
 EPOK styrgruppsmöte 2018-05-25 
 
Närvarande: Hanna Bergeå (NJ-fakulteten), Fredrik Fernqvist (LTV-fakulteten), Sara 
Österman (VH-fakulteten) Maria Wivstad, Karin Ullvén & Paula Persson 
 
1. Välkommen. 
 
 
2. Godkännande av dagordning. 
 
 
3. Föregående protokoll. 
Läggs till handlingarna.  
 
 
4. Information från fakulteterna. 
Paula informerar om det nya växtförädlingsprogrammet ”Grogrund”. De har 90 miljoner kr i 
tre år och sedan fortsatt finansiering. Det är viktigt att etablera kontakter med dem så att även 
förädlingsbehoven inom eko tillgodoses, menar Paula. Styrgruppen föreslår att Maria 
kontaktar programchefen Eva Johansson och kollar hur vi kan samverka/kommunicera 
framöver. 
 
SLF har en riktad utlysning om hållbar livsmedelskedja som stänger 28 juni. Det är en 
tvåstegsansökan. Future Food har initierat diskussioner inför att skriva ansökningar. 
Styrgruppen uppmanar EPOK att annonsera om den utlysningen i nästa nyhetsbrev. Likaså 
bör något sägas i nyhetsbrevet om den väntade utlysningen inom eko från Formas som 
troligen kommer att öppna 14 juni.  
 
Hanna berättar från NJ-fakulteteten att det är troligt att det blir beslutat 14 juni om en 
universitetslektor med samverkansuppdrag inom ogräs.  
 
Det kommer troligen att fattas beslut i juni om att ”hållbar utveckling” kommer bli nytt 
huvudområde för SLU. Intressant hur EPOK:s område kan komma in i detta, menar 
styrgruppen. 
 
Kristina Santén är projektledare för projektet ”SLU Samverkan”. Barbara Ekbom, Margareta 
Emanuelson och Lisa Germundsson är med i arbetsgrupp.  
 
 
5. Information från EPOK. 
Maria träffade Erik Fahlbeck och Mariette Manktelow som var intresserade av vår 
organisation och arbetsform. De diskuterade bland annat omfattningen av EPOK:s uppdrag. 
Maria menar att om de skulle vara större än 20–25 procent, så skulle det behöva vara mer 
forskningsinriktat innehåll, inte bara ren kommunikation. Samverkan med Future Food togs 
upp under detta möte och det föreslogs ett mer kontinuerligt samarbete. 
 
Styrgruppen och Maria diskuterade om det finns forskargrupper/institutioner som EPOK har 
för dåliga nätverk med? Till exempel inom akvakultur. Styrgruppen beslutar att Maria tar 
kontakt med SPA för att bjuda in till ett möte.  
 



Plattform Växtskydd ska ha workshop för forskare om ansökningar och att skriva review-
artiklar. Det sistnämnda har de pengar för.  
 
Jordbruksverket funderar enligt Maria på en snabbutlysning i samband med åtgärdsplanen. 
Även beslut om huvudmannaskap för den planerade webbportalen kommer att tas.  
 
 
6. Ekonomi – resultat mars 2018. 
Maria redovisar ett justerat resultat är ungefär minus 50.000 SEK. Underskottet kommer att 
bli större under hösten, eftersom nya uppdrag drar igång.  
 
 
7. Nya uppdrag vid EPOK. 
Maria redogör för de tre sökande till uppdraget inom landsbygdsutveckling och företagande. 
Åtminstone två av dem ska kallas till intervju, men eventuellt den tredje också.  
 
Fjorton har sökt uppdraget för Forskarsvar. Staben diskuterar vilka som ska kallas till 
intervju. Styrgruppen ska informeras när beslut är tagna.  
 
 
8. Verksamhetsberättelsen (VB) 2017. 
 
VB skickades in till fakulteten i början av maj.  
 
Hanna frågar inför framtiden om vi kan öka aktiviteterna när det gäller utbildning, försöka 
komma in mer att föreläsa på kurser etc. Ett lämpligt tillfälle att pusha för det blir när den 
utbildningsingång på webben som EPOK för närvarande producerar ska lanseras. 
 
Hanna föreslår liten omformulering av inledningen om EPOK inför nästa års VB.   
 
 
9. Förslag på nya aktiviteter/projekt. 
Styrgruppen rekommenderar att EPOK har kontinuerlig kontakt med Future Food. Ett möte 
per termin för att informera varandra och kanske hitta gemensamma aktiviteter kan vara 
lagom. Maria kontaktar Ann-Sofi Wahlström.  
 
Det har kommit förfrågan från Lotta Rydhmer och Anna Wallenbeck om att arrangera någon 
aktivitet kring ekologiskt lantbruk och GMO. EPOK har tidigare haft workshop om förädling 
och avel som ledde till skrift. De tänker sig samtal i någon form om skälen till att eko inte 
tillåter GMO med syfte att höja kunskapsnivån och belysa. Maria framhåller att det gäller att 
poängtera att EPOK inte kan inta rollen av att vara försvarare av IFOAM:s 
ställningstaganden.   
 
Maria berättar att EPOK fått förfrågan om stöd till sammanställning om fältförsök. Hon 
menar att det är angeläget och användbart material för rådgivning, men EPOK kan inte 
finansiera andras projekt, utan i så fall hyra in en forskare som arbetar med det i EPOK:s regi. 
Måste också kvalitetssäkras och då blir det resurskrävande. Eventuellt kollar Maria med Pär 
Aronsson vid NJ-kansliet vilken typ av samarbete som är möjligt. 
 
Maria redogör för det nordiskt-baltiska mötet som EPOK var värd för tidigare i våras och om 



planerat samarbete framöver. Bland annat diskuterades vid mötet det samarbete som 
grupperingen haft om konferenser med NJF. Inför den planerade konferensen 2021 ska andra 
möjliga samarbetspartners kollas upp. Gruppen planerar att skriva en artikel om forskningen i 
de olika länderna. Paula tipsar om att titta på Formas utlysning och matcha teman mot 
konferensinriktningen. Även i ”3.0-rapporten” finns inspiration att hämta.  
 
 
10. Höstens möten.  
Maria skickar Doodle för vecka 45 och 46 för referensgruppsmötet.  
Styrgruppsmöten blir 18/9 13–15 och 4/12 13–15.  
 
 
11. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor fanns. 
 
 
 


