
EPOK ledningsgruppsmöte 121207 
 
Närvarande: Margareta Emanuelson, Håkan Jönsson, Pelle Fredriksson (adj.), Birgitta 
Rämert, Karin Ullvén, Maria Wivstad,  
 
1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns. 
 
 
2. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
 
3. Protokoll från möte med EPOK:s referensgrupp 16 oktober gicks igenom. Mötet hade 
bra uppslutning. Det är för närvarande oklart vem som kommer att vara LRF:s representant 
framöver. Synpunkter från referensgruppen har vävts in i förslaget till verksamhetsplan, men 
alla idéer kommer inte att kunna genomföras. 
 
 
4. Verksamhetsplanen 2013. 
En generell synpunkt från förra ledningsgruppsmötet var att vi ska fokusera på att slutföra och 
följa upp det vi redan dragit igång.  
 
Camilla Winqvist kommer att sluta, vilket innebär att området ”biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster” inte har någon fullständig täckning i EPOK:s uppdragsprojekt, trots att 
ledningsgruppen tidigare lyft fram det som ett viktigt område att prioritera. Som det är nu ser 
inte ledningsgruppen någon lösning på denna kompetensbrist. Resultaten av den syntes som 
Camilla arbetat med har dock förts ut till berörda målgrupper genom olika kanaler på ett 
genomarbetat sätt. Ledningsgruppen beslutar därför att avvakta med vidare beslut inom 
området, åtminstone ett halvår. Bevakningen inom växtskyddsdelen fortsätter inom Ulf 
Nilssons uppdrag och Karin Ullvén kan ta på sig att översiktligt bevaka biologisk mångfald-
frågorna för nyhetsbrev och liknande.  
 
Frågan väcktes om mandattiden för nuvarande ledningsgrupp. Håkan, Birgitta och Margareta 
ska ta upp frågan med respektive fakultet.  
 
Nyhetsbrevet ”Info-EPOK” är mycket uppskattat och kanske går det att genom ökad 
marknadsföring nå ännu fler prenumeranter, menar ledningsgruppen.   
 
Den webbaserade tidskriften Nordiskt Eko kommer äntligen att komma igång efter årsskiftet. 
Artiklar som blivit för inaktuella under den långa startsträckan kommer att läggas i vår 
kunskapsdatabas.  
 
Det är fortfarande problem att få till en sökmotor för den kunskapsdatabas som planeras. Det 
har trots löften inte fortfarande blivit möjligt att tagga på det sätt vi behöver. 

  
Läget gicks igenom för de kunskapssynteser som genomförs inom EPOK:s uppdragsprojekt. 
Några som skrivits klart under 2012 hinner inte komma ut förrän i början 2013 på grund av att 
redaktionell bearbetning och tryck tar tid. 
 
Ledningsgruppen anser att syntesen om förnybar energi bör fokuseras på biogas 
(”Systemperspektiv på biogasproduktion i ekologisk produktion”).  



 
Margareta för fram att det är tveksamt om det behövs en syntes om närproducerat protein. 
Det är ett viktigt område, men många initiativ har redan tagits av andra aktörer. 
 
Ledningsgruppen ser det som problematiskt att vi inte har någon från Alnarp bland 
uppdragsforskarna. Det bör vi söka efter en lösning på. Birgitta betonar att det är viktigt finna 
någon som har kontakter med både dem som jobbar med jordbruk och trädgård.  
 
Även seminarieverksamheten i verksamhetsplanen gicks igenom och några detaljer 
justerades.  
 
Ledningsgruppen vill att staben funderar över och undersöker möjligheten att köra 
videokonferenser. Helst så att de kan nås via egen dator. 
 
Ledningsgruppen anser att EPOK bör ha ökat fokus på mediebearbetning och att detta ska 
nämnas i verksamhetsplanen.  
 
5. Lanseringen av ”Forskningsagenda om ekologiskt lantbruk 2013”. 
Med utgångspunkt från vad vi vet om kommande utlysningar kan en lansering av 
forskningsagendan gentemot forskarna lämpligen ske i februari, menar ledningsgruppen. 
Ledningsgruppen föreslår också att Maria och Eva Salomon lanserar den hos finansiärerna 
via besök. Finansiärerna bör också bjudas till SLU och prata om utlysningarna, gärna 
inklusive CORE Organic.  
 
6. Maria får i uppdrag att fastställa kommande möten via e-post eller Doodle. 


