
09.30  Kaffe og registrering

10.00 Velkomst og introduksjon med oversikt over forskningsstatus,
 ved Regine Andersen, daglig leder, Oikos – Økologisk Norge og tidligere seniorforsker

10.20 Hvordan kan økologiske metoder bidra til matsikkerhet i verden?
 Emile Frison, tidligere direktør for Bioversity International og hovedforfatter bak
 rapporten From Uniformity to Diversity – A Paradigm Shift from Industrial Agriculture
	 	to	Diversified	Agroecological	Systems fra International Panel of Experts on
 Sustainable Food Systems (IPES)

11.25 Miljømessig bærekraft: Hvordan bidrar økologisk landbruk?
 Sissel Hansen, seniorforsker, Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK),
 spesialist på næringsstoffbalanser i ulike driftssystemer i landbruket og klimagassutslipp 

12.10 Lunsj 

12.50 Hvilke fordeler har økologisk mat for kosthold og ernæring?
 Carlo Leifert, professor, University of Newcastle, og leder av to omfattende
 metastudier om næringsinnhold og innhold av tungmetaller og sprøytemiddelrester
 i økologisk og konvensjonell mat

13.55 Hvordan har dyra det i økologisk landbruk? Eksempler og gode modeller. 
 Emma Brunberg, forsker, NORSØK, spesialist på dyrevelferd i økologisk landbruk

14.40 Pause med noe å bite i

15.00 Diskusjon: Hvorfor økologisk? Hva kan vi konkludere? Hva må det forskes videre på?  
 Vi inviterer til en litt uvanlig paneldebatt med åpen stol for deltakere fra salen. 

 Paneldeltakere: 
 Helle Margrete Melzer, forskningssjef, Folkehelseinstituttet, Divisjon for miljømedisin.
 Aksel Bernhoft, seniorforsker og veterinær, Veterinærinstituttet.
 Innlederne Emile Frison, Sissel Hansen, Carlo Leifert og Emma Brunberg.

16.25 Avrunding – seminaret avsluttes kl. 16.30. 

 
 

Forbruket av økologisk mat øker stadig mer 
og oppmerksomheten om temaet er stort. 
Det reiser også spørsmål som er viktige å 
besvare. Kan økologisk produksjon bidra til 
matsikkerhet i verden? Hvordan, helt konkret, 
bidrar økologisk landbruk til å ta vare på miljø 
og økosystemtjenester? Er det noen gevinster 
for ernæring og helse? Og hvordan står det 
til med dyrevelferden på økologiske gårder? 

På denne konferansen tar vi utgangspunkt i 
forskningen på feltet og gjør opp status. 

Du får møte sentrale forskere fra inn- og utland, 
blir kjent med nyeste forskningsfunn og det er 
satt av rikelig med tid til spørsmål, samtale og 
diskusjon. Vi ønsker hjertelig velkommen til en 
viktig konferanse for framtidens matproduksjon! 

HVORFOR ØKOLOGISK?
HVA SIER FORSKNINGEN?

VELKOMMEN TIL DAGSKONFERANSE  

TIRSDAG 15. NOVEMBER KL. 9.30 – 16.30
HÅNDVERKEREN KURS- OG KONFERANSESENTER,

ROSENKRANZGATE 7, 0159 OSLO
INNGANG KRISTIAN IV GATE – FESTSALEN

ARRANGØRER: Konferansen er arrangert av Oikos – Økologisk Norge
i samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

og med støtte fra Landbruksdirektoratet.

Gratis entre!

Norsk senter for økologisk landbruk

SPRÅK: ENGELSK
PÅMELDING: Konferansen er gratis, men av hensyn til matservering må alle melde seg på.

Send mail til Jens-Petter Homleid på jens@oikos.no innen 10. november. 

VEL MØTT!

PROGRAM


