
	  

	  

 
Pressemelding    16-08-2013 
 
 
Kongres giver plads til de økologiske virksomheder 

Økologi-Kongres 2013 indbyder virksomheder til at udstille økologi på den store Økologi-Kongres til 
november i Vingsted hotel & konferencecenter. 
 
- Vi vil skabe en spændende ramme for at udstille produkter og ydelser på kongressen. Udstillingen bliver 
gratis for kongresgæsterne og er åben i pauserne, fortæller projektleder for kongressen Tomas Nørfelt fra 
Videncentret for Landbrug. Han håber, at mange virksomheder ønsker at bruge muligheden for at vise 
økologien frem. 
 
Udstillingen vil bestå af åbne, uopbyggede stande, hvor udstillere får tildelt et område til sin ”stand”. 
Standene vil primært bestå af bord, disk, roll ups og lign. Udstillingen skal give deltagerne en mulighed for 
ved selvsyn at orientere sig i den mangfoldighed af produkter, organisationer, forskningsprojekter, firmaer og 
nyskabelser, der findes inden for det økologiske område.  
 
- Vi håber, at udstillingen vil være et direkte visuelt supplement til den inspiration, som kongressen kan give 
gæsterne, siger Tomas Nørfelt. 
 
Kongressen fremviser også ny viden på en anden måde; når gæsterne ankommer til kongressen, vil de alle 
få et kongreskompendium. Kompendiet rummer spændende nyt fra alle de møder, som skal finde sted på 
kongressen. Det er en måde at formidle på tværs af kongressen, for man kan ikke nå at deltage i alle 36 
møder over kongressens to dage. 
 
Kongressen holdes på Vingsted hotel & konferencecenter, onsdag og torsdag 27. og 28. november 2013. 

Kongressen er det nationale samlingspunkt og inspirationsforum for alle, der arbejder professionelt med 
økologisk fødevareproduktion i Danmark og nærområdet.  

 

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. 

 

	  
	  
	  
	  


