
    
 
Gode ideer søges til dette års Økologi-Kongres 
 
Ved din organisation eller virksomhed noget, som flere økologiske landmænd eller virksomheder 
burde vide? Så har du nu muligheden for at fortælle om det på Økologi-kongressen til november. 
 
Til november afholdes der for niende gang Økologi-kongres, hvor for alle med interesse for økologisk 
fødevareproduktion får mulighed for at mødes. Økologi-Kongres 2015 afholdes i Vingsted hotel & 
konferencecenter ved Vejle og formålet med kongressen er at formidle den nyeste faglige viden om 
aktuelle temaer for økologisk fødevareproduktion til alle interesserede, så den økologiske produktion 
hele tiden er i vækst og udvikling. 
 
- Vi arbejder netop nu på programlægningen, og vi leder efter de helt rigtige emner, oplægsholdere og 
idéer til happenings. Vi er bestemt lydhøre over for, hvad der skal indgå på kongressen, siger 
specialkonsulent på SEGES, Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt, der er projektleder for holdet bag 
Økologi-Kongres 2015.  
 
Projekter kan fortælle nyt 
Som noget nyt tilbydes organisationer og virksomheder, som gennemfører faglige projekter, at de kan 
arrangere en workshop om netop det emne, deres projekt handler om. Ved at lave en projektworkshop 
på Økologi-Kongressen får projektet gode mødefaciliteter til en overkommelig pris, og samtidig adgang 
til et stort og relevant publikum af økologiske landmænd, rådgivere, forskere, formidlere og folk med stor 
almen interesse for økologi. 
 
Kongressen, som er Nordens største, er det nationale samlingspunkt og inspirationsforum for alle, der 
arbejder professionelt med økologisk fødevareproduktion i Danmark og nærområdet.  
 
- Som arrangører af kongressen håber vi, at der er projekter, som vil tage imod tilbuddet, fordi det kan 
være med til at gøre programmet endnu mere spændende og varieret, siger Tomas Brødsgaard Fibiger 
Nørfelt. 
 
Økologi-Kongres 2015 afholdes onsdag og torsdag den 25.-26. november 2015 på Vingsted hotel & 
konferencecenter nær Vejle. Kongressen organiseres af SEGES, Landbrug & Fødevarer og Økologisk 
Landsforening. Desuden deltager Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og 
Fødevaresystemer (ICROFS) samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen.  
 
Yderligere oplysninger 
Se hjemmesiden www.okologi-kongres.dk  eller kontakt Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt, SEGES, tlf. 
87 40 54 94, mobil 40 46 92 46, e-mail tfn@SEGES.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 


