
Strategi for Innovationscenter  
for Økologisk Landbrug 
Selskabets formål er med udgangspunkt i de globale økologiske principper og FN’s 17 verdensmål at 
drive forskning, forsøg og udvikling inden for økologi samt indsamle og formidle viden om økologi for 
at skabe udvikling til gavn for jordbrugssektoren på teknisk, økonomisk og miljømæssigt optimal vis i 
overensstemmelse med god forskningsskik og uafhængigt af andre interesser.

Fem strategiske pejlemærker

Ud fra et grundigt forarbejde med bl.a. SWOT- 
analyse, interessentinterviews og kvantitativ 
spørgeundersøgelse blandt danske økologiske 
landmænd har bestyrelsen vedtaget fem 
strategiske pejlemærker, der sætter rammen og 
retningen for innovationscenterets arbejde. 



Kernefortælling 

Innovationscenter for Økologisk Landbrug blev 
etableret 1. oktober 2021 som en fusion af den 
tidligere landbrugsafdeling i Økologisk Lands-
forening og SEGES Økologi Innovation. Vi er en 
selvstændig, nonprofit videns- og forskningsorga-
nisation, der arbejder helhedsorienteret og tvær-
fagligt ud fra de fire globale økologiske principper: 
Sundhed, kredsløb, retfærdighed og forsigtighed 
og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Vores arbejde bidrager til at fastholde Danmarks 
position som verdens førende økologiland.

Vi er sat i verden for at styrke udviklingen af det 
økologiske landbrug og skabe forandring som  
kraftcenter for fremtidens bæredygtige landbrug 
til gavn for hele samfundet. Vi udvikler økologien 
som en del af løsningen på aktuelle udfordringer 
inden for klima og biodiversitet, så fremtidens 
generationer også har en sund jord at leve på og 
af – ud fra et cirkulært natursyn, hvor landbrug og 
natur spiller sammen og er i balance. Det betyder, 
at vi arbejder for en balance i hele økosystemet i 
fødevareproduktionen.

Vi er et fagligt stærkt hold af passionerede med-
arbejdere, der kender det økologiske landbrugs 
udfordringer og bidrager til løsninger af dem i kraft 
af vores viden, hvor vi både udvikler det eksisteren-
de landbrug og skaber bæredygtige forandringer 
med nye tiltag. Vi er modige og går i front med at 
afprøve og udvikle nye – og utraditionelle  – idéer, 
løsninger og metoder. Vi er de nytænkende og 
nyskabende frontløbere, der ser mulighederne og 
ikke tøver med at handle på nye udfordringer.

Vi har en unik position ved at stå med det ene ben 
i den akademiske verden og det andet i marken. Vi 
bygger bro og er det bindeled, der kan omsætte 
teoretisk viden til praktisk anvendelse.  

Vi støtter de økologiske landmænd i at drive deres 
bedrifter bedst muligt og i fortsat at gå forrest, 
når det gælder grøn udvikling, og vi arbejder inno-
vativt for at udbrede økologien og dens metoder 
til gavn for hele landbrugssektoren. Vi indsamler, 
udvikler og formidler ny viden og nye løsninger, og 
vi bedriver forskning og udvikling via forsøg og 
demonstrationer i samarbejde med landmændene, 
så vores indsatser inddrager de brugere, der skal 
anvende den ny viden. 

De bedste løsninger opstår i samarbejde med 
andre, og derfor samarbejder vi bredt med 
andre organisationer, virksomheder, forsknings- 
og uddannelsesinstitutioner, både nationalt og 
internationalt, og vi markerer os internationalt via  
netværk. 

Vores kommunikation er inspirerende og jord-
nær og foregår i tæt dialog med målgruppen. Vi 
fremmer dialog, debat og implementering ved at 
involvere vores målgrupper i både udvikling og 
gennemførelse af projekter. Vi kommer med klare, 
fagligt funderede anbefalinger til handling og ny 
praksis for den økologiske landmand, så det bliver 
håndgribeligt og overskueligt for flere landmænd 
at lægge om og for eksisterende økologer at ud-
vikle deres praksis i en mere bæredygtig retning.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er 
stedet, man henvender sig for at få fagligt 
kvalificerede svar på spørgsmål om udviklingen 
af økologisk landbrug og produktion – uanset om 
det er landmanden, forskeren eller journalisten, 
der henvender sig. Samtidig er vi selv på banen 
som den modige spiller, der markerer økologisk 
landbrug som frontløber for den grønne omstilling 
af samfundet.

Sammen udvikler  
vi fremtidens  
bæredygtige landbrug


