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Närvarande: Margareta Emanuelson, Håkan Jönsson, Pelle Fredriksson (adj.), Birgitta
Rämert, Karin Ullvén, Maria Wivstad,
1. Maria hälsar välkommen.
Dagordningen godkänns.
2. Runda – hänt sedan sist.
Birgitta berättar att kursen ”Ekologisk produktion” gjorts om för att attrahera bredare – inte
bara hortonomer och trädgårdsingenjörer utan också lantmästare och ”husdjurare”. Ändå är
det bara nio studenter som går. Detta visar ännu en gång att undervisning om ekologisk
produktion bör integreras i programmen och inte gå som enstaka kurs. EPOK bör verka för att
sådan integrering diskuteras på samma vis som det nu görs inom agronomprogrammen också
inom fler av SLU:s utbildningar.
På gång är en ny internationell doktorandkurs i agroekologi vid Alnarp. Lennart Salomonsson
och Erik Steen Jensen är bland de drivande. Men EPOK:s ledningsgrupp tycker det är viktigt
att en sådan kurs samordnas med liknande initiativ på Ultuna. Till exempel borde
forskarskolan ”Focus Research on Water” tillfrågas om de vill vara med. Likaså inom
forskarskolan ”Domestic Animal in a Changing World” kan intresse finnas.
Margareta berättar om nytt EU-projekt om kohälsa samt om Emma Ivarssons avhandling som
bland annat handlar om cikoria till grisar.
Margareta informerar också om invigningen av Lövsta forskningsstation 24/5.
Håkan, har tillsammans med Johanna Spångberg och Pernilla Tidåker skickat in en artikel där
musselodling och användning av musselmjöl granskas på systemnivå i ett
hållbarhetsperspektiv.
Håkan påminner också om att val till ny fakultetsnämnd för NL är på gång och
valberedningen tar emot förslag.
Åsa Domeij har tillfrågats om hon vill hålla ett lunchseminarium i EPOK:s regi. Hon har
tackat ja, men inget datum är satt ännu (får bli till hösten).
Seminariet om livsmedelskvalitet och hälsa som EPOK arrangerade tillsammans med
Ekologiskt Forum fick mycket positiv respons. De hundra platserna fylldes långt innan
anmälningstiden var ute och ett trettital personer stod på väntelista. Seminariet gav upphov till
ett inslag i SVT Rapport där flera av deltagarna intervjuades.
EPOK har fått två abstracts accepterade till IFOAM:s (International Federation of Organic
Agriculture Movements) konferens om ekologisk husdjurshållning i höst.
EPOK har fått en ansökan till Jordbruksverket (kompetensutvecklingsmedel) beviljad med
hela summan, 308 000. Ansökan gäller projekt om biogas/rötrest (kunskapssammanställning)
samt djurhälsa (workshops).

EPOK har svarat på en remiss från KRAV om nya reglerför växtodling och djurhållning
rörande minskad klimatpåverkan.
Jordbruksverkets redovisade vid en hearing 16/4 ett utkast till underlag för
regeringsuppdragen de har om nya mål för ekologisk produktion och om rollen för ekologisk
produktion i Landsbygdsprogrammet. Underlaget som behandlades vid hearingen bestod av
en effektutvärdering av ekoproduktion mot olika samhällsmål, såsom miljökvalitetsmålen,
men det innehöll inga förslag till mål för ekologisk produktion (konsumtionsmål ingår inte i
uppdraget att utreda). Sådana förslag kommer att ingå i det slutliga underlaget. EPOK deltog i
hearingen samt har även skickat in skriftliga synpunkter på underlaget.
3. Föregående protokoll till handlingarna.
Maria ska skicka ut den reviderade verksamhetsplanen på svenska och engelska.
4. Ekonomirapport.
Januari och februari gick med överskott, men då hade inte Eva Salomon och Ulf Nilsson
börjat. Sedan är resultatet något negativt (men positivt gentemot budget). Maria har gjort
noggrannare överslag på kostnader för synteser och det ligger högre än tidigare, men det
utrymmet finns.
Idisslaruppdraget ska annonseras inom kort. Maria skickar ut förslag till annonstext.
5. Lägesrrapport – forskarnas projektuppdrag.
Förutom staben är det nu tio personer verksamma.
Anna Wallenbecks syntesarbete om grisfoder är alldeles snart klar. Den blir kortfattad och
riktad mot praktiker. Den har gjorts i samverkan med rådgivare och fodertillverkare.
Anna Wallenbeck och Stefan Gunnarsson planerar seminarier om hälsa hos gris och fjäderfä.
I SJV- ansökan har vi även utlovat seminarier för idisslare – därför är det viktigt att snabbt nu
rekrytera någon för det sedan tidigare planerade uppdraget om idisslare. Faktablad för
djurhälsoläget ska tas fram.
Cecilia Sundberg och Elin Röös har kommit långt med sin omfattande syntes om ekologisk
produktion kontra klimatfrågan. Arbetet har blivit mer omfattande än det var tänkt från
början. Viktigt är att få till diskussioner om rapporten med olika målgrupper. Det planeras nu
en workshop för forskare tillsammans med Framtidens lantbruk. Syntesen blir inte definitivt
färdig förrän till hösten.
Siri Caspersen arbetar med växtnäringsfrågor på gårdsnivå med huvudsaklig inriktning på
trädgård. Hon skriver en kort populär artikel om utmaningar i växtnäringsförsörjning för
trädgård samt en lite större syntes med praktisk inriktning.
Axel Mie skriver en syntes nu efter seminariet om hälsa där han ansvarade för planeringen.
Han ska vara klar till hösten. Han har även ägnat sig åt nätverksbyggande. Nästa projekt har
Axel föreslagit ska handla om risker med bekämpningsmedelsanvändning för dem som
exponeras under yrkesutövande. Ledningsgruppen ifrågasätter dock om det verkligen ska
utföras inom EPOK? Möjligen kan vi göra den i samverkan med en annan part, t.ex.
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CBK)

Camilla Winqvists syntes om biologisk mångfald och ekosystemtjänster är snart klar. Den ska
även utgöra underlag för en mindre broschyr.
Ulf Nilsson har påbörjat sitt uppdrag kring växtskyddsfrågor för EPOK. Har varit på
invigningskonferens för Centrum för biologisk kontroll (CBC).
Ruben Hoffman har kommit en bit på väg med struktur och disposition för sin syntes om
konsumentstudier.
6. Diskussion om forskningsprogram om ekologiskt lantbruk, process och produkt.
Maria berättar om hur EPOK:s verksamhetsgrupp tänkt kring syfte och process för att ta fram
ett nytt ramprogram för ekologisk produktion och konsumtion.
Maria har haft underhandskontakter med finansiärer och departement som visat intresse. De
som arbetar med ramprogrammet vid EPOK kommer att träffa finansiärer 15/5 för att
diskutera struktur på programmet samt ambitionsnivån.
Ledningsgruppen tycker det är bra om det som framkommer i processen med ramprogrammet
kan användas för EPOK:s arbete med forskningsinitiering.
Ledningsgruppen vill också att verksamhetsgruppen funderar igenom om begreppet
”ramprogram” verkligen är den bästa benämningen på den typ av dokument som ska tas fram,
särskilt med tanke på att EPOK inte har något formellt updrag att ta fram ett
ramforskningsprogram. Det är också viktigt att vara klar över målet med detta arbete, för att
få rätt fokus. ”
7. Nästa möte äger rum 1 oktober 13-15.

