EPOK styrgruppsmöte 2018-01-26
Närvarande: Hanna Bergeå (NJ-fakulteten), Sara Österman (VH-fakulteten) Maria Wivstad,
Karin Ullvén, Janne Nordlund Othén & Paula Persson (Frånvaro: Fredrik Fernqvist, LTVfakulteten)
1. Välkommen.
2. Godkännande av dagordning.
3. Föregående protokoll
Maria meddelar att Erik Fahlbeck har kontaktat EPOK för att träffa oss.
Översynen av SLU:s samverkanslektorat diskuterades i slutet av november. En uppföljning av
förslagen som ingår ska genomföras av samverkansrådet 1 mars.
Protokollet godkändes efter några mindre justeringar.
4. Ekonomisk rapport, resultat 2017 och budget 2018.
Saldot 535.000 blir det kapital vi har med in i 2018. Det stämmer ganska väl med budgeten.
Budgeten ligger nu på ett plusresultat för 2018. Innebär att det finns utrymme för ytterligare
verksamhet/personalkostnader.
5. Synpunkter från EPOK:s referensgrupp, samt diskussion om Jordbruksverkets åtgärdsplan
för eko.
Referensgruppsmöte hölls 28 november. Handel och livsmedel var dåligt representerade, så
diskussionen om ämnesområden för EPOK:s verksamhet blev ganska fokuserad på
primärproduktionens behov.
Jordbruksverket ska inrätta en samordningsfunktion efter att åtgärdsprogrammet är klart och
lämnats till regeringen i februari. EPOK har på uppdrag av Jordbruksverket kartlagt
forskningen inom eko (och närliggande program), genomfört en relevansbedömning samt
gjort en nulägesbeskrivning.
Åtgärdsplanen bygger i stora delar på workshops med branschrepresentanter. De mer
konkreta synpunkterna från EPOK:s underlag finns inte med i den version som nu är på
remiss.
Maria saknar att planen inte tar upp något om behovet av samordning av forskningen (mellan
finansiärerna). Kanske ett nytt ramprogram behövs som grund, menar Sara.
Dialog med växtförädlingsrådet behövs också, poängterar Paula. Sortfrågan hamnar som
vanligt mellan stolarna. Borde också inkluderas i samordningen.
Behovet av att stärka systemforskning och hållbarhetsutvärdering av produktionssystemen
finns inte omnämnt.

Remissen ska besvaras senast 2 februari. Viktigt att påpeka att inte bygga upp parallella
funktioner och organisationer.
6. Verksamhetsplanering 2018 – idéer från EPOK:s planeringsdagar
Integrerades i diskussionen under punkt 7.
7. Verksamhetsplan (VP) 2018 – diskussion om verksamhetens inriktning 2018, inklusive
eventuellt nytt uppdrag 2018
Förslag om plattform för ekoforskning på SLU för att få igång nya projekt diskuterades.
Behövs finansiering och i så fall göras i samarbete med finansiärerna. Bättre med utökad roll
för EPOK, menar styrgruppen.
Styrgruppen diskuterar att eventuellt utlysa ett uppdrag som kan innefatta stabsuppdrag, till
exempel faktagranska för Forskarsvar. Kanske utöka något av uppdragen? Eller nyrekrytera?
Styrgruppen beslutar att återuppta försöken att rekrytera inom landsbygdsutveckling, ekonomi
eller annan mer samhällsvetenskapligt inriktad kompetens. I första hand någon som dessutom
kan ta en stabsfunktion på 20 procent. Kan dock annonseras som två uppdrag om 20 procent
vardera.
8. Frågan om tillstyrkande av VP 2018.
Styrgruppen godkänner verksamhetsplanen preliminärt, men tycker bland annat att
tidsperspektiven i planen kan förtydligas något. Styrgruppen tittar över den preliminära
planen igen och inkommer med synpunkter via mejl.
9. Nästa möte
Förslag på datum:
Möte 1: 10/4, 14–16 (tills med verksamhetsgruppen) eller 12/4 13-15.
Möte 2: 21, 24, 25/5

