
– Vi må 
  afsted!

Vær med til at forme kongressen
Vi er nu godt i gang med planlægningen af næste års Økologi-Kongres. 
Måske har du et aktuelt og vigtigt emne, oplægsholder, happening 
m.m., som vi bør have med. 

Du kan bruge formularen på kongres-hjemmesiden til at sende os din 
gode ide, www.okologi-kongres.dk eller du kan sende en mail til 
info@okologi-kongres.dk.
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DEN 27.-28. NOVEMBER

Kongressen organiseres af Viden-
centret for Landbrug, Landbrug & 
Fødevarer og Økologisk Landsfor-
ening. Endvidere deltager Inter-
nationalt Center for Forskning i 
Økologisk Jordbrug og Fødevaresy-
stemer (ICROFS) samt Foreningen 
for Biodynamisk Jordbrug i tilret-
telæggelsen. 

Man kan læse mere om kongressen på 
www.okologi-kongres.dk. Her kan man 
også tilmelde sig kongres nyhedsbrevet, 
så man kan følge med i sidste nye fra 
kongressen. 

Vanen tro er forplejningen 100 procent 
økologisk – også middagen»
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Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Danmark og EU investerer i landdistrikterne.Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne

Støttet af 
Fødevareministeriet og EU

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Land-
distrikter, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Fonden for 
økologisk jordbrug har deltaget i finansiering af projektet.



Sæt allerede nu kryds i kalenderen
Den 27.-28. november 2013 har du mulighed for at mødes med landmænd 
og fagfolk inden for økologisk landbrug og fødevareproduktion.

Viden og inspiration, der betaler sig

• Du får nyeste og mest aktuelle viden om økologisk produktion
• Du får mulighed for at netværke blandt aktører inden for den økologi-

ske sektor
• Du kan møde spændende landmænd og øko-aktører
• Du får mulighed for selv at debattere og præge udviklingen i økologisk 

produktion

Økologi-Kongres 2013 afholdes  
27.-28. november 2013 i  

Vingsted Centret nær Vejle
Kongressen, der er den største i Norden, er blevet lidt af en institution. 
Det er ottende gang, den finder sted. Sidste gang deltog knap 600 land-
mænd og andre fagfolk. 

Kongressen fandt sted første gang i 1998.

Økologi-Kongres 2013 byder på to dage med faglige møder med den 
nyeste viden og vigtige værdidebatter med udgangspunkt i økologiens 
grundprincipper. Vi skal drøfte nutidens økologiske dyrkning og diskutere 
fremtidens økologi i lyset af de mange nye teknologiske muligheder.
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