2019‐02‐04

Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed
Nätverksbyggande projekt ‐ Horizon 2020
3 år: 2018‐2020

SYFTE
Hjälpa lantbrukare,
rådgivare, foderföretatg etc.
att nå målet 100 % ekologiskt
och regionalt odlat foder för
grisar, slaktkycklingar och
värphöns
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MÅL
• Syntetisera vetenskaplig och praktisk kunskap om
ekologisk och regional foderproduktion till grisar och
fjäderfä
• Skapa ett Europeiskt nätverk av innovationsgrupper
för att underlätta kunskapsutbyte
• Samla och utveckla behovsanpassade verktyg
• Samla alla verktyg på ‘Organic Farm knowledge
platform’

19 partners från 11 länder
Koordineras av IFOAM

EPOK
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De olika arbetspaketen
Projektledning
Insamlande av kunskap och ‘best practice’
Kartlägga kunskapsläget, identifiera behovsanpassade lösningar, förbereda
rekommendationer för målinriktad forsknings‐ och innovationsagenda

Koordinera innovations‐ och temagrupper
Länka innovationsgrupperna till projektaktviteter, organisera praktiska “gårds‐tester”

Utvärdering av existerande verktyg och utveckling nya verktyg
Online knowledge platform)

Innovationsgrupper
• Underlätta kunskapsutbyte mellan lantbrukare, industri,
rågdgivning och forskning
• Identifiera innovationer och testa hur de fugerar IRL
• Danmark, England, Frankrike, Tyskland, Italien, Serbien,
Spanien och Sverige
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Verktyg
• Praktiskt/tekniska
rekommendationer för
verksamma i branschen
• Faktablad (typ EIP‐AGRI
practice abstracts)
• Videofilmer
• På Engelska och övriga
deltagande länders språk

Foderstatsberäkning
• Hjälpa lantbrukare att räkna
ut egna foderstater
• Anpassade för ekologiska
förutsättningar
• Oberoende från
foderindustrin (foderföretag)
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IG Scania
11 lantbrukare Skåne‐regionen
1 rådgivare
1 foderspecialist
1 forskare från SLU, expert foder ekologisk grisproduktion
1 IG facilitator från EPOK

IG‐möten
 Start‐möte
Träffas i gruppen, berätta om syfte, mål mm

 26/6‐18
Science Bazar ‐ Idéer och förslag på fokusområden

 27/11‐18
Öppet seminarium om proteinkvalitet i spannmål
IG‐gruppdiskussion ‐ vilken typ av innovations‐tester vill vi göra? Och vilken
typ av ”verktyg” vill vi skapa utifrån de innovationsprojekt vi gör?

Möte 27/2
Fortsatta diskussioner innovationsprojekt
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Top 3 – intressanta spår
 Rovor på bete till sinsuggor
 Regionalt odlat smågrisfoder
 Vallfoder till växande grisar
och slaktgrisar

Tack!
Information:
magdalena.akerfeldt@slu.se
maria.wivstad@slu.se
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