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1. Välkommen. 
 
2.  Godkännande av dagordning. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll. 
Maria berättar att hon pratat med Eva Johansson på Grogrund om en eventuell medverkan vid 
FoU-dagarna som ordnas av Jordbruksverket i samarbete med EPOK i februari 2019.  
 
Möten är bestämda med Future Food och SLU Akvakultur.  
 
Utlysning för uppdraget om Forskarsvar slutade med att Peter Einarsson rekryterades. 
 
Maria och Karin hade möte med Lotta Rydhmer och Anna Wallenbeck för att diskutera 
förutsättningarna för en eventuell aktivitet om synen inom eko på förädling och avel.  
 
Hushållningssällskapen vill fortsätta ge ut ”Ekologisk försöksrapport”, men får inte ekonomin 
att gå ihop. Materialet är intressant men EPOK kan inte gå in som finansiär av andras projekt. 
Maria är mycket positiv till projektet, men har inte sett någon bra lösning för hur EPOK 
skulle kunna stötta det.  
 
Nordisk-baltisk konferens om eko i likhet med de som EPOK varit engagerade i tidigare och 
som ordnats inom ramen för Nordic Association for Agricultural Science (NJF) ska bli av i 
Norge 2021.  Denna gång troligen utan samarbete med NJF. 
 
Styrgruppen beslutar att frågan om nästa utvärdering av EPOK ska diskuteras vid nästa 
styrgruppsmöte.  
 
Föregående protokoll slutgodkänns. 
 
4. Aktuellt från fakulteterna om frågor som berör EPOK. 
VH: Ny ingång på webben om foderbristen och vad man kan göra har lagts upp på 
Institutionen för husdjurens utfodring och vårds hemsida. Pengar söks för att fortsätta 
sammanställa befintlig kunskap om detta. Det söks även forskningspengar för att 
vidareutveckla frågor om alternativa fodermedel vid foderbrist.  
 
NJ: Arton studenter har börjat på Mastersprogrammet ”Hållbara livsmedelssystem”. 
Styrgruppen föreslår att Maria bjuder in programstudierektorn för programmet till nästa möte 
för att hålla oss informerade. 
  
Fortbildning diskuterades. Huruvida det finns möjligheter och intresse att EPOK ska återuppta 
något i stil med den ”högre kurs” som CUL drev under ett antal år. Behov finns, men 
finansieringen är svår att lösa. 
 
Maria ringer Fredrik som inte är närvarande för uppdatering om vad som är aktuellt vid LTV-
fakulteten.  



 
Baltic Sea Science Centre (”Östersjöhuset”) på Skansen, som SLU och Stockholms 
universitet är involverade i, är tänkt att öppna om ett halvår. Ett kursprogram för grundskola 
och gymnasium ska tas fram.  
 
5. Ekonomi – halvårsbokslut 2018. 
Maria redogör att halvårsbokslutet ungefär pekar mot nollresultat. Vi har gjort av med något 
mindre av budgeten för de externa uppdragen. Eftersläpande fakturor finns, till exempel från 
CORE Organic. Prognos är att vi drar över budget något. Bland annat rekryteringen för 
Forskarsvar har tillkommit efter budgetläggningen. Detta ligger i linje med styrgruppens 
tidigare rekommendation, det vill säga att arbeta upp en del av EPOK:s kapital. 
 
6. Aktuellt från EPOK 
EPOK var på Slätte, Brunnby och Borgeby lantbruksmässor. Lite nytt material togs fram, 
bland annat om växtskyddsmedel i eko. På Slätte hade EPOK bokbord. På Borgeby 
arrangerade EPOK SLU:s utställning i ”Ekotältet” och ordnade seminarium. På Brunnby 
ställde EPOK ut i eget tält och var delaktiga i ekovandringarna. EPOK medverkade även på 
Matologi i Stockholm i augusti. 
 
Jordbruksverkets gick i början av juli ut med en utlysning för satsningarna på eko i 
Livsmedelsstrategin. EPOK sökte för samlad webbportal, 3,1 miljoner på tre år, varav 1,7 till 
EPOK. Organic Sweden är medsökande och flera andra organisationer är samarbetspartners.   
 
Rebecka Milestad börjar nytt uppdrag vid EPOK i oktober, men har redan varit med på en 
arbetsdag med EPOK:s verksamhetsgrupp. Hennes intresseområden handlar om nya vägar 
mellan konsument och producent och om att behålla värden från småskalighet vid 
uppskalning. Även relationen mellan lokalproducerat och ekologiskt.  
 
Hur forskningsagendan kan förnyas togs upp till diskussion. Ambitionen är att ha den klar till 
en eventuell nästa Ekoforsk-utlysning.  
 
Paula berättar att Grogrund tar emot ansökningar kontinuerligt. Viktigt att det blir projekt om 
hållbara, resilienta sorter.  
 
7. Kommande verksamhet. 
Styrgruppen diskuterade balansen mellan olika verksamheter inom kommunikation, 
forskningssamordning etc. Bland annat lyftes värdet av kunskapssynteser fram som både är en 
bas för kommunikation inom specifika ämnesområden och ett verktyg för 
forskningssamordning. I synteserna kan fler forskare än de som är kontrakterade vid EPOK 
medverka samt att kunskaps- och forskningsbehov lyfts fram som ett resultat av 
kunskapssyntesen. 
 
Vad gäller ”arbetsmodell”, föreslogs att testa att utlysa mer specifika och kortare uppdrag 
istället för att som nu ha en mer fast person som förväntas täcka ett brett område. Man kan 
också tänka sig att de som har uppdrag får i uppgift att knyta flera personer kring sig för 
breddad kompetens och breddad bas av personer med koppling till EPOK. På så vis kan fler 
personer involveras i verksamheten.  
 
Styrgruppen föreslår att verksamhetsgruppen fortsätter att prata vidare om möjligheter till nya 
arbetsformer enligt ovan vid planeringsdagarna senare i höst.  



 
8. Referensgruppsmöte och nästa styrgruppsmöte.  
Nästa referensgruppsmöte är bestämt till 13 november 13–16. Nästa styrgruppsmöte äger rum 
4 december 13–15.  
 
9. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor togs upp. 
 
 


