
	  

	  

Pressemelding    22-10-2013 
 
 
Ny stor udstilling på Økologi-Kongres 2013 
 
Økologi-Kongres 2013 giver deltagerne mulighed for at se og høre, hvad der rører sig hos en række 
virksomheder og organisationer på kongresudstillingen. 
 
Når der er pause i programmet på årets Økologi-Kongres, kan deltagerne bruge tiden til at spise, få en 
forfriskning og strække benene. Men der er også mulighed for at tage en uformel snak med en lang række 
organisationer og virksomheder inden for økologien. På kongres-området er der nemlig en udstilling, hvor 
tilmeldte organisationer og virksomheder fremviser projekter, produkter og ydelser. Her kan man spørge ind 
og få gang i en god dialog. Projektleder Tomas Fibiger Nørfelt fra kongresarrangørgruppen fortæller: 
 
- Det har været meget vigtigt for os at skabe rum til at netværke og få nye kontakter. Vores erfaring viser, at 
en udstilling med stande fra organisationer og virksomheder er en god måde at gøre det på. Her kan 
deltagerne nemlig komme i dialog med mange forskellige samtidig med, at de får et indblik i, hvad der rører 
sig rundt omkring i branchen. 
 
Prøveflyvning med dronehelikopter 
Blandt udstillerne er der velkendte organisationer inden for økologi-området, som f.eks. Yding Smedie, 
Økologisk Landsforening og Videncentret for Landbrug, men der er også nogen, som skiller sig ud. En af 
dem er en projektgruppe fra Aalborg Universitet. Gruppen har bygget en fjernstyret dronehelikopter, som 
med et kamera tager billeder af jorden fra luften. Et projekt som har potentiale til på sigt at kunne blive 
anvendt i landbruget. Gruppen planlægger at foretage en prøveflyvning i en af pauserne på kongressens 
sidste dag for at demonstrere mulighederne.   
 
Aldrig været billigere 
Økologi-Kongres 2013 finder sted den 27.-28. november på Vingsted hotel og konferencecenter. Selvom det 
er 8. gang, kongressen afholdes, har det aldrig været billigere at være med. Tilmelder man sig inden den 27. 
oktober, koster det bare 350 kr. for at deltage i dagsprogrammet. Læs mere om kongressen, og tilmeld dig 
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. 
 

	  
	  


