
EPOK ledningsgruppsmöte 121001 
 
Närvarande: Margareta Emanuelson, Håkan Jönsson, Pelle Fredriksson (adj.), Birgitta 
Rämert, Eva Salomon (adj.), Karin Ullvén & Maria Wivstad.  
 
1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns. 
 
2. Nästa möte 7/12 kl. 13-15. 
 
3. Rapporteringsrunda, hänt sedan sist.  
Birgitta redogör kort för läget med kurserna på Alnarp. Kursen i ekologisk produktion i 
Alnarp är den nu nerlagd på grund av för få studenter på kurserna som varit. Försök ska nu 
göras att lägga in moment om ekologisk produktion i andra kurser. Siri Caspersen har haft 
tidsmässiga problem att genomföra sitt uppdrag vid EPOK och det har därför nu avslutats. 
Därmed är det för närvarande ingen forskare vid LTJ-fakulteten som har uppdrag för EPOK. 
 
Margareta berättar om Bertebokonferensen som i år var fokuserad på uthållig 
animalieproduktion. Dokumentation från konferensen ska komma inom kort.  
 
Eva berättade om arbetet med den nya plattformen för forskning inom ekologiskt lantbruk. En 
enkät har skickats ut som fick bra svarsfrekvens. Både personliga svar och svar som ska 
representera hela organisationer. Främst har avnämare fått enkäten. På forskningssidan endast 
prefekter vid SLU, men forskare kommer att få möjlighet att påverka genom den förestående 
remissrundan. 
 
4. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
5. Det ekonomiska resultatet hittills under 2012 visar ett underskott. Underskottet är dock 

lägre i jämförelse med budget  
 
6. Verksamheten.  
En skiss till årsplan diskuterades.  
 
EPOK är fortfarande ganska okänt utanför SLU och det är fortsatt viktigt att synliggöra 
EPOK. Särskilt för att återupprätta SLU:s anseende efter den negativa reaktionen i vissa led 
på nedläggningen av Centrum för uthålligt lantbruk (CUL).  
 
Att synas ute på branschmässor och liknande är ett led i arbetet att göra EPOK:s verksamhet 
känd. Under 2011-2012 har representanter för EPOK:s verksamhetsgrupp (stab och 
uppdragsforskare) deltagit som utställare m.m. i en rad sådana evenemang. En erfarenhet är 
att det är helt avgörande att ha budskap och aktiviteter som verkligen ”prickar rätt” i nivå och 
innehåll gentemot målgruppen/besökarna. Med utgångspunkt från dessa erfarenheter gör 
verksamhetsgruppen en analys inför planeringen av nästa års deltagande i dylika evenemang. 
 
EPOK:s seminarier har oftast gått ut på kunskapsöverföring från forskningen blandat med 
möjligheten att ge input till framtida forskning. Ledningsgruppen tycker det är fortsatt viktigt 
att samordna seminarierna med andra aktörer, så att vi inte konkurrerar. 
 



EPOK kommer att vara medarrangör tillsammans med ICROFS (International Centre for 
Research in Organic Food Systems) i NJF-seminariet ”Organic Farming Systems as a Driver 
for Change” i Danmark 21-23 augusti 2013. 
 
Flera kunskapssynteser kommer att presenteras under hösten. Ledningsgruppen framhåller att 
vi ska titta närmare på hur synteserna kan användas i arbetet med forskningsinitiering och att 
det är viktigt att ägna kraft åt att lansera synteserna, särskilt inom SLU.  
 
Den 12 november ordnas ett seminarium om den klimatinriktade kunskapssyntes som snar är 
klar. Det är ett öppet lunchseminarium som efterföljs av fördjupning riktat mot forskare.  
Eventuellt ordnar vi ett seminarium om Camilla Winqvists syntes i december. Håkan föreslår 
att detta körs på Alnarp också.  
 
När det gäller initieringsarbete kommer även den ovan nämnda plattformen för forskning 
inom ekologisk produktion och konsumtion att fungera som stöd. Vid det möte med 
finansiärerna kring plattformen som EPOK ordnade tidigare i år visades stort intresse för 
plattformen och för att få input till prioriteringar.  
 
Ledningsgruppen betonar vikten av möten och seminarier kring plattformen när den blir klar.  
 
Det är snart dags att utvärdera de uppdragen som tillsattes först inför en eventuell förlängning 
eller val av nya områden att prioritera. Ledningsgruppen ombeds komma med synpunkter om 
eventuella omdirigeringar av inriktning när det gäller både ämnen och balansen i de 
aktiviteter som uppdragen innehåller, t.ex. mellan kommunikationsaktiviteter och 
forskningsinitiering.  
 
Teknik och socioekonomi är frågor som tidigare diskuterats som inriktning på uppdrag. 
 
Birgitta påpekar att vi saknar kompetens om frukt. Det finns en väletablerad workshop om 
som ordnas på Alnarp nästa gång i början av 2013. Det skulle kunna gå att utforma ett 
begränsat projekt kring detta. Det finns idag dåligt med svensk ekologisk frukt på marknaden, 
så det kan vara ett viktigt område att fokusera på.  
 
Ledningsgruppen framhåller biologisk mångfald och ekosystemtjänster som mycket 
angelägna områden och tycker det vore bra om Camilla Winqvists uppdrag vid EPOK kan 
förlängas. 
 
Det framfördes också att fortsatt inriktning på verksamhet också kan ta utgångspunkt i behov 
som kunskapssyntesen om klimatfrågorna pekar på. Denna kunskapssyntes kan även 
eventuellt ge underlag till en vetenskaplig artikel (dock ej inom EPOK:s uppdrag). Syntesen 
pekar bland annat på behovet av systemanalyser och att utveckla metoderna för det, samt på 
behovet av forskning om djurlösa system. Vidare också kring potentialen i ekologiskt 
lantbruk för produktionshöjningar (”ekointensifiering”).  
 
Ledningsgruppen menar att det även kan finnas behov av ett uppdrag kring odlingssystem – 
framtidslösningar för växtnäring etc. Det kan inriktas mot kretsloppsfrågan, det vill säga hur 
vi ska få tillbaka näringen (från både djur och människor) till marken. Även idisslaruppdraget 
kan inriktas på detta och på fodereffektivitet. Även Eva Salomons uppdrag kan riktas mot 
kretsloppsfrågorna.  
 



Det framfördes att kunskap om snabbt och långsamt kväve skulle behöva sammanställas. Men 
det täcks kanske tillräckligt in i den syntes om växtnäring som Siri Caspersen skriver, samt 
även i Eva Salomons arbete om rötrest.  
 
Ledningsgruppen ser även att det kan finnas behov av att sammanställa teknik, vad som finns 
för ekoproduktionen när det gäller främst gödsel och ogräs. Drift, tidsaspekten, 
energianvändning, gasemissioner (lustgas, metan, ammoniak) etc. Skulle även kunna passas 
ihop med ”produktivitet i växtodling”.  
 
Det framfördes slutligen att det är grundläggande att det blir balans mellan mängden uppdrag 
och staben. Det går inte att starta alltför många nya uppdrag om inte stabens kapacitet räcker 
till som stöd i processerna, för slutbearbetning av material, praktisk administration etc. 
 
7. Övrigt 
Ledningsgruppen konstaterar att det är mycket otydligt utåt och svårkommunicerat med de 
skilda rollerna för EPOK och SLU EkoForsk. Dessutom finns Ekologiskt Forum (som själva 
beskriver sitt uppdrag mycket likt EPOK:s). Ledningsgruppen menar att vi behöver driva en 
process mot ett förtydligande mellan EPOK och Ekoforsk. Margareta tar initiativ till att 
diskutera denna fråga med ordföranden i Ekoforsk samt med dekanus vid VH-fakulteten.  
 


