
	  

	  

Pressemelding    22-10-2013 
 
 
Årets store økologi-begivenhed nærmer sig   
 
Der er ikke længe til den 27. og 28. november, hvor Økologi-Kongres 2013 finder sted. Og selvom det 
er 8. gang, kongressen afholdes, har det aldrig været billigere at være med. 
 
- Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde deltagerne en lav pris og samtidig bevare den høje kvalitet i indholdet 
på kongressen. Traditionen tro er der meget for landmænd, og jeg håber, at mange har lyst til at deltage og 
få en masse ny viden og idéer med hjem,” fortæller projektleder Tomas Fibiger Nørfelt, 
kongresarrangørgruppen 
 
Han uddyber, at kongressen har et stort program med 36 faglige møder om alt fra jord til bord inden for det 
økologiske område. Der er især lagt vægt på et stort udbud af møder for de økologiske landmænd med ny 
og aktuel viden om kvæg, planteproduktion, svin, fjerkræ og frugtproduktion med videre. Og den nye viden 
præsenteres af førende oplægsholdere fra både ind- og udland. 
 
- Jeg er særlig stolt af, at vi kan præsentere Urs Niggli, der er direktør for økoforskning og rådgivning i 
Schweiz, og Gunnar Rundgren, som er tidligere præsident for den internationale øko-organisation, IFOAM. 
Sammen holder de hver især et oplæg, der giver et indblik i, hvilke fordele økologien har for landmanden, 
forbrugeren og samfundet, siger Tomas Fibiger Nørfelt.  
 
Tid til debat 
På kongressen får deltagerne også rig lejlighed til at debattere. Kongressen byder nemlig på et stort fælles 
debatarrangement med titlen ”Økologi og ægte bæredygtighed”. Kort sagt handler debatten om, hvordan 
økologisk fødevareproduktion kan fastholde og udvikle sine bæredygtige styrkepositioner i en tid, hvor alle 
produktionsformer vil bryste sig med at producere bæredygtigt. 
 
Tilmeldingsfrist den 17. november 
Det er 8. gang, der holdes Økologi-Kongres, og prisen for at deltage har som tidligere nævnt aldrig været så 
lav. Tilmelder man sig senest 27. oktober 2013 koster det bare 350 kr. at deltage i dagsprogrammet. 
 
- Man får virkelig meget for pengene, så jeg kan kun opfordre alle til at deltage, slutter Tomas Fibiger Nørfelt. 
 
Økologi-Kongres 2013 finder sted den 27.-28. november i Vingsted hotel og konferencecenter nær Vejle. 
Den endelige tilmeldingsfrist er den 17. november. Man kan læse mere om kongressen og tilmelde sig på 
www.okologi-kongres.dk  
 

Yderligere oplysninger 
Se hjemmesiden www.okologi-kongres.dk,  eller kontakt Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for Landbrug, 
Økologi, tlf. 87 40 54 94, mobil 40 46 92 46, e-mail tfn@vfl.dk 
 
Kongressen organiseres af Videncentret for Landbrug, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. 
Endvidere deltager Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) 
samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen. Den Europæiske Union ved Den Europæiske 
Fond for Udvikling af Landdistrikter, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Fonden for 
økologisk jordbrug har deltaget i finansiering af projektet. 
 

	  
	  


