
Sammen sætter vi retningen
for økologiforskningen i Danmark

ICROFS’ Forskerworkhop 2022
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Sammen sætter vi retningen
Samarbejde om at prioritere og sikre igangsættelse af forskning og 
udvikling med et særligt fokus på økologi
Det “lange lys” på – omstilling af fødevaresystemet – vækst i økologien
1. Forskerworkshop - ICROFS
2. Virksomhedsworkshop - L&F Økologi
3. Primærproducent workshop - ICOEL
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Formål for Forskerworkshop
• Input til ICROFS’ Forskningsstrategi 2022
• Input til prioriterede indsatser - et “roadmap” - for økologiforskningen
• Inspiration og netværk
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Program formiddag
• Kl 10.00 Introduktion til formiddagen
• Kl 10.10 Inspiration – 4 pitch om “de tre vigtigste forskningsprioriteter “

• Kirsten Lund Jensen, Økologichef, Landbrug & Fødevarer
• Hanne Lakkenborg Kristensen, Institut for Fødevarer, AU
• Anne Grethe Kongsted, Institut for Agroøkologi, AU
• Tove Christensen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU

• Kl 11.10 Workshops runde 1 – ide-udvikling / brainstorm
• Kl 12.10 Frokost



5

Program eftermiddag
• Kl 13.00 Introduktion til eftermiddagen
• Kl 13.05 Inspiration – pitch om to temaer

• Introduktion til Innomission partnerskabet AgroFoodTure, v. Jørgen E. 
Olesen, AGRO, AU

• Økologiforskningens betydning for værdikæden - værdikædens
betydning i økologiforskningen, v. Jørgen Dejgård Jensen, IFRO, KU

• Kl 13.35 Workshops runde 2 – udvælg og prioritér temaer
• Kl 14.20 Afrunding og tak for i dag
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Workshops runde 1
Fire overordnede temaer – fire borde med en facilitator og en skriver
1. Produktionssystemer - robusthed og reduktion af emissioner                 

Anne Grete Kongsted og Malene Jakobsen
2. En sikker og bedre næringsstofforsyning - særligt i forhold til recirkulering 

Hanne Lakkenborg Kristensen og Jakob Sehested
3. Natur og biodiversitet - som produktionsfaktor og som samfundsgode 

Vibeke Langer og Lise Andreasen
4. Bæredygtige værdikæder og forbrugernes forventninger

Tove Christensen og Merete Studnitz
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Workshops runde 1
Formålet er at ideudvikle/brainstorme på økologiens forskningsbehov 
indenfor emnet

Produktet er et mindmap, som deles med deltagerne efter workshoppen

Deltagerne fordeler sig ved de 4 borde/emner efter eget valg

Start med en kort præsentationsrunde (navn, arbejdssted, forskningsområde)

Facilitator styrer diskussionen

ICROFS personen skriver og hjælper

Efter 30 minutter kan deltagerne flytte til et andet bord
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Workshops runde 2
Fire overordnede temaer – fire borde med en facilitator og en skriver
1. Produktionssystemer - robusthed og reduktion af emissioner                 

Anne Grete Kongsted og Malene Jakobsen
2. En sikker og bedre næringsstofforsyning - særligt i forhold til recirkulering 

Hanne Lakkenborg Kristensen og Jakob Sehested
3. Natur og biodiversitet - som produktionsfaktor og som samfundsgode 

Vibeke Langer og Lise Andreasen
4. Bæredygtige værdikæder og forbrugernes forventninger

Tove Christensen og Merete Studnitz
Frit valg – intet skift
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Workshops runde 2
Formålet er, at tematisere og prioritere mindmaps. De prioriterede temaer 
udfordres på relevans for økologien 

Produktet er en prioriteret liste af forskningstemaer, som deles med 
deltagerne efter workshoppen

Deltagerne fordeler sig ved de 4 borde/emner efter eget valg – ingen flytning
Diskuter 
• Hvad sagde Jørgen og Jørgen og har det betydning for mindmap?
• Temaer, prioriteringskriterier for temaer, relevans for økologien
• Fundingmuligheder, herunder Innomission AgroFoodTure
Facilitator opsummerer 5 minutter før afslutning
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Afrunding
Materialet fra workshops deles med alle deltagere

Virksomhedsworkshop

Primærproducent / konsulent workshop

En liste med prioriterede indsatser - et “roadmap” - for økologiforskningen

Inspiration til konsortier og fundingmuligheder



Tak for i dag 

Kom godt hjem
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