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1. Maria hälsar välkommen.
2. Föregående protokoll godkänns.
3. Budget.
Vi utökar verksamheten 2012 med sammantaget tre nya uppdrag, två är under tillsättning och
ett annonseras ut efter nyår, vilket innebär kraftigt ökade kostnader.
Sammantaget innebär budgeten en underfinansiering på ca 1,2 miljoner för 2012, vilket
medför att vi kommer att utnyttja sparat kapital från 2010 och 2011.
4. På gång i höst.
Lunchseminarier har genomförts, två på Ultuna och ett i Alnarp kommer den här veckan.
Seminarium om biologisk bekämpning har genomförts i Alnarp.
Den 8–9 november ordnar EPOK tillsammans med Jordbruksverket seminarium om 100
procent foder till ekogris. 17-18 november ordnas motsvarande om fjäderfä tillsammans med
Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion.
CORE Organic II har utlyst en omgång till med deadline 16 januari. Den rör förädling av
plantmaterial samt marknadsfrågor. Formas har bett EPOK sondera intresset. Formas har satt
av medel för svenskt deltagande, men vet inte hur stort intresset är att söka.
Jordbruksverket har utlyst forskningsmedel inom miljö och ekologisk odling. Sista
ansökningsdag är 1 december.
5, Verksamhetsplan 2012.
Nya uppdrag:
Inspel från referensgruppen processades i verksamhetsgruppens planeringsmöte 1-2
november. Ett uppdrag behöver inte alltid innebära en 25-procentig EPOK-anknytning. Det
kan vara att någon som hyrs in för ett mer avgränsat uppdrag. Till exempel i nära samverkan
med någon av uppdragsforskarna.
Förslaget från verksamhetsgruppen är att tillsvidare bara utöka med ett tjugofemprocentigt
uppdrag, och det inom idisslare.
Hur vi ska täcka upp behoven som finns att bevaka och driva forskningsfrågor när det gäller
teknik diskuterades. Det kan bli svårt att formulera ett uppdrag och hitta någon som är
kompetent att bevaka området med tillräckligt brett angreppssätt. Tillsvidare får alltså
tekniksidan bevakas inom respektive befintliga uppdragsområden.
Ett uppdrag kring sociala aspekter av ekologisk produktion fanns som önskemål från
referensgruppen. Men där finns inte mycket svensk forskning och intresserade forskare att
knyta an till för närvarande. Ledningsgruppen beslutar därför att skjuta denna fråga på
framtiden.

Stadsodling och småskaliga system har också föreslagits som tema för uppdrag. Det kan bli
något som Siri Caspersen hanterar inom sitt uppdrag framöver, men troligen inte prioriterat
under 2012. Vi ska dock vara öppna för att FOR (Fritidsodlingens riksorganisation) kan vilja
göra någon aktivitet tillsammans med oss riktat mot fritidsodlingens behov.
Ledningsgruppen stöder verksamhetsgruppens förslag om att utlysa ett uppdrag om idisslare i
början av 2012.
Lunchseminarier:
EPOK planerar för två-tre lunchseminarier på Ultuna under våren, samt ett i Skara och ett i
Alnarp.
Förslag finns om ett seminarium med temat ”Ekologisk produktion i framtidens lantbruk”
Staben arbetar vidare för att förverkliga detta.
Ett annat förslag är att ta in någon från departementet som kan redogöra för departementets
strategiska tänkande kring ekologisk produktion och konsumtion. Men det bör i så fall skjutas
på till hösten när Jordbruksverkets ekomålsutredning har behandlats.
Något om Handelns syn på ekologiska produkter har föreslagits. Staben vidareutvecklar detta
förslag.
Från Alnarp finns önskemål om att ordna något kring växtnäringsläckage.
Stefan Gunnarsson, uppdragsforskare vid EPOK har tagit på sig att ordna ett
lunchseminarium i Skara i samverkan med lokala aktörer.
Övriga seminarier:
Förslag finns om att bjuda in Niels Halberg, verksamhetschef vid ICROFS (International
Centre for Research on Organic Food Systems) när vi drar igång arbetet med nästa
ramprogram. Han kan berätta om hur man arbetar forskningsstrategiskt i Danmark. Samtidigt
skulle han kunna hålla seminarium om ekologisk produktion kontra livsmedelssäkerhet, som
är hans expertområde.
EPOK diskuterar med föreningen Ekologiska lantbrukarna om att ordna en workshop vid
deras stämma i mars. Eventuellt med klimattema.
Samplanering sker med Jordbruksverkets aktiviteter. Eventuellt gör EPOK någon ganska brett
inriktad aktivitet i november i samband med utbildningsdagar för rådgivare.
Deltagande planeras på konferenser som EPOK:s uppdragsforskare ändå reser till, exempelvis
IFOAM:s husdjurskonferens.
Kajsa och/eller Pelle åker till BioFach, representerar EPOK vid mässan och deltar i
kongressen.
Ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion:
Föreliggande ramprogram löper ut år 2012. Ledningsgruppen beslutar att inte göra om hela
processen med att göra ett nytt ramprogram från grunden, utan istället uppdatera och

komplettera det nuvarande. Till att börja med ska EPOK inventera hur befintliga projekt
svarar mot nuvarande ramprogram. Ett uppdaterat ramprogram ska också harmonieras
gentemot TP Organics. Arbetet ska inledas med ett möte mellan finansiärerna och EPOK:s
ledningsgrupp.
EPOK öppnar också ett webbforum för att samla inspel till ramprogrammet.
Utbildningsinitiativ
Två datum för lärarfortbildning är satta till 8/2 och 7/3. Utgångspunkten ska vara omvärldens
kompetensbehov.
En forskarutbildningskurs ska börja planeras av EPOK under 2012. (Förmodligen inte start
förrän 2013.) Vilka forskarskolor som finns och hur EPOK kan samordna sig med dem ska
undersökas, samt hur EPOK kan samverka med NJF Organics och Nova. Den tänkta kursen
ska placeras vid en institution med EPOK som medverkande i en planeringsgrupp.
Verksamhet inom uppdrag
• Gris och fjäderfä: fokuserar på djurvälfärd under våren, sedan djurmaterial och avel
under hösten
• Systemanalys: Fortsatt fokus på klimat till i mars, därefter inga färdiga planer.
Ledningsgruppen tycker det vore bra med fokus på kretsloppsfrågor.
• Hälsa och kvalitet: Seminarium planerat till vecka 8
• Växtnäring trädgård: Projektplanen ej färdigutvecklad. Ledningsgruppen betonar
vikten av att koppla in relevant forskning också vid Ultuna.
• Ekonomi: här finns just nu stort intresse för riskfrågor. Ledningsgruppen tycker det är
viktigt att inte tappa fokus på gårdsekonomi. Ledningsgruppen tycker det är positivt
att Ruben Hoffman bygger nätverk mot ekonomirådgivare generellt.
• Ekosystemtjänster: Camilla Winqvist har skrivit en vetenskapligt review som hon ska
bygga en syntes kring.
EPOK:s verksamhetsplan 2012 ska skickas till ledningsgruppen innan den fastställs och
skickas in.
6. Nästa möte: 13/2 kl. 13-15

