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Webstedet Organic Eprints vinder frem som et effektivt redskab 
til deling af viden om økologisk jordbrug.  

 
 
Det åbne og gratis arkiv for informationer om 
forskning og resultater i økologisk jordbrug, 
Organic Eprints (www.orgprints.org), blev 
startet af FØJO i 2002. Arkivet giver økologer 
og forskere mulighed for at dele deres viden 
elektronisk med hinanden og hele verden. I 
Organic Eprints kan alle på en systematisk 
måde formidle for eksempel videnskabelige 
artikler før og efter offentliggørelse, men 
også artikler fra fagblade, projektmøder eller 
elektroniske medier. Ligeledes er der mulig-
hed for at indlægge andre nyttige oplysnin-
ger, som beskrivelser af projekter og facilliter 
til forsøg i økologisk jordbrug. Samlet er der 
på nuværende tidspunkt adgang til knap 
5000 dokumenter i arkivet. Og alle, der bru-
ger Internettet, kan få gavn af denne viden. 
 
Stort antal brugere 
 Fra arkivets start og frem til i dag er der 
sket en rivende udvikling i antallet af brugere 
af de tilgængelige informationer. Alene siden 
starten af 2005 er det daglige antal af besøg 
steget fra omkring 1200 til nu over 4000. 
Dette er sket bl.a. som følge af at flere lande 
nu samarbejder med FØJO om at lægge in-
formationer ind, men også fordi en række EU 
forskningsprojekter om økologi benytter ar-
kivet til at formidle deres resultater.  
 For de danske brugere betyder denne 
udvikling, at der skabes en enestående mu-
lighed for at orientere sig og følge med i, 
hvad der foregår indenfor økologien i andre 
lande. Således rummer arkivet nu næsten 
lige så mange dokumenter fra Tyskland som 
fra Danmark, mens Schweiz kommer ind på 
tredjepladsen. 
 Et af de værdifulde træk ved Organic 
Eprints er, at informationerne kan søges på 
forskellig vis. For eksempel kan man ’bladre’ 
sig frem til alle resultater, der stammer fra et 
enkelt projekt, eller indenfor et emneområ-
de, som måtte have særlig interesse. Eller 
man kan kombinere en række af søgeord 
som ’pig’ og ’health’ for straks at stå med
 

adgang til 33 dokumenter, der nævner svin 
og sundhed i dokumentets sammendrag. 
Systemet rummer utallige muligheder for 
selv at sætte grænserne for sin søgning, så 
man får netop den information, man har in-
teresse i. 
 
I brug ved øko-kongressen 
 Helt aktuelt kommer mulighederne i Or-
ganic Eprints til gavn i forbindelse med øko-
logi-kongressen, der holdes d. 30.-31. maj i 
Odense. Foruden de danske økologer, delta-
ger bl.a. medarbejdere fra mere end 16 EU 
projekter om økologi, der præsenterer deres 
nyeste resultater.  
 Forud for kongressen har 280 af disse 
deltagere indsendt et 2-siders sammendrag, 
med en beskrivelse af deres forskning. Disse 
beskrivelser samles i et engelsk kongresbi-
lag, der udleveres til de tilmeldte på mødet. 
Men herudover er sammendragene nu over-
ført til Organic Eprints, hvor alle har adgang 
til dem - såvel før som efter kongressen.  
 For de danske økologer og deltagere på 
kongressen betyder det, at de har mulighed 
for at sætte sig ind i udvalgte dele af resulta-
terne på forhånd og derved optimere udbyt-
tet af kongressen. Sammendragene findes på  
www.orgprints.org/joc2006.php.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne klumme blev bragt d. 19. maj 2006 i 
Økologisk Jordbrug nr. 361. 
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