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Unikt samarbejde baner vejen: 

Unge på Økologi-Kongres 

 

Et særligt ungevenligt program, skal lokke unge fra landbrugsskoler og landbrug til at troppe op på 

Økologi-Kongres 2013. Og programmet er udviklet i et unikt samarbejde mellem arrangørerne af 

kongressen og LandboUngdom. 

 

- Det er første gang, at LandboUngdom er med til at planlægge særlige møder på en af de store 

landbrugsfaglige kongresser, og det er spændende, lyder det fra Lene Mouritsen Møller, 

LandboUngdom og 4H.  

 

Projektleder for kongressen, Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for Landbrug, Økologi, fortæller, at 

arrangørerne er glade for det unikke samarbejde med LandboUngdom om at få mange 

landbrugsskoleelever og unge landmænd på kongressen.  

 

-På kongressen planlægges møder tilpasset de unge, og vi vil indlede med et særligt intromøde, hvor de 

unge kan møde unge økologiske landmænd, siger han. 

 

Unge landmænd er en særlig målgruppe på kongressen. Målet er, at de oplever det økologiske 

alternativ og mangfoldighed, samt at de får ny landbrugsfaglig viden bl.a. om omlægning og nyt netværk 

inden for sektoren, der sikrer, at økologien overtages og føres videre 

 

Økologi-Kongres 2013 formidler den nyeste faglige viden om aktuelle temaer for økologisk 

fødevareproduktion for at medvirke til øget innovation i øko-produktionen. Kongressen afholdes 27.-28. 

november 2013 på Vingstedcentret nær Vejle 

 

Yderligere oplysninger 

Se hjemmesiden www.okologi-kongres.dk , hvor man kan se et interview med konsulent Lene Mouritsen 

Møller, LandboUngdom og 4H.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. 

 

 

 
 

 


