
Fremtidens økologiforskning 
– grundlag for en fortsat succes

Invitation til jubilæumskonference
- og debat om fortsat dansk forskning i økologisk fødevareproduktion
Torsdag den 4. maj 2017, kl. 13-16:30, Fællessalen på Christiansborg 

Den økologiske sektor vækster. Danskerne har verdens højeste forbrug af økologiske produkter, store dele af 
landbruget er interesseret i at lægge om til økologisk produktion og eksporten af økologiske fødevarer stiger. 
Økologi er en succes. Hvordan sikrer vi en fremtidig fortsættelse af denne succes?

Erling Bonnesen, Miljø- og Fødevareordfører (V), er vært ved en jubilæumskonference og debat  
arrangeret af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS).  
Konferencen og debatten vil sætte fokus på fremadrettet udvikling af økologisektoren på baggrund af erfaringer 
fra 20 års målrettet økologiforskning. 

I Danmark har udviklingen af økologisk produktion været baseret på viden. Forskning og udveksling af viden 
mellem landmænd, rådgivere, virksomheder og forskere har spillet en vigtig rolle. Et vigtigt skridt blev taget den 
1. oktober 1996, hvor Fødevareministeriet igangsatte det første nationale, koordinerede forskningsprogram i 
økologisk jordbrug og fødevareproduktion. Det fireårige forskningsprogram omfattede 11 danske  
forskningsinstitutioner og samtidig grundlagde ministeriet Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), 
som fik til opgave at koordinere forskningen. Frem til 2008 koordinerede FØJO en række succesfulde nationale  
forskningsprogrammer inden for økologisk jordbrug, og Danmark opnåede et internationalt ry som et af de 
førende lande inden for økologisk jordbrug. 

I 2008 blev Forskningscenter for Økologisk Jordbrug til Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jord-
brug og Fødevaresystemer (ICROFS) og fik mandat til at samarbejde internationalt under ledelse af en bestyr-
else med international repræsentation. Med udgangen af 2016 kunne Danmark således fejre 20 års succes som 
foregangsland inden for økologisk fødevareproduktion.

OBS! Tilmelding til konference er nødvendig og sker efter først-til-mølle princippet, dog senest 2. maj.
TILMELD DIG HER og hold dig opdateret på ICROFS’ hjemmeside
Ved manglende plads er det muligt at komme på venteliste ved at kontakte Janne Krabsen  
på janne.krabsen@icrofs.org eller på tlf. 87 15 77 71.

Med venlig hilsen,
Niels Halberg
Centerleder for ICROFS


