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Tilmelding 

Udfyld tilmeldingsskemaet på www.okologi-kongres.dk.  

Spar penge ved at tilmelde dig inden den 25. oktober 2015. 

Hvis du beslutter dig hurtigt, er du sikker på at kunne deltage 

i de møder, du er interesseret i. Se priserne og muligheder for 

rabat på tilmeldingsskemaet på www.okologi-kongres.dk.  

Sidste frist for tilmelding er den 15. november 2015. 

Overnatning 

Der er flere typer overnatning på Vingstedcentret fra 

9-sengsværelser til enkeltværelser. Overnatning bestilles via 

tilmeldingsblanketten på www.okologi-kongres.dk og beta-

les ved ankomst til Vingsted Hotel & Konferencecenter. 

Kontakt 

Alle spørgsmål om  

kongressen kan rettes  

til sekretariatet: 

Økologi-Kongres 2015 

SEGES Økologi 

Agro Food Park 15  

8200 Aarhus N 

 

Tlf: 87 40 54 26 

Email:  

info@okologi-kongres.dk 

Det går godt for økologien i Danmark. Aldrig har der været 

efterspurgt, solgt og eksporteret så mange økologiske føde-

varer. 

Økologien er blandt andet blevet en forbruger-darling i kraft af 

det tillidsfulde samspil mellem landmænd, forbrugere, orga-

nisationer, virksomheder og myndigheder, som karakteriserer 

den økologiske sektor i Danmark. 

Den økologiske sektor er også innovativ. Mange nye økologiske 

varer er blevet standard i den konventionelle fødevareproduk-

tion. Tænk bare på skyr og speltbrød og på nye maskiner og 

robotter til mekanisk ukrudtsbekæmpelse. 

Succeserne står i kø, men ingen træer vokser ind i himme-

len – selv ikke de økologiske. Der er stadig udfordringer at 

tage fat på. Det gælder for eksempel inden for dyrevelfærd, 

klima, biodiversitet, mangfoldighed på bedriften og drifts-

økonomi. 

Økologi-Kongres 2015 hylder successen og tager fat på 

udfordringerne – kom og vær med til at give dine bud på, 

hvordan vi bringer økologien videre. 

Kongressen byder på et bredt fagligt program med nyeste vi-

den, stof til eftertanke, spændende oplægsholdere, visionære 

debatter samt en levende udstilling. Deltagerne repræsenterer 

foruden landbruget alle dele af økologien, så det er unik mulig-

hed for at få skærpet dit personlige netværk fra nær og fjern.

Vel mødt til Økologi-Kongres 2015, Styregruppen
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Økologi-Kongres
SUCCES OG UDFORDRINGER

Onsdag og 
torsdag  

25.-26. 
november

Vingsted hotel &  
konferencecenter 

Økologi-Kongres 2015 – Succes og udfordringer

Formand for Økologi-
sektionen i Landbrug & 
Fødevarer,  
Hans Erik Jørgensen

Formand for 
Økologisk  
Landsforening, 
Per Kølster

I formandskabet for  
Landbrug & Fødevarer  
Steen Nørgaard  
Madsen

Kongressen organiseres af SEGES, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. Endvidere deltager Internationalt Center for Forskning i 
Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen. Fonden for økologisk jord-
brug har deltaget i finansiering af projektet.

Økologi-Kongres 2015  • SEGES Økologi • Agro Food Park 15 • 8200 Aarhus N 
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Stats-
kontrolleret
økologisk

Største økokongres  
i Norden, sidst var  

vi 900.



9:00-
10:00

Registrering og kaffe/brød

10:00-
11:00

Plenum 1:  
Økologi som løftestang for fællesskab og udvikling
Oplæg v. Borgmester Mette Touborg, Lejre Kommune 

11:00-
11:30

Pause

11:30-
13:00

 

13:00-
14:00

Frokost

14:00-
15:30

15:30-
16:15

Pause 

16:15-
17:45

17:45-
19:00

Bar

19:00-
24:00

Middag, underholdning og musik

B1 
Bioraffinering  
– et kvantespring  
for økologien

B2
Frugtbar jord  
– på din bedrift

B3
Sådan sænker du  
produktionsprisen  
med 30 øre per liter 
mælk

B4
Partnerskaber som vej til 
bæredygtighed og bedre 
afsætning (1)

B5 
Nye resultater  
med mekanisk  
ukrudtsregulering

B6
Breeding of cereals 
and grain legumes for 
Organic Farming

C1
Biodynamisk 
arbejde med 
bedriftens 
livsformer og 
helhed

C2 
Nye veje til at 
sikre fosfor- 
forsyningen

C3
Nye avlsmål 
for malkekvæg 

C4
Flere levende 
pattegrise

C5
Grøngødning: 
Nye metoder

C6 
Højere ud-
bytter på 
økomarken

C7
Partner skaber 
– en vej til 
bedre kvalitet 
og afsætning 
(2)

C8
Workshop om 
fremtidens 
mekaniske 
ukrudtsbe-
kæmpelse

C9
Farmers Rights  
and Policy issues  
in the context of  
Plant breeding  
for Diversity

Dag 1, 25. november 2015 Dag 2, 26. november 2015

8:00-
9:00

Registrering og kaffe/brød

9:00-
10:30

10:30-
11:00

Pause

11:00-
12:30

Plenum 2:  Muld er guld – så pas på den

Oplæg v. Director Patrick Holden, The Sustainable Food Trust,  

Planteavlskonsulent Martin Beck, Økologisk Landsforening, 

Gartner Lars Skytte, Skyttes Gartneri

E1  
Derfor valgte jeg  
økologisk 
landbrugsproduktion

E2   
High Value Grain  
Legumes for the Food Industry

12:30-
13:30

Frokost

13:30-
15:00

15:00-
15:30

Plenum 3:  
Kom renere mel i posen og flere brød i ovnen
Oplæg v. Brødmand Simon Clemens, Brød & Co.

F1
Kompost  
– en vej til  
næringsstoffer  
og frugtbar jord

F2 
Mere sundhed  
– mindre  
antibiotika

F3
Grib muligheden 
for en ny  
produktionsgren 
og omsæt det til 
bundlinje

F4
Fra bonde til bord 
– guide til direkte 
afsætning og 
fødevarefælles-
skaber

F5
Flere salgbare 
æbler, længere 
holdbarhed

F6
Økologi- 
værksteder 

F7
Feeding of Or-
ganic Husbandry 
with Locally 
Grown Faba 
Beans

F8
Disease Manage-
ment in Organic 
Grain Legumes

D1
Flere bier på økologi-
ske landbrug

D2
Recirkulering af  
samfundets rest-
produkter

D3
Foderoptimering i  
mælkeproduktionen

D4
Økologi – fremtidens 
slagtilbud eller high-
end produkt

D5
Økologi  
– hvad 
og hvorfor?

D6
Supply of Organic Grain  
Legumes in Europe

DER TAGES FORBEHOLD FOR Æ
NDRINGER I PROGRAM

M
ET.

• Økologi-Kongres 2015 henvender sig til landmænd, konsulenter, 

forskere, køkkenledere, organisationer, myndigheder og ansatte i virk-

somheder, der arbejder med økologiske og biodynamiske produkter 

• Oplev inspirerende oplæg fra ind- og udland – vælg mellem 100 oplæg 

på 41 spændende møder i løbet af to dage

• Oplev udstilling med nye produkter, ydelser og meget mere

• Mød Danmarks engagerede landmænd og øko-aktører  

på tværs af faggrænser

• Få nyeste viden og deltag i vigtige værdidebatter med  

udgangspunkt i økologiens grundprincipper

• Få sidste nyt fra flere store faglige projekter og forskningen

• Deltag i forskellige mødeformer; fra store fælles plenummøder til 

mindre workshops 

• Deltag i møder med clicker-afstemning med direkte resultater

• Skab dit eget unikke og værdifulde netværk under festlige former på 

økologisk middag med underholdning og musik

• Særlige møder på engelsk om øko-proteiner  

og planteforædling

• Særlige møder målrettet landbrugsskoleelever og yngre  

landmænd arrangeret i samarbejde med LandboUngdom

• LandbrugsAvisen og Økologi & Erhverv er mediepartnere med ekstra 

fokus på kongressen og de temaer, som drøftes

• Flere overnatningsmuligheder – fra prisbillig 9-sengs værelse til 

enkeltværelser på Vingsted Hotel & Konferencecenter

• Få rabat ved tilmelding inden 25. oktober

Blok A: Økogiens samfundsværdi – succes og udfordringer 
Indledning v. Direktør Niels Halberg, ICROFS og introduktion til A1-A5

A6:
Organic and high  
diversity plant  
breedingA1 MILJØ 

Debat og afstemning:
Hvordan kan økologien 
gøre det bedre for 
miljøet?

A2 DYREVELFÆRD 
Debat og afstemning:
Hvordan kan dyre-
velfærden i økologisk 
produktion blive bedre?

A3 NATUR OG  
BIODIVERSITET 
Debat og afstemning:
Hvordan kan økologi 
bidrage mere til natur og 
biodiversitet?

A4 KLIMA
Debat og afstemning: 
Hvordan kan økologisk 
produktion blive mindre 
klimabelastende?

A5 LANDDISTRIKTS
UDVIKLING 
Debat og afstemning: 
Hvordan kan økologien 
give mere liv og flere  jobs 
på landet?

Fakta om kongressen

FOR
UNGE

FOR
UNGE

FOR
UNGE

PLANT BREEDING

PLANT BREEDING

PLANT BREEDING

GRAIN LEGUMES

GRAIN LEGUMES

GRAIN LEGUMESGRAIN LEGUMES

FOR
UNGE

GRAIN LEGUMES

PLANT BREEDING

Læs mere og 
tilmeld via

www.okologi-kongres.dk

Priser
Deltagelse én kongresdag: 750 kr. + moms

Middag inkl. musik og underholdning, ekskl. drikkevarer: 325 kr. + moms

Deltagelse én kongresdag for studerende: 400 kr. + moms

Tilmelding efter 25. oktober tillæges 200 kr. + moms


