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Strategi for forskning- og udvikling inden for økologisk jordbrug og fødevaresystemer 

Forord
Omstillingen af fødevaresystemet og –forbruget til at være bæredygtigt både miljømæssigt, sundhedsmæssigt, 
økonomisk og socialt kræver en helhedsorienteret og ambitiøs forsknings- og udviklingsindsats. Økologisk jordbrug er 
et helhedsorienteret produktions- og fødevaresystem, som med udgangspunkt i IFOAM’s fire principper for økologisk 
jordbrug1 og gennem agroøkologiske metoder sigter mod bæredygtighed i bredeste forstand. 

EU´s økologiforordning2 definerer økologisk produktion som ”…et samlet system for landbrugsdrift og fødevareproduk-
tion, der kombinerer bedste praksis på miljø- og klimaområdet, en høj grad af biodiversitet, bevarelse af naturressour- 
cer og anvendelse af høje dyrevelfærdsstandarder og høje produktionsstandarder i overensstemmelse med stadig 
flere forbrugeres efterspørgsel efter produkter, der produceres ved anvendelse af naturlige stoffer og processer.”

Økologisk produktion spiller således en dobbeltrolle i samfundet. For det første forsyner produktionen et specifikt 
marked, der imødekommer forbrugernes efterspørgsel efter økologiske produkter og for det andet leverer den sam-
fundsgoder, der bidrager til beskyttelsen af klima og miljø, biodiversitet, dyrevelfærd samt landdistriktsudvikling.

Desuden er IFOAM’s fire principper for økologisk jordbrug1 tæt knyttede til FN’s verdensmål3, som anerkender, at social, 
økonomisk og miljømæssig udvikling er tæt forbundne og kræver en integreret indsats.

Forsknings- og udviklingsstrategien tager udgangspunkt i de økologiske principper1 og EU’s økologiforordning2 og 
sætter retningen for ICROFS’ udbud af forsknings- og udviklingsmidler. Målet er forskningsbaseret viden og teknologier, 
som understøtter fortsat vækst og udvikling af økologisektoren, samt styrker økologiens troværdighed, bæredygtighed 
og bidrag til samfundsgoder.

Strategien er udarbejdet af ICROFS med bred inddragelse af erhverv, industri, organisationer, forskningsmiljøer og 
myndigheder.

Jørn Jespersen   Jakob Sehested
Bestyrelsesformand   Centerleder 
ICROFS   ICROFS

1: IFOAM - Organics International, principper for økologisk jordbrug 
2: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af 
økologiske produkter
3: FN’s 17 Verdensmål

ICROFS’ vision og mission 
ICROFS’ vision er et bæredygtigt fødevaresystem med udgangspunkt i det økologiske idegrundlag og 
de økologiske principper1 .

ICROFS’ mission er at koordinere, udføre og formidle strategisk og anvendelsesorienteret forskning af høj, 
international kvalitet, som bidrager til samfundsgoder og til at videreudvikle en bæredygtig, markeds-
drevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor.
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IFOAM’s principper for økologisk jordbrug 
• Sundhedsprincippet
• Kredsløbsprincippet
• Retfærdighedsprincippet
• Forsigtighedsprincippet

Strategien sigter efter praksisnære løsninger og forskning, som udføres i et tæt og inddragende samarbejde mellem 
forskere og interessenter i værdikæden (landmænd, virksomheder, myndigheder, forbrugere, organisationer) med hen-
blik på at udvikle innovative og konkurrencedygtige løsninger, samt dokumentere og formidle disse til interessenter og 
samfundet. Det afspejler sig i følgende fire centrale succeskriterier for de forskningsprojekter, der ønskes fremmet:

• BÆREDYGTIGHED – projekterne skal bidrage til et økologisk fødevaresystem, som er bæredygtigt i bred forstand, 
herunder miljømæssigt, sundhedsmæssigt, økonomisk og socialt

• INNOVATION – projekterne skal bidrage til fornyende produktions- og fødevaresystemer, der imødekommer forbru-
gernes og samfundets efterspørgsel på økologiske varer og samfundsgoder

• VÆKST – projekterne skal bidrage til robuste, produktive og effektive økologiske produktions- og fødevaresystemer 
og understøtte fortsat bæredygtig vækst i produktionen

• TROVÆRDIGHED - projekterne skal bidrage til økologiens troværdighed i forhold til de grundlæggende principper

ICROFS’ succeskriterier for forskning og udvikling
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Økologisk produktion er baseret på agroøkologiske metoder 
Agroøkologi er studiet af samspillet mellem planter, jord, dyr, miljø og mennesker inden for systemer til 
produktion af landbrugsvarer. Gennem agroøkologiske metoder omsættes denne viden til bæredyg-
tige landbrugsformer. 



ICROFS’ kriterier for evaluering og prioritering af forsknings- og udviklingsprojekter
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Med udgangspunkt i succeskriterierne evalueres og prioriteres Organic RDD-projekterne på baggrund af deres kvalitet 
og effekt på fem områder:

• Forskningsfaglig kvalitet (obligatorisk)
• Grønne effekter (på mindst ét ud af tre områder)
• Formidling og brugerinddragelse (obligatorisk)
• Økonomiske effekter (hvis relevant)
• Relevans og potentiale i forhold til udvikling af økologisk jordbrug og fødevaresystemer (obligatorisk)

ICROFS’ faglige fokusområder

Gennem seks fokusområder adresserer strategien de centrale udfordringer og potentialer i økologisk jordbrug og føde-
varesystemer:

• CIRKULÆR BIOØKONOMI
• KLIMA OG MILJØ
• BIODIVERSITET
• SUNDHED OG VELFÆRD
• FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER
• ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ

De seks fokusområder sætter den faglige retning for ICROFS’ udbud af forsknings- og udviklingsmidler under Organic 
RDD programmet og udfoldes på de kommende sider. Behovet for forskning og udvikling under de enkelte fokusom-
råder udfoldes med overordnede emner og en række eksempler under hvert emne.

Forskningsfaglig kvalitet
Projekternes forskningsfaglige niveau og projektdel-  
tagernes forskningsmæssige kvalifikationer bedøm-
mes af uafhængige, internationale eksperter.

Grønne effekter
Projekterne skal have effekt i forhold til ét eller flere af 
følgende tre parametre:
1. Troværdighed i forhold til de økologiske princip-

per1, f.eks. forbedring af jordens frugtbarhed, 
bæredygtig ressourceudnyttelse, recirkulering, 
optimering af fødevaresystemet og skånsom 
forarbejdning

2. Bidrag til samfundsgoder, f.eks. klima og miljø, 
natur og biodiversitet, sundhed og velfærd, energi 
samt landdistriktsudvikling

3. Robuste systemer, både i biologisk og økonomisk 
betydning og i forhold til udefrakommende pres 
og forandringer, f.eks. klimaforandringer

Formidling og brugerinddragelse
Projekterne skal identificere relevante målgrupper, 
brugere og interessenter, og planlægge formidling og 
brugerinddragelse sådan, at resultaterne kommer ud 
at arbejde hos brugere i sektoren og i samfundet.

Økonomiske effekter
Hvis det er relevant, skal projektet have effekt i forhold 
til mindst én af følgende to parametre:
1. Provenu for en eller flere af projektdeltagerne
2. Økonomiske effekter i sektoren eller samfundet

For projekter, hvis resultater ikke direkte kan omsættes 
til en økonomisk gevinst (typisk projekter med effekter 
i forhold til samfundsgoder), indgår disse effekter ikke 
i vurderingen.

Relevans og potentiale i forhold til udvikling af økolo-
gisk jordbrug og fødevaresystemer
ICROFS lægger vægt på projekternes nyhedsværdi, 
relevans og potentiale.



Cirkulær bioøkonomi

Recirkulering og bæredygtig ressourceudnyttelse er 
centrale principper i økologisk jordbrug og fødeva-
resystemer. Jordklodens ressourcer skal udnyttes på 
en bæredygtig måde, som giver plads til kommende 
generationer, sunde økosystemer, samt sundt foder 
til dyr og sunde fødevarer til mennesker. Økologisk 
jordbrugsproduktion og fødevaresystemer skal derfor 
baseres på fornybare ressourcer og på bæredygtige, 
effektive og sikre økologiske kredsløb.

Herunder skal der udvikles sikre løsninger og teknol-
ogier til økologisk, biobaseret produktion, reduktion 
af madspild og for tilbageførsel af næringsstoffer til 
økologiske bedrifter fra virksomheder og samfundet.

Behovet for forskning og udvikling
• Selvforsyning med næringsstoffer på bedrifts-

niveau, herunder f.eks. effektiv udnyttelse af 
kvælstoffikserende afgrøder og husdyrgødning, 
udvikling af plantebaserede gødninger og jord-
forbedringsmidler, udnyttelse af bioforgassede 
materialer, udnyttelse af sidestrømme fra bioraf- 
finering og udnyttelse af kompost og komposte- 
ringsprocesser.

• Sikker tilbageførsel af næringsstoffer fra samfund- 
et og virksomheder.  Herunder indgår reduktion 
af madspild og recirkulering af sidestrømme 
samt rest- og affaldsprodukter som gødning til 
planteproduktion og næringsstoffer til husdyr-
produktionen. Der skal tages hensyn til sundhed 
og sikkerhed, såsom indhold af uønskede stoffer, 
hormonforstyrrende stoffer og mikroorganismer 
samt til mængder og tilgængelighed

• Bioraffinering, fermentering og bioforgasning 
samt selvforsyning med energi på bedriftsniveau. 
Herunder indgår effektiv udnyttelse af relevante 
biologiske materialer til produktion af f.eks. 
proteiner og andre næringsstoffer til husdyr og 
mennesker, energi, ingredienser til fødevareindu- 
strien, erstatning for fossilt baserede materialer og 
recirkulering af næringsstoffer til jorden.

• Forretnings- og samarbejdsmodeller for den 
cirkulære bioøkonomi, herunder løsningsmodeller 
for lokal forarbejdning og forsyningssikkerhed og 
for recirkulering af næringsstoffer og biomasse 
mellem samfundet og økologisk jordbrug og imel-
lem økologiske jordbrug.

• Udnyttelse af data og informations- og kommu-
nikationsteknologi (IKT) til at understøtte livs-
cyklusvurderinger, management af produktion-
sprocesser samt dokumentation, sporbarhed og 
produktsikkerhed. 

  7



Klima og miljø
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Økologisk jordbrug har som grundlæggende princip 
at efterligne og samarbejde med de naturlige proces-
ser og økosystemer. Fødevaresystemet er en sam-
menhængende helhed, og derfor skal klima- og miljø-
belastningen minimeres i en helhedsbetragtning, hvor 
der også inddrages effekter i forhold til f.eks. natur og 
biodiversitet, dyrevelfærd og ressourceforbrug.

Økologisk jordbrug og fødevaresystemer skal fortsat 
forbedre sig på alle klima- og miljøparametre, ved 
at minimere emissionen af klimagasser og tab af 
næringsstoffer samt øge kulstoflagring i jorden og be-
skytte drikkevandreservoirer og landskabet. Samtidig 
er der behov for, at økologiske produktionssystemer er 
robuste over for effekterne af klimaforandringer.

Behovet for forskning og udvikling
• Robuste dyrkningssystemer og –teknologier til 

økologisk planteproduktion, som øger ressour- 
ceudnyttelsen, minimerer klima- og miljøbe-
lastningen, og er tilpasningsdygtige i forhold 
til klimaforandringerne. Det handler f.eks. om 
afgrødetyper, kombinationer af afgrøder, sæd- 
skifter og efterafgrøder samt dyrkningssystemer 
og teknologier, der øger kulstoflagring, minimerer 
udledningen af klimagasser samt reducerer tabet 
af næringsstoffer og fastholder dem i rodzonen 
om vinteren.

• Bæredygtig forsyning af næringsstoffer til økolo-
giske husdyr og akvakulturdyr i forhold til høj pro-
duktivitet og minimal udskillelse af næringsstoffer 
og klimagasser. Dette omfatter f.eks. optimering af 
næringsstofforsyningen til udegående dyr, mine- 
ralforsyning fra fornybare ressourcer, innovative 
teknologier til forsyning af økologiske husdyr med 
enkeltnæringsstoffer og løsninger i forhold til en 
høj selvforsyningsgrad samt lokal forarbejdning.

• Produktions- og managementsystemer til øko- 
logisk husdyr- og akvakulturproduktion, som er 
robuste, minimerer klima- og miljøbelastningen 
og er tilpasset klimaforandringerne. Det kan 
være staldsystemer, afgræsningssystemer og 
husdyrtyper, som sikrer en effektiv produktion og 
næringsstofudnyttelse samt minimale emissioner 
uden at gå på kompromis med dyrenes sundhed 
og velfærd; teknologier og systemer til håndtering 
af husdyrgødningen, som minimerer emissioner 
af klimagasser og ammoniak og mindsker ud-
vaskning af næringsstoffer generelt; produktions- 
sytemer med høj diversitet og med kombinationer 
af plante- og husdyrproduktion, f.eks. systemer 
med skovlandbrug og flerårige afgrøder med høj 
kulstoflagring i jorden.

• Energibesparende teknologi samt produktion og 
anvendelse af bæredygtige energiformer. Det 
handler f.eks. om reduceret jordbearbejdning, op-
timering og elektrificering af stald- og markopera-
tioner; biogasproduktion på basis af efterafgrøder, 
rest- og biprodukter samt husdyrgødning og 
planterester i kombination med bæredygtig recir-   
kulering af næringsstoffer til planteproduktionen.

• Systemer og teknologier til økologiske fødevarers 
forarbejdning, pakning og transport, som mini- 
merer klima- og miljøbelastning per fødevareen-
hed, herunder f.eks. bæredygtige materialer og 
koncepter, som reducerer madspild og belastnin-
gen af klima og miljø.

• Dokumentation og kvantificering af klima- og 
miljøaftryk, herunder udnyttelse af data, IKT og 
modellering til at understøtte management af 
produktionsprocesser, dokumentation sporbarhed 
og produktsikkerhed.



Biodiversitet
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En målsætning for økologisk jordbrug er at beskytte 
natur og biodiversitet. Høj biodiversitet på dyrknings-
fladen og i småbiotoper tilknyttet det dyrkede areal 
er en vigtig del af det naturlige ressourcegrundlag 
for den økologiske fødevareproduktion, f.eks. i form 
af bestøvere og andre nytteinsekter, i form af mikro-
organismer, der er med til at opretholde en frugtbar 
jord samt i form af fugle, der bidrager til at regulere 
skadelige insekter.

Der er behov for, at biodiversitet integreres i vurdering 
og udvikling af alle nye produktionssystemer og tek- 
nologier, herunder tiltag der fremmer samspil mel-
lem biodiversitet og landbrugslandskab. Hensynet til 
biodiversiteten i det økologiske landbrug skal opfylde 
samfundets og forbrugernes behov for en diversitet 
af bæredygtige fødevarer og forventninger til et rigt 
landskab med habitater for insekter, fugle, dyr og 
planter.

Behovet for forskning og udvikling
• Dyrknings- og husdyrproduktionssystemer, tiltag 

og metoder, der understøtter biodiversiteten i 
dyrkningsjorden, på de dyrkede flader såvel som 
i de omgivende og tilknyttede arealer. Dette 
inkluderer undersøgelse af samspil mellem bio-
diversitet og jordfrugtbarhed, f.eks. i regenerative 
dyrkningssystemer samt økologiske metoder, der 
understøtter dette.

• Dyrkningssystemer med fokus på funktionel 
biodiversitet og muligheden for at udnytte biodi-
versiteten i forhold til f.eks. udbytte og kvalitet og 
dermed landmandens økonomi.

• Dokumentation og kvantificering af effekten 
af økologisk jordbrug på natur, biodiversitet og 
økologiske funktioner. Herunder indgår dokumen-
tation for bestøvningssucces og skadedyrsregule- 
ring, bedre jordfrugtbarhed, -sundhed og –struktur 
samt dokumentation for større robusthed i produk-
tionen; viden om, hvordan konkrete dyrknings- 
systemer og produktionssystemer bidrager til 
biodiversiteten i landbrugslandskabet over tid 
samt beslutningsstøtte og praksisorienterede an-
befalinger målrettet landmandens behov

• Værdiansættelse af effekten af økologisk jord-
brug på biodiversitet som samfundsgode, der 
kan danne grundlag for en økonomisk afregning 
og regelsætning for etablering af økologiske 
dyrkningssystemer samt danne grundlag for tiltag, 
der understøtter biodiversiteten i dyrkede arealer 
og landskaber.

 



Sundhed og velfærd
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I økologisk jordbrug ses sundhed som en helhed i en 
sammenhæng mellem jord, planter, dyr og mennesker 
(One Health  ). Der er behov for at udvikle økologiske 
produktionssystemer og teknologier, som understøtter 
jordens frugtbarhed og sundhed samt robuste og sun-
de planter, husdyr og fisk. Samtidig er der behov for at 
sætte fokus på fødevarernes ernærings- og sundheds-
mæssige kvalitet, herunder plantebaserede fødeva-
rer. Endelig skal der være fokus på dyrevelfærd og 
opfyldelse af dyrs adfærdsbehov, herunder dyrenes 
adgang til udearealer og afgræsning.

Behovet for forskning og udvikling
• Sund jord. Dette inkluderer bl.a. økologiske jord-

behandlings- og dyrkningssystemer og tekno- 
logier, som vedligeholder og opbygger jordens 
frugtbarhed, sundhed og robusthed og kulstoflag- 
ring, herunder interaktioner mellem gavnlige og 
skadelige mikroorganismer samt mellem mikro-
organismer og planter; nedbrydning af uønskede 
stoffer, f.eks. i forbindelse med recirkulering af 
næringsstoffer fra samfundet og virksomheder; 
udvikling af naturlige jordforbedringsmidler, f.eks. 
baseret på afgrøder, tang og alger samt produkter 
fra bioforgasning og fermenterede materialer.

• Sunde planter. Dette omfatter økologiske 
dyrknings- og produktionssystemer, som fremmer 
sunde og robuste planter og plantebaserede 
fødevarer, herunder dyrkningssystemer, avlsstrate-
gier og sorter målrettet økologisk produktion med 
fokus på sygdomsresistens og -tolerans, fødeva-
rekvalitet og tilpasning til lokale jordbunds- og 
klimaforhold samt forebyggelse og bekæmpelse 
af sygdom, skadevoldere og ukrudt.

• Sunde husdyr med høj velfærd. Her indgår 
økologiske produktionssystemer og teknologier, 
som understøtter robuste dyr og fisk integreret i et 
bæredygtigt fødevaresystem, der leverer sunde 
fødevarer, herunder forebyggelse og reduktion af 
sygdom og dødelighed samt reduceret anvend- 
else af antibiotika; avlsstrategier og husdyrtyper 
målrettet økologisk produktion under hensyntagen 
til specifikke behov for sygdomsresistens, føde-
varekvalitet og tilpasning til lokale forhold. En-
delig er der behov for fokus på staldsystemer og 
udendørssystemer samt foderemner og fodrings 
metoder, der understøtter husdyrenes naturlige 
adfærd og velfærd uden at gå på kompromis 
med produktionens klima- og miljøbelastning eller 
dyrenes sundhed.

• Fødevarernes ernærings- og sundhedsmæssige 
kvalitet. Dette omhandler økologiens rolle og 
potentiale i forhold til sundhedsfremme i befolk-
ningen, herunder plantebaserede fødevarer og 
betydningen af sundhed for forbrugernes økolo-
giske kostvalg samt betydningen af lav ekspone- 
ring for pesticider og hjælpestoffer.

• Udnyttelse af data, IKT og modellering til at under-
støtte management af produktionsprocesser og 
dokumentere f.eks. sundhed, dyrevelfærd, spor-
barhed, produktsikkerhed og livscyklusvurderinger.

  4

4: One Health is an integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animals and 
ecosystems. It recognizes the health of humans, domestic and wild animals, plants, and the wider environment (including ecosys-
tems) are closely linked and inter-dependent (OHHLEP One Health definition, 2021).



Fremtidens økologiske forbruger
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Økologien skal imødekomme forbrugernes forvent-
ninger til sunde og smagfulde kvalitetsfødevarer. Dette 
afspejler sig i forbrugernes øgede fokus på kostens 
sammensætning i forhold til ernæring og sundhed, 
herunder andelen af plantebaserede fødevarer. Sam-
tidig har fødevarernes oprindelse, klimabelastning og 
bæredygtighed stigende betydning for forbrugerne.

Viden om og dialog med forskellige typer af forbruge-
re om deres krav og forventninger til den økologiske 
produktion og de økologiske produkter er afgørende 
for, at det økologiske fødevaresystem kan imøde-
komme forventninger til produkternes kvalitet. Dette 
gælder også i forhold til forbrugernes tillid til øko-      
logiens bidrag til samfundsgoder som dyrevelfærd, 
natur og biodiversitet, klima, miljø og rent drikkevand.

Behovet for forskning og udvikling
• Fødevarekultur og forskellige typer af forbruger- 

segmenters adfærd, værdier og præferencer, 
f.eks. i forhold til forbrugsmønstre, tilvalg af øko- 
logiske fødevarer, oplevede kvalitetsparametre, 
salgskanaler samt købs- og betalingsvillighed for 
økologiske varer; kostens sammensætning samt 
behovet for oplevelsesbaserede kommunikations- 
og salgskanaler.

• Forbrugernes opfattelse af, og reaktioner på, 
modsætningsfyldte hensyn i den økologiske 
produktion. Eksempler kan være mellem god 
dyrevelfærd, i form af adgang til udearealer, og 
risikoen for øget miljøbelastning fra udegående 
dyr; mellem husdyrproduktionens klimabelastning 
og husdyrenes betydning for planteproduktionen 
og biodiversiteten; mellem behovet for recirkule- 
ring af næringsstoffer fra samfundet til en bære- 
dygtig økologisk produktion og risikoen for tilførsel 
af uønskede stoffer sammen med spildevand og 
affald.

• Troværdig kommunikation om og markedsføring 
af merværdien af den økologiske fødevarepro-
duktion. Det kunne eksempelvis være, hvordan 
kommunikationen om økologiske produkters 
særlige egenskaber og den økologiske produk-
tions bidrag til samfundsgoder påvirker forbrug- 
ernes opfattelse af dansk økologis troværdighed, 
image og omdømme.

• Forbrugernes opfattelse af geografiske 
egenskaber på lokalt, nationalt og internationalt 
plan. Herunder indgår f.eks. forbrugeres indkøbs-  
adfærd og opfattelse af lokal fødevareproduktion 
og korte forsyningskæder samt udenlandske 
forbrugeres opfattelse af Danmark som brand for 
økologiske fødevarer og gastronomi-destination.

• Metoder til at styrke samarbejde, netværk, pro- 
duktudvikling og vidensudveksling på tværs af 
f.eks. produktion, detailhandel, storkøkkener, 
restauranter og forbrugere i forhold til at udvikle 
nye bæredygtige produktionsformer og madud-
bud i en økologisk kontekst.



Økologien som levevej

  12

Det økologiske jordbrug skal være et attraktivt erhverv 
både i forhold til økonomi, udviklingsmuligheder og 
arbejdsforhold og i forhold til at tiltrække nye gene- 
rationer af økologiske landmænd. Udviklingen af den 
økologiske driftsform skal ske med henblik på at skabe 
et erhverv, der er bæredygtigt og værdiskabende 
for både landmand og samfund, og som inddrager 
sociale hensyn.

Forbruger og samfund stiller større krav til bæredyg-
tigheden i fødevareproduktionen og til kvaliteten 
af produkterne, samtidig med at ustabile og mere 
ekstreme udsving i klimarelaterede produktionsforhold 
skaber udfordringer i forhold til både drift og økonomi. 
Et større fokus fra samfundets side på lokal forsyning 
af fødevarer skaber samtidig mulighed for udvikling 
af den økologiske landbrugsproduktion og akvakultur, 
f.eks. i form af en større afgrødediversitet, nye produk-
ter, produktudvikling og lokal forarbejdning.

Behovet for forskning og udvikling
• Multifunktionelle produktionssystemer, der integre-

rer flere produktionsformer og produktionsgrene 
med det formål at skabe robusthed, tilpasning til 
klimaforandringerne, økonomisk stabilitet og en 
større diversitet i produktionen. Det kunne f.eks. 
være i form af samdyrkning og en større grad af 
integration mellem husdyr- og planteproduktion; 
forskellige former for skovlandbrug; større inte-      
gration af primærproduktionen i værdikæden og 
produktudvikling samt løsninger for lokal forar- 
bejdning og forsyningssikkerhed. Dette inkluderer 
mulighed for større inddragelse af lokalbefolkning 
og integration af nye dimensioner i driften såsom 
økoturisme og sociale tiltag.

• Driftssystemer og teknologiske løsninger med 
fokus på nye samarbejdsformer, integrerede 
produktionsgrene og driftsfællesskaber, alterna-
tive ejerformer og organisering af landbrugspro-
duktionen tilpasset den økologiske driftsform. Det 
omfatter desuden forretningsmodeller, der under- 
støtter synergi mellem specialiserede produk-
tionsgrene i integrerede systemer på den enkelte 
bedrift, mellem bedrifter og mellem bedriften og 
samfundet.

• Ledelses- og økonomiske beslutningsværktøjer, 
der er særligt egnede til at skabe effektivitet og 
god økonomi i forbindelse med den økologiske 
driftsforms særlige udfordringer og muligheder. 
Herunder indgår behovet for ekspertise inden for 
flere produktionsgrene, udnyttelse af synergi og 
samspil mellem de forskellige produktioner inden 
for bedriften, tilpasning til klimarigtige, bæredyg- 
tige systemer og større efterspørgsel på lokalt 
producerede fødevarer. Desuden indgår udfor-
dringer og muligheder forbundet med nye drifts-, 
samarbejds- og ejerformer, nye forretningsmod-
eller samt produktionsformer, der skaber større 
diversitet i landbrugslandskabet, og større integra-
tion mellem land og by.



Om ICROFS

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, har eksisteret siden 1996. Centret er 
nedsat og økonomisk støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

ICROFS bidrager til videreudvikling af en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor og understøtter dermed 
en fortsat vækst i dansk økologi. ICROFS har til huse i Aarhus Universitets faciliteter i Foulum ved Viborg og har egen 
national bestyrelse og egne vedtægter. Centret understøtter forskningsprojekter fra mange forskellige institutioner og 
erhverv. 

Det er ICROFS’ opgave at understøtte udviklingen af økologisk jordbrug og fødevaresystemer med forskningsbaseret 
viden. ICROFS er et center “uden mure”, som koordinerer, formidler og fremmer forskning, mens den egentlige forsk-
ning udføres af forskellige forskningsinstitutioner. EU’s økologiforordning og IFOAM’s principper for økologisk jordbrug 
danner basis og sigtelinjer for ICROFS aktiviteter. 
 
ICROFS koordinerer det nationale forskningsprogram om økologisk jordbrug og fødevaresystemer (Organic RDD), og 
det europæiske forskningsnetværk, CORE Organic. Såvel det danske program som det internationale samarbejde 
sikrer Danmark en stærk position i front for økologiforskningen - til gavn for udviklingen af dansk økologi. 

ICROFS’ sekretariat deltager også selv i eksternt finansierede forsknings- og netværksprojekter. I sådanne projekter 
påtager ICROFS sig ofte en rolle inden for koordinering og udførelse, kommunikation, formidling af forskningsresultater 
og inddragelse af økologiske landmænd, rådgivere og virksomheder. 

ICROFS’ bestyrelse repræsenterer erhvervet, industrien, forbrugerne og forskere, og udstikker retning og mål for ICROFS’ 
arbejde.

Projektdeltagerne kommer ofte fra

• Universiteter
• Primærproduktionen
• Konsulentvirksomheder
• Det private erhvervsliv
• Offentlige institutioner

ICROFS’ forskningsaktiviteter skal styrke et bæredygtigt økologisk jordbrug og bæredygtige fødevaresystemer, der 
møder forbrugernes forventninger, sikrer produktivitetsudvikling, og som bidrager til samfundet på områder som miljø 
og klima, natur og biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd, sundhed samt landdistriktsudvikling. 

ICROFS inddrager interessenter og brugere i forskningen, 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 forsk-
ningen til brugerne, øvrige interessenter og samfundet generelt.

Forskningsformidling 
ICROFS er meget aktiv i forbindelse med formidling af forskning og viden fra Organic RDD samt CORE Organic projek-
terne. Fra projekternes start understøtter ICROFS kommunikation og formidling om projekterne bl.a. på digitale plat-
forme og sociale medier - men også i fagmedier, via populærvidenskabelige kanaler og i nyhedsmedier.
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