
Temasider om forskning i økologisk jordbrug 

Af forsker Ilse Ankjær Rasmussen, FØJO/DJF 

FØJO tilbyder nu temasider på Internettet, der hjælper brugerne frem til økologiske 

forskningsprojekter og forskningsresultater, som er interessante for netop ham eller hende. 

Temasiderne tager udgangspunkt i forskellige emneområder inden for økologisk jordbrug. 

På det enkelte område beskrives de overordnede udfordringer samt den forskning, som er 

i gang eller allerede gennemført. For hvert delområde er der afslutningsvis en oversigt 

over publikationer med danske og internationale forskningsresultater. 

Det første tema, vi har lagt ud på Internettet, er plantedyrkning. 

I løbet af 2004 vil der komme temasider om bl.a. husdyrbrug, fødevarekvalitet og jordens 

frugtbarhed. 

Beskrivelserne på temasiderne bygger især på de undersøgelser, som er udført i regi af 

FØJO I, dvs. den forskning som blev gennemført i perioden 1996-2000 samt FØJO II, dvs. 

den forskning, som blev påbegyndt i 2000 og afsluttes i 2004. 

Anvendelse af temasiderne 

De nye temasider betyder, at du forholdsvis nemt kan finde frem til de emner, som du vil 

vide mere om. Hvis du eksempelvis er interesseret i dyrkning af ærter (der jo er en 

bælgplante), så klikker du således: 

Plantedyrkning > produktionssystemer > korn og bælgsæd > bælgsæd 

Hvis du er interesseret i at vide mere om dyrkning af ærter sammen med korn, så klikker 

du således: 

Plantedyrkning > sædskifter og samdyrkning > samdyrkning 

Sammenhæng med det åbne internetarkiv 

Temasiderne er opbygget med samme emnestruktur som FØJO’s internetarkiv, Organic 

Eprints, som indeholder både danske og internationale publikationer om forskning i 

økologisk jordbrug. 
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Hver temaside afsluttes således med en oversigt over de relevante danske og 

internationale forskningspublikationer. Disse oversigter bliver automatisk opdateret, hver 

gang der kommer en ny publikation i arkivet. 

I Danmark er det et krav, at de publikationer, som stammer fra FØJO's projekter, lægges 

ind i arkivet. Det betyder, at langt de fleste nyere forskningspublikationer om økologisk 

jordbrug kan findes i arkivet og dermed er tilgængelige fra temasiderne. Det særlige ved 

Organic Eprints er, at man ikke blot får en reference, men at man kan læse hele 

publikationen direkte på internettet. 

Endvidere har FØJO indgået samarbejdsaftaler med det Schweiziske forskningsinstitut 

Fibl og den tyske internetportal Ökolandbau.de, hvilket indebærer, at schweiziske og tyske 

forskningspublikationer om økologisk og biodynamisk landbrug også bliver lagt ind i 

arkivet. Herudover er der forskere fra hele verden, som lægger deres publikationer i 

arkivet. Det betyder, at der kommer flere og flere publikationer i arkivet, som dermed bliver 

bedre og bedre – også til gavn for de nye temasider. 
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