Internationalt Center for Forskning i
Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer
ICROFS - hvem er vi, og hvad laver vi?
ICROFS koordinerer, udfører og formidler strategisk og anvendelsesorienteret forskning af høj kvalitet, som
bidrager til at videreudvikle en bæredygtig, markedsdrevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor.
Forskningen og udviklingen skal skabe basis for en erhvervsrettet og praksisnær viden, som understøtter
fremtidig vækst og troværdighed. Det økologiske erhvervs behov for viden og nye metoder danner derfor
grundlag for ICROFS’ aktiviteter. Vi inddrager landmænd, rådgivere og virksomheder i forsknings- og udviklingsprojekter, hvilket er med til at sikre kort vej mellem ny viden og dens implementering i praksis. En vigtig
opgave for ICROFS er formidling af og kommunikation om den nye viden fra forskningen til landmænd, rådgivere, virksomheder, øvrige interessenter og samfundet generelt.

Anvendelsesorienteret forskning på nationalt plan
ICROFS koordinerer de danske forskningsprogrammer Organic RDD, som er økonomisk støttet af GUDP (Grønt
Udviklings- og Demonstrationsprogram, under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri).
Programmerne favner bredt lige fra forskning i forbedrede metoder i primærproduktionen til forbrugerundersøgelser, der fremmer afsætningsmulighederne. Herudover er ICROFS involveret i projekter, der er
økonomisk støttet af private fonde, eksempelvis af Fonden for Økologisk Jordbrug.

Internationale aktiviteter

ICROFS deltager i EU's forskningsprogrammer. Vi koordinerer bl.a.det transnationale forskningsprogram for
økologiske fødevarer og jordbrug, CORE Organic. Samarbejdet støttes af EU-kommissionen, og de
enkelte forskningsprojekter støttes af de nationale ministerier.
ICROFS deltager desuden i forskellige EU-projekter, eksempelvis Horizon 2020-projektet 'MIXED', som sætter
fokus på at styrke blandede landbrugssystemer, inkl. skovlandbrug. Desuden står vi ofte for ekstern kommunikation i EU-projekter om de dertilhørende aktiviteter og resultater.

Kommunikations- og formidlingsaktiviteter
ICROFS varetager formidling og udveksling af forskningsbaseret viden, som er vigtig for udvikling af den
økologiske sektor. Vi publicerer en bred vifte af kommunikationsmateriale – både på tryk og online.
Du kan finde vores artikler, analyser, rapporter, bøger og foldere på: www.icrofs.dk
Vi organiserer og deltager også i workshops, konferencer og andre begivenheder med henblik på at styrke
netværket mellem de økologiske forskningsmiljøer og interessenterne inden for politik og industri.

Organic eprints og Organic Farmknowledge platforme for forskning og praksisnær viden
ICROFS driver Organic Eprints, som er verdens største åbne online
arkiv med forskningsbaseret viden om økologisk jordbrug og fødevarer. Arkivet rummer mere end 28.000 publikationer.
Organic Farm Knowledge er en platform målrettet landmænd og
konsulenter med praksisrettet viden og værktøjer fra forskningsprojekter. Besøg den på: http://farmknowledge.org/

Organisation og historie
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, har i 25 år bidraget til
at udvikle den danske økologisektor gennem koordinering af forskning og formidling af forskningens resultater til økologiske landmænd, fødevarevirksomheder og øvrige interessenter.
Centret blev etableret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i juni 2008, og erstattede det tidligere
Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, der blev etableret i 1996.
ICROFS er et ”center uden mure”, som initierer og koordinerer forskning, mens den egentlige forskning udføres
af forskellige forskningsinstitutioner. ICROFS’ bestyrelse repræsenterer erhvervet, industrien, forbrugerne
og forskere, og udstikker retning og mål for ICROFS’ arbejde.
Vores aktiviteter implementeres af et sekretariat bemandet med en centerleder, samt projektkoordinatorer
og kommunikationsmedarbejdere.

Hold dig opdateret

> Find nyheder på www.icrofs.dk
> Modtag vores nyhedsbrev ’ICROFS Nyt’
> Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter

