchseminarier på Ultuna och ett på Alnarp under 
hösten. 
 
7. Höstens ledningsgruppsmöten 

Ledningsgruppen planerar två möten under hösten; 16/9 kl13-15 och 7/11 kl 13-16  
 


