
	  

	  

Pressemelding    17-10-2013 
 
Årets økologiske frontløber kåres på Økologi-Kongres 2013 
 
Deltagerne på Økologi-Kongres 2013 kårer årets økologiske frontløber, og vinderen bliver offentliggjort 
under festmiddagen, onsdag 27. november 2013. 
 
Økologisk Landsforening, der er medarrangør af kongressen, har i løbet af 2012 og 2013 gennemført et 
projekt om økologiske frontløbere. Og kongressen bruges til at finde den endelige vinder.  
 
- Alle kongresgæster kan stemme på deres favorit. Frontløbere er personer eller virksomheder, som har gjort 
noget særligt innovativ og banebrydende. Det er vigtigt med frontløberi, især i en krisetid - at vi bliver ved 
med at udvikle og tænke ud af boksen og afprøve nye ting. Det fortæller viceprojektleder Christina Udby 
Hansen, kongresarrangørgruppen, der står for aktiviteten. 
 
På kongressens åbningsplenum bliver de fem finalister præsenteret. Og i løbet af dagen kan kongressens 
gæster finde ud af, hvem der skal have deres stemme. Afstemningen slutter kl. 18.00 kort før festmiddagen, 
hvor kåringen foregår. Stemmerne tælles sammen og vinderen kåres. 
 
Foruden præsentationen på det første plenummøde på kongressen, bliver der udleveret et hæfte med 
beskrivelse af alle de 20 udvalgte frontløbere. Der bliver også en udstilling med plancher med frontløberne. 
 
- I første omgang nedsætter vi en dommerkomite, som udvælger de 5 finalister ud af de 20. Men man skal 
huske på, at vi kan lære noget af alle frontløberne, forklarer Christina Udby Hansen. 
 
Projektet med Økologisk Frontløber 2013 er ledet af Økologisk Landsforening med tilskud fra Grønt 
Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet 2013. Det er avisen Økologi & 
Erhverv, som har produceret og bragt artiklerne om de 20 frontløbere. Det er muligt at læse om frontløberne 
på http://www.okologi.dk/oekologiske-frontloebere.aspx 
 
Økologi-Kongres 2013 afholdes på Vingsted hotel & konferencecenter nær Vejle, onsdag og torsdag 27. og 
28. november 2013. Det er ottende gang kongressen afvikles. Kongressen har fundet sin egen form og er 
blevet lidt af en institution, der samler alle, som arbejder med økologi, på tværs af daglige faggrænser og 
tilhørsforhold, for at diskutere og sætte nye mål for det fælles arbejdsfelt: Økologisk fødevareproduktion.  
 

Yderligere oplysninger 
Se hjemmesiden www.okologi-kongres.dk  eller kontakt Christina Udby Hansen, Økologisk Landsforening, 

tlf. 87 32 27 03, mobil 40 92 99 50, e-mail cuh@okologi.dk 

 
 
 
 
 

 
	  


