
	

	

 
Pressemelding    18-11-2015 
 
 

Kongres giver plads til de økologiske virksomheder 

Økologi-Kongres 2015 byder på udstilling, hvor økovirksomheder viser deres produkter og ydelser 
frem, og samtidig har mange virksomheder gjort sig synlige som sponsorer af kongressen. 
 
Den 25. november har alle med interesse for økologisk fødevareproduktion mulighed for at mødes på 
Økologi-Kongres 2015. Det er niende gang kongressen afvikles. Økologi-Kongres 2015 formidler den nyeste 
faglige viden om aktuelle temaer for økologisk fødevareproduktion for at medvirke til øget udvikling og vækst 
i øko-produktionen. 
 
- Vi skaber 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 Brødsgaard 
Fibiger Nørfelt fra SEGES Økologi.  
 
Han er glad for, at mange virksomheder benytter sig af muligheden for at vise økologien frem. Det gælder 
f.eks. Hammerum ServiceCenter, Kongskilde Industries A/S, Yding Smedie A/S, Landbrugsmæglerne, 
Andelskartoffelmelsfabrikken Sønderjylland og Organic by Nørskov 
 
- Udstillingen er et direkte visuelt supplement til den inspiration, som kongressen giver gæsterne, siger 
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt. 
 
Rekord mange sponsorer 
Mange virksomheder med relation til økologisk fødevareproduktion har også valgt af vise sig frem som 
sponsorer på kongressen. Nielsen og Smith A/S er platinsponsor, mens Friland, Aarstiderne, Centrovice og 
Merkur er guldsponsorer. Derudover har en række virksomheder tegnet mindre sponsorater til kongressen.  
 
- Uden den rekord store støtte i år fra sponsorer ville det ikke være muligt at kunne invitere til Økologi-
Kongres, så det er vi rigtigt glade for, forklarer Tomas Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt fra SEGES 
Økologi. Kongressen er det nationale samlingspunkt og inspirationsforum for alle, der arbejder professionelt 
med økologisk fødevareproduktion i Danmark og nærområdet.  
 
Kongressen holdes på Vingsted hotel & konferencecenter, onsdag og torsdag d. 25. og 26. november 2015. 

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 
 
Kongressen organiseres af SEGES, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. Endvidere deltager 
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) samt Foreningen 
for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	


