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VIDEN
VÆKST
UDVIKLING
ØKOLOGIKONGRES17

Mogens Lykketoft åbner kongressen

29. & 30. NOVEMBER
VI SES PÅ
COMWELL I KOLDING

PROGRAM onsdag den 29. november 2017
09:00 - 10:00 Registrering og kaffe/brød
10:00 - 10:15

Velkomst v. formænd

10:15 - 12:30 PLENUM 1 BÆREDYGTIG UDVIKLING AF ØKOLOGIEN
12:30 - 13:30

Frokost

13:30 - 15:00
90 min.

A1 PLANTER
Fra skrald til
gødning

15:00 - 15:15

Pause med snack og forfriskning

15:15 - 16:00
45 min.

B 2 PLANTER
B1 PLANTER
Fantastiske efterØkologisk sortsafgrøder og kåring
udvikling
af årets efterafgrødefrontløber

16:00 - 16:30

Kaffe og kage

16:30 - 17:15

C BÆREDYGTIG UDVIKLING AF ØKOLOGIEN (fortsættelse af Plenum 1)

45 min.

C1
C2
Mere natur i agerlan- Socialt ansvar på
det – fra prioritering bedriften
til handling

17:15 - 17:30

Pause med snack og forfriskning

17:30 - 18:15
45 min.

D1 PLANTER
Robotteknologi
– lugerobotter i
økologien

18:15 - 19:00

Omklædning, afslapning, bar

A2 KVÆG
Den økonomisk
robuste kvægbedrift

D2 PLANTER
Hestebønner
i rationen og
afgørelsen på DM i
hestebønnedyrkning

19:00 - 24:00 Middag, underholdning, musik

A3 SVIN
A4 PÅ GÅRDEN
Endnu bedre miljø og Opstart af egen
velfærd hos økogrise forarbejdning og
afsætning

A5 SUNDHED
Økologi og sundhed
– fornuft eller trend?

A6 POLITIK
Økologi og EU’s
fremtidige landbrugspolitik

A7 BIORAFFINERING 1
Realisering af
bioraffinering af
grøntafgrøder til
proteinfoder

B3 FJERKRÆ
Attraktive hønsegårde til høns og
kyllinger

B5 MARKEDET
Certificering af
økologiske
landmænd til det
kinesiske marked

B6 POLITIK
Økologi som løsning
på kommunale
udfordringer

B7 BIORAFFINERING 2
Bioraffinering af
grøntafgrøder til
proteinfoder – en
genial løsning eller
luftig vision?

B4 PÅ GÅRDEN
Brug af sociale
medier til branding af
gård og produkter

C3
Klimahandlingsplaner i det økologiske landbrug

C4
Brug af data til
bæredygtig udvikling
og vækst

C5
Strategisk udvikling
af gårdens
bæredygtighed

D3 SVIN
Flere pattegrise skal
overleve i økologisk
produktion

D4 FJERKRÆ
Egenproduktion af
proteinfoder

D5 ANDRE HUSDYR D6 PÅ GÅRDEN
Kaniner – vild idé
Få mest muligt ud af
elller bæredygtig
dit kontrolbesøg
nicheprouktion

D7 BIODYNAMISK D8 LEDELSE
Erfaringer fra bioBliv den bedste i
dynamisk landbrug
klassen – strategi for
gården

PROGRAM torsdag den 30. november 2017
08:00 - 09:00

Registrering og kaffe/brød

09:00 - 10:30
90 min.

E1 PLANTER
Stål og
konkurrencekraft
mod ukrudt

10:30 - 11:00

Pause med snack og forfriskning

11:00 - 12:30
90 min.

F1 PLANTER
Styrk jordens
frugtbarhed

12:30 - 13:30

Frokost

13:30 - 14:30
60 min.

G1 PLANTER
Praktiske
erfaringer med
recirkulering

14:30 - 14:45

Pause med snack og forfriskning

14:45 - 15:30
45 min.

PLENUM 2 TEKNOLOGI OG INTELLIGENTE LØSNINGER – VIGTIGT PÅ VEJEN TIL EN BÆREDYGTIG FREMTID

E3 KVÆG
Guldet ligger i
nærproduceret
foder

E4 KVÆG
Antibiotikafri
økologisk kvæg-
produktion

E5 FJERKRÆ
Multichick I –
diversitet og
troværdighed i
økologisk slagtekyllingeproduktion

E6 FRUGT
Bedre økonomi i
økologisk frugtproduktion

E7 RESSOURCER
Sådan løfter vi
økologien med
biogas

E8 FOODSERVICE E9 UNGE
Dialog i kæden I
Økologi – hvad
– direkte afsætog hvorfor?
ning fra landmand
til restauranter og
grossister

F2 PLANTER
Rækkedyrkning
– fremtidens
økologiske
korndyrknng

F3 KVÆG
Fremtidens økoko
– hvad kan og vil
vi avle efter?

F4 SVIN
Antibiotikafri
økologisk
svineproduktion

F5 FJERKRÆ
Multichick II
– merværdi i
produktion og
salg af kyllinger

F6 PÅ GÅRDEN
Generationsskift
– hvordan?

F7 NY ØKOLOGI
Spørg eksperten
– nye økologer
udfordrer de
erfarne

F8 FOODSERVICE F9 UNGE
Dialog i kæden II Derfor blev jeg
– mød din nye
økolog
aftager

G2 PLANTER
Verdens mest
omfattende
sammenligning
af økologisk og
konventionel
jordbrug

G3 KVÆG
Holistisk afgræsning – kan køer
være en gevinst
for klimaet?

G4 PÅ GÅRDEN
Når samarbejde
mellem landmænd
er vejen frem

G5 MARKEDET
Potentialet for
dansk økologi
– i og uden for
Danmarks
grænser

G6 NY ØKOLOG
Spørg eksperten
– nye økologer
udfordrer de
erfarne

G7 FOODSERVICE G8 UNGE
Økologiske fisk
Økoværkstedet
og muslinger i
Foodservice

E2 PLANTER
Økologisk
grønsagsproduktion
i mindre skala

FÅ NYESTE FAGLIGE VIDEN om økologi og deltag i debatten

om fremtidens økologiske landbrug og forbrug.

RÅDGIVERE, FORSKERE, LANDMÆND OG ANDRE EKSPERTER sætter
fingeren på pulsen på tidens tendenser og formidler
nyeste viden inden for alle produktionsgrene.

KOM TIL ØKOLOGI-KONGRES 2017

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Økologi-kongres 2017 præsenterer 55 spændende møder med mere end 150 oplægsholdere, som i løbet af to
dage sætter spot på viden, vækst og udviklingen i den
økologiske sektor.

PRISER
Deltagelse én kongresdag

895 kr.

2. deltager fra samme
bedrift (CVR):

595 kr.

Deltagelse én kongresdag
for studerende

400 kr.

Kongresmiddag

325 kr.

Tilmelding efter 29. oktober
tillægges

200 kr.

Bliv opdateret med den nyeste viden, og deltag i debatter og workshops med nogle af branchens skarpeste eksperter. Du får også rig mulighed for at udveksle erfaringer med andre økologer og dele et godt grin ved årets
festmiddag.
Kongressen er for alle økologer – nye såvel som erfarne
økologiske landmænd, rådgivere, virksomheder, forskere, studerende og folk fra foodservicesektoren. Kort sagt
en kongres for alle, der interesserer sig for økologi.

Priserne er ekskl. moms og indeholder, at du valgfrit
kan deltage i alle de møder, du ønsker at deltage i
den dag, du er tilmeldt. Med i prisen er også frokost,
kaffe, te, kage og løbende forfriskninger.

OVERNATNING
Overnatning kan bestilles i forbindelse med
tilmeldingen eller via okologi-kongres.dk
Adressen er:
Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding



KONTAKT
Har du spørgsmål til kongressen, så kontakt
Økologi-kongres-sekretariatet:
info@okologi-kongres.dk
eller telefon 8740 5420.
Spørgsmål til det faglige program kontakt:
hab@lf.dk eller telefon 2724 5833

Vi glæder os til at se dig!
TILMELDING
Tilmeld dig på okologi-kongres.dk, hvor du også
kan læse mere om program og oplægsholdere, inden du tilmelder dig de møder, som du ønsker at
deltage i.

Hans Erik Jørgensen
Formand for Økologisektionen i Landbrug
& Fødevarer

Per Kølster
Formand for Økologisk
Landsforening

SIDSTE FRIST

for tilmelding er 19. november 2017

Steen Nørgaard Madsen
I formandskabet for
Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer
Økologi-kongressen arrangeres af SEGES, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landforening i samarbejde med ICROFS
og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. Økologi-kongres 2017 er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

