EPOK styrgruppsmöte 2017-08-30
Närvarande: Hanna Bergeå (NJ-fakulteten) Sara Österman (VH-fakulteten), Marco Tasin
(LTV-fakulteten), Maria Wivstad, Karin Ullvén & Paula Persson
1. Välkommen och godkännande av dagordning.
2. Presentation av och dialog kring några EPOK-uppdrag: Klara Löfqvist, Magdalena
Åkerfeldt och Eva Salomon
3. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
(Kvarstående punkt att Maria ska ta kontakt med Erik Fahlbeck angående SLU:s roll i
samordningsfunktionen för genomförande av målen för ekologisk produktion i
livsmedelsstrategin. Hon ska då även överlämna verksamhetsberättelsen.)
4. Informationsrunda: Aktuellt från styrgruppsmedlemmar samt från EPOK.
Hanna meddelar att Maria kommer att erbjudas att medverka vid ett AU-möte vid fakulteten
för att presentera verksamheten.
Marco berättar om positiva reaktioner på det seminarium på Alnarp som Johan Ascard och
Maria höll i. Maria betonar inför årsplaneringen 2018 att fortsatta EPOK-aktiviteter på Alnarp
måste diskuteras fram och prioriteras.
Marco berättar att 14 november ordnas en workshop med bland andra Partnerskap Alnarp,
flera enheter vid Lunds universitet, och ”API-Tree” om fruktodling i nya permakultursystem
m.m. EPOK tar med eventet i ”kalendern.
EPOK:s verksamhet kommer troligen att ingå i KON2018 (sannolikt inte självvärdering etc –
där kan utvärderingen från 2014 användas – men info om publikationer och publika
aktiviteter som främst är relevanta för ”Nyttadelen” i utvärderingen)
Fjärde oktober hålls ett möte med samverkansrådet (SAR) om utvärdering av Almedalen (och
eventuellt andra mässatsningar?). Hanna, Maria och Kajsa kan träffas och prata om EPOK:s
synpunkter kring detta.
EPOK samordnade SLU:s medverkan i ”Ekotältet” på Borgeby Fältdagar.
EPOK medverkade på SLU-eventet Matologi i Stockholm.
Maria berättar om Almedalen där hon deltog i en paneldebatt.
Den artikel om målkonflikter när det gäller att öka avkastningen i ekologisk produktion som
EPOK:s verksamhetsgrupp arbetat länge med lite vid sidan av ordinarie verksamhet är under
revision och en ny version ska nu skickas in till Agronomy for Sustainable Development.
OK-Net EcoFeed har tilldelats medel och den svenska delen kommer att koordineras av
EPOK. Projektet, som är ett multiaktörsprojekt inom Horizon 2020, startar 1 januari 2018 och

Magdalena Åkerfeldt kommer ha en stor roll i projektet.
En inhyrd person, Tove Stenius, har transkriberat och analyserar inspelningarna från Eko 3.0dialogsamtalen. Arbetet som kommer resultera i en rapport ska bli grund för kommande
aktiviteter.
Rapporten om växtskyddsmedel i ekologisk produktion ska vara klar sista september.
Student har genomfört ett internship om permakultur. EPOK kommer troligen publicera
studentens rapport.
Den svenska bearbetningen av kunskapssyntesen om habitatmanipulering som EPOK gör i
samarbete med Jordbruksverket kommer att vara klar till FoU-dagarna i oktober.
Kajsa reser till Organic World Congress i Indien för att medverka i paneldiskussion samt
bevaka helheten. Ska även vara med på en förkonferens om Organic 3.0 och Organic Food
Systems Programme. Reser tillsammans med bland annat representanter för norska Norsøk,
danska ICROFS och SEGES, samt finska LUKE.
EPOK arrangerar ett seminarium vid MAT 2017 i Växjö ”Vegan eller ekoköttis?”.
5. Ekonomisk rapport.
Det ekonomiska läget är enligt plan.
6. Skrivelse till rektor om ökat basanslag till EPOK – uppdatering och eventuella åtgärder.
Hanna har haft mejlkonversion med rektor som åter hänvisar till fakultetsnivå. Styrgruppen
beslutar att Hanna pratar med Torleif Härd igen och ber honom samla de andra dekanerna för
att ta upp frågan i ledningsrådet.
7. Samarbete med Framtidens Mat – uppföljning från förra mötet.
Maria ska kontakta Annsofie Wahlström för träff mellan EPOK:s stab och Framtidens Mat.
8. Redovisning och diskussion kring de forskaruppdrag som varit och är, omfattning,
utformning och innehåll.
Maria har sammanställt samtliga uppdrag vid EPOK och under vilka perioder de pågått.
Styrgruppen diskuterar balansen mellan kontinuitet och förnyelse. Även om en hel del utbyte
har skett i gruppen, bör kanske vissa uppdrag som funnits länge avvecklas?
Styrgruppen fastslår att det fortsatt bör finnas ett uppdrag om växtproduktion. Men betonar att
det också är viktigt att det tidigare ekonomi- eller samhällsinriktade uppdraget kommer till
stånd.
9. Nästa möte blir 19/10 13–15.

10. Övriga frågor.
Inga övriga frågor togs upp.

