
	  

	  

Pressemelding   08-11-2013 
 
 
Tilmeldingerne til Økologi-Kongressen strømmer ind   
 
Knap 700 har allerede meldt deres ankomst til årets Økologi-Kongres. 
 
Skal du til Økologi-Kongres 2013 d. 27.-28. november? I så fald er du ikke den eneste. Knap 700 har nemlig 
allerede tilmeldt sig kongressen, og hos projektleder Tomas Fibiger Nørfelt fra kongresarrangørgruppen er 
der ikke nogen tvivl om hvorfor. 
 
- Først og fremmest har det aldrig har været så billigt at deltage, så hvor prisen måske har afskrækket nogen 
tidligere, er den ikke et problem i år. Samtidig har vi som noget nyt lanceret et særligt ungespor på 
kongressen i samarbejde med LandboUngdom. Det er faldet i god jord hos flere landbrugsskoler, som 
kommer med hele hold af elever. 
 
Han understreger, at der fortsat er plads til flere deltagere, og at man stadig kan nå at tilmelde sig. 
 
En succes allerede nu? 
Med så mange tilmeldinger fristes man til at spørge, om Økologi-Kongres 2013 allerede nu kan betegnes 
som en succes? 
 
- Der er ingen tvivl om, at det er en stor succes for os, at der allerede er så mange tilmeldinger til 
kongressen. Men lige så vigtigt er det, at deltagerne kommer hjem med et fagligt udbytte, og det ved vi jo 
først bagefter. Når det er sagt, så har vi et meget stærkt program i år, og jeg er overbevist om, at årets 
kongres nok skal blive en god oplevelse for alle deltagere, slutter Tomas Fibiger Nørfelt. 
 
Økologi-Kongres 2013 finder sted d. 27.-28. november i Vingsted hotel og konferencecenter nær Vejle. Du 
kan læse mere om Økologi-Kongres 2013 på www.økologi-kongres.dk, hvor du også kan tilmelde dig. 
Fristen for tilmelding er d. 17. november. 
 
 
Billedtekst til foto Tilmeldingerne til Økologi-Kongressen strømmer ind 
Knap 700 har allerede meldt deres ankomst på dette års Økologi-Kongres. Foto: Jens Tønnesen/Dansk 
Landbrugs Medier.  
 

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. 
 

	  
	  


