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Närvarande: Margareta Emanuelson, Håkan Jönsson, Birgitta Rämert, Karin Ullvén, Maria
Wivstad, Pelle Fredriksson (adj.), Eva Salomon (adj.)
1. Maria hälsar välkommen. Dagordningen godkänns.
2. Kort runda – hänt sedan sist.
Birgitta berättar om seminarium på Alnarp med Right Livelihood-pristagaren Hans
Herren. Det var många närvarande.
Margareta berättar om avhandling om glyceroltillskott till kor i början av laktationen.
Glycerol är en biprodukt från rapsoljebaserad biodieseltillverkning. Tillskottet tycks enligt
avhandlingen kunna minska metanbildningen.
Håkan nämner projektet om maskar och fluglarver som odlas på avfall för att bli
proteinfoder.
Maria reser på ett möte i Bryssel som har till syfte att skapa kontakter för forskare och
hitta partners inför ansökningar till den nya utlysningen av CORE Organic. Hon reser dit
tillsammans med forskarna Paula Persson, Velemir Ninkovic och Nils Fall. Dessa forskare
är verksamma inom tre av de fyra utlysta temana. Maria ska rapportera hem om vilka
grupper som är på väg att bildas, samt tipsa deltagarna om svenska forskare. Alla som
ville åka fick inte plats.
Sverige är största bidragsgivaren till CORE Organic, och svenska partners är därför
attraktiva att ha med i projekten. Den 25 februari är sista ansökningsdag för preliminära
ansökningar (”pre-proposals”).
Maria är med i den grupp som ser över gemensamma utbildningsmoment om hållbart
nyttjande av naturresurser i framtida utbildningar vid SLU.
EPOK är medarrangör till Jordbruksverkets FoU-dagar, 9–10 april, med rådgivare som
målgrupp. Det blir alltså två dagar denna gång, mot tidigare bara en.
3. Förra mötets protokoll läggs till handlingarna.
4. Verksamhetsplan 2014.
Förslaget till verksamhetsplan för 2014 gås igenom. Följande synpunkter framkommer:
-

Nyhetsbrevet Info-epok kan bli mer ännu mer systematiskt i att bevaka det som kommer
ut från svenska projekt.

-

CORE Organic vill förlägga ett möte i Sverige i oktober. Formas behöver hjälp med
arrangemanget och EPOK skulle kunna göra en insats. Det är dels ett möte för
koordinatorerna (1 dag) samt möte för finansiärerna (1 dag). Eventuellt skulle vi kunna
lägga upp en extra dag för möte mellan koordinatorerna och svenska forskare. Syftet är i
så fall att ge svenska forskare en chans att nätverka och bygga partnerskap på sikt. Men
det gäller att få de hitresta koordinatorerna att stanna i två dagar. CORE kan antagligen
betala för en övernattning. Lunch till lunch kan vara ett alternativ. Kanske kan svensk

forskning visas i en postersession. Maria går vidare med att undersöka hur detta bäst kan
planeras så att koordinatorerna verkligen stannar.
-

Lunchseminarierna: ledningsgruppen är positiv till att vi går vidare med att försöka få
Susanne Padel från Organic Research Centre i Storbritannien till ett seminarium på
Alnarp. Det bör i så fall knytas till fler aktiviteter än bara ett lunchseminarium. Om vi
håller ett lunchseminarium om hälsoeffekter av ekologisk mat på Ultuna kan vi tänka på
att även skicka inbjudan till personal på Livsmedelsverket. Ledningsgruppen tycker det är
viktigt att det ordnas lunchseminarier på alla orter. Det ska vara breda och
allmänintressanta ämnen som det kan finnas intresse för i alla personalkategorier. Det är
dock önskvärt att det innehåller problematiserande inslag, och även om innehållet inte är
forskningsbaserat bör det finnas utrymme för diskussion där forskningsrelaterade vinklar
på ämnet kan framkomma.

-

När det gäller uppdraget om idisslare ser ledningsgruppen gärna att det blir en aktivitet
kring målkonflikter när det gäller betesdjur; klimat, biologisk mångfald och även
djurhälsa och välfärd.

-

Ledningsgruppen ser positivt på att vi gör aktiviteter kring ”proteinförsörjning i ett
systemperspektiv” med en expertworkshop som utgångspunkt.

-

Ledningsgruppen tror workshop med påföljande minisyntes kan vara en bra form för
EPOK:s arbete med smittskydd och djurhälsa i ekologisk animalieproduktion.

-

Beträffande den föreslagna tvärvetenskapliga kartläggningen av forskning och initiativ
som gäller ”robusta odlingssystem” ser ledningsgruppen en risk i att det blir alltför brett.
Här finns också ett problem att det saknas forskning om odlingssystem för trädgård.

-

Ledningsgruppen tycker det är mycket viktigt att prioritera och lägga tid på
utbildningsfrågorna nu när översyn pågår. Det är bra att göra en systematisk genomgång
av inslagen om ekologisk produktion och konsumtion i relevanta kurser vid SLU.
5. Inga övriga frågor.

