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Regler för Centrum för Ekologisk Produktion och Konsumtion (EPOK) 
Fastställda av dekanus att gälla från och med 2010-11-23 
 

1. Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) vid SLU startar fr.o.m. 
2010 -01-01 en första verksamhetsperiod om 5 år. Enheten består av en central 
stabsfunktion och leds av en ledningsgrupp. En verksamhetsgrupp arbetar med 
kunskapsuppbyggnad och kunskapsöverföring. Till EPOK knyts en rådgivande 
referensgrupp med representanter för viktiga avnämare. Verksamheten skall 
innan periodens utgång utvärderas Beslut om verksamhetens fortsättning fattas 
av NL-fakultetens fakultetsnämnd i samråd med VH- och LTJ-fakulteternas 
dekaner. 
 

2. EPOK är ett samarbetsorgan för forskare, institutioner och fakulteter vid SLU 
samt andra universitet och externa intressenter utanför SLU för samverkan, 
samordning och information om ekologisk produktion och konsumtion.  
 
EPOKs uppgift är att i samråd med fakulteterna för naturresurser och 
lantbruksvetenskap (NL), veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) samt 
landskapsplanering, trädgård- och jordbruksvetenskap (LTJ) : 

- Syntetisera kunskap, förmedla denna samt bedriva 
kommunikationsverksamhet 

- samordna och initiera forskning samt verka för utveckling av 
tvärvetenskaplig forskning inom ämnesområdet 

- samordna och initiera uppdragsutbildning samt bidra till 
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 
med syftet att: 

- sammanställa evidensbaserad kunskap om det ekologiska lantbruket 
och dess effekter på utvecklingen av ett hållbart lantbruk 

- medverka till kunskapsspridning och kommunikation med samhället 
om det ekologiska lantbrukets möjligheter och begränsningar vad gäller 
att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

- samt ge en vetenskaplig grund för beslut rörande det av riksdag och 
regering uppställda målet för ekologisk produktion och konsumtion 
 

Verksamheten skall bedrivas i såväl ett svenskt som nordiskt och internationellt 
perspektiv. 

 
3. Tre tjänster skall ingå i staben: En föreståndare tillsatt av dekanus (heltid) och 2 

personer (heltid) inom kommunikationsverksamheten. Föreståndaren ska vara 
disputerad. Arbetsbeskrivning för föreståndaren anges i bilaga 1. 
 
Staben placeras organisatoriskt som en separat enhet vid en institution vid NL-
fakulteten och ska ha en åtskild ekonomi från värdinstitutionen. Administrativt 
stöd ges av institutionen och bekostas av EPOK inkl sedvanligt institutionspåslag. 
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4. Föreståndaren samt en kommunikatör skall tillsammans med representanter 
från NL-, VH- och LTJ-fakulteterna ingå i en ledningsgrupp. 
Fakultetsrepresentanterna utses av respektive dekanus. Föreståndaren är 
ordförande i ledningsgruppen. Ordförande i referensgruppen (se nedan) skall 
ingå i ledningsgruppen. Ledningsgruppen tar beslut om verksamhetsplaner för 
EPOK. Ledningsgruppen skall löpande följa upp och utvärdera verksamheten. 
Ledningsgruppen sammanträder kvartalsvis. 
 

5. Minst fem disputerade forskare knyts till EPOK. NL-, VH- och LTJ-fakulteterna 
skall alla vara representerade. Vilka ämnesområden som skall representeras 
bestäms av ledningsgruppen. Forskarna skall vara knutna till sina 
heminstitutioner men ersättas med 25% av sin tjänst för verksamhet inom EPOK. 
Forskarna skall medverka i kommunikationsverksamhet och bidra med aktuell 
kunskap samt bidra till att ta fram underlag för verksamhetsplaner och budget. 
Forskarna bildar tillsammans med Staben EPOK:s verksamhetsgrupp. Gruppen 
sammanträder månadsvis för genomgång och uppföljning av verksamheten och 
alla ledamöter förväntas delta regelbundet. EPOK bekostar resor i samband med 
möten. 

 
Minst en gång om året ska verksamhetsgruppen inbjuda forskare från SLU och 
andra universitet för att diskutera EPOK:s verksamhet utifrån 
verksamhetsplanen. 

 
6. En rådgivande referensgrupp skall utses. Referensgruppen består av följande 

ledamöter, som utses av NL:s dekanus efter samråd med VH- och LTJ-
fakulteternas dekaner, efter förslag av nedanstående organisationer 
(motsvarande) 

- En ordförande från NL-fakulteten 
- 1 ledamot som representerar Ekologiska Lantbrukarna 
- 1 ledamot som representerar Hushållningssällskapens förbund 
- 1 ledamot som representerar Husdjursföreningen Sverige 
- 1 ledamot som representerar dagligvaruhandeln 
- 1 ledamot som representerar konsumentorganisationerna 
- 1 ledamot som representerar Lantbrukarnas Riksförbund, LRF  
- 1 ledamot som representerar FritidsOdlingens Riksorganisation, FOR 
- 1 ledamot som representerar Jordbruksverket 
- 1 ledamot som representerar Naturvårdsverket 
- 1 ledamot som representerar Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF 
- 1 ledamot som representerar Formas 

 
Referensgruppens uppgifter är: 
- att ge råd i frågor om verksamhetens inriktning, utveckling och 

finansiering 
- att sprida information om EPOK inom ledamöternas respektive 

organisation 
Referensgruppen sammanträder regelbundet och EPOKs 
verksamhetsgrupp deltar i dessa möten. 
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        Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsbeskrivning för EPOK:s föreståndare. 
Fastställd av dekanus 2009-12-22  
 
 
1. Föreståndaren skall vara verksamhetsledare för EPOK och ordförande i 

ledningsgruppen. 
 

2. Föreståndaren skall aktivt hålla kontakten med EPOK:s intressenter, både 
inom och utom SLU. 

 
3. Föreståndaren skall representera EPOK i kommittéer (motsvarande) samt vid 

nationella och internationella konferenser, som ledningsgruppen fastställer 
för varje år. 

 
4. Föreståndaren skall vara ansvarig utgivare av EPOK:s hemsida. 

 
5. Föreståndaren skall aktivt medverka i samordning av forskning inom 

ekologisk lantbruk. 
 

6. Föreståndaren är sammankallande för ledningsgruppen och referensgruppen. 
Föreståndaren skall vara administrativt stöd till dessa grupper. Protokollen 
skall publiceras på hemsidan. 

 
7. Föreståndaren, tillsammans med ledningsgruppen och referensgruppen, skall 

utifrån av prefekten givna ramar årligen upprätta budget för verksamheten 
inom EPOK. Föreståndaren ansvarar även för att verksamheten bedrivs inom 
ramen för den godkända budgeten. 
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