
Økologi-kongres sidst i maj 
  

Af Lars Elsgaard, FØJO 
 
 
 
Danske og europæiske økologer samles den 30.-31. maj i Odense 
for at dele deres viden fra projekter om økologi.  

 
 
I 2006 holdes økologi-kongressen i Danmark 
for femte gang, og tilslutningen stiger år for 
år. Sidste gang var der 630 deltagere fra alle 
dele af fødevarekæden. Det afspejler, at 
kongressen har fået betydning for alle, der 
arbejder professionelt med fødevarer og øko-
logisk jordbrug i Danmark. 
  For at fastholde fremdrift og initiativ er 
rammerne for Økologi-Kongres 2006 udvidet, 
så hele Europa er inviteret. Det skal ses i 
lyset af, at udviklingen på det økologiske 
område i høj grad sker gennem internationalt 
samarbejde, både blandt forskere, rådgivere, 
politikere og praktikere. Ved at deltage i stor 
kongres med europæisk islæt får deltagerne 
nu mulighed for at høste den nyeste, inter-
nationale viden på de områder, som har de-
res største interesse. 
 
En fælles kongres 
Økologi-Kongres 2006 arrangeres af den 
danske Økologi-Kongres, der samarbejder 
med 16 europæiske forskningsprojekter om 
økologi. Disse projekter koordinerer en ræk-
ke faglige møder på engelsk. På møderne 
præsenteres resultater fra det europæiske 
samarbejde, men ligeledes indgår indlæg, 
der er tilmeldt af danske forskere og andre, 
der arbejder med at udvikle økologien. 
  Ved siden af de engelske møder præsen-
terer Økologi-Kongressen et fuldt program 
med danske møder, ligesom de tidligere år. 
Det betyder, at udbudet af sessioner i år er 
stort, og giver mulighed for frit at sammen-
sætte mange individuelle kombinationer af 
både danske og engelske indlæg. 
  Overordnet er kongressen samtidig et 
fælles arrangement for alle deltagere. Derfor 
indgår store fælles plenum-møder, hvor dan-
ske og engelske indlæg tolkes, så alle får 
fuldt udbytte af møderne. 
 
Stort fagligt program 
Økologi-kongressen 2006 bygges op om fire 
store hovedemner, der dækker: 

 
(1) europæisk overblik og politikker, (2) af-
grøder og jord, (3) husdyr samt (4) forbrug 
og sundhed.  
  Inden for hvert hovedemne løber ét til to 
danske spor og tre engelske spor gennem 
hele kongressen. Programmet for de enkelte 
spor kan allerede nu findes nærmere beskre-
vet på kongressens hjemmesider. Her er det 
også muligt at tilmelde sig til de faglige ses-
sioner, man prioriterer højest.  
 
Udstilling med fri adgang 
Ud over det faglige program tilbyder Økologi-
Kongres 2006 bl.a. en stor udstilling, der 
fremviser økologiske produkter, serviceydel-
ser og redskaber. I udstillingen etableres et 
markedsområde, hvor gårdbutikker og andre 
kan præsentere og sælge varer fra deres 
produktion. Ligeledes præsenteres en sær-
udstilling med maskiner og løsninger ud-
tænkt og gennemført i forbindelse med 
græsrodsforskning - af økologiske landmænd 
og for økologiske landmænd. Udstillingen er 
åben for alle kongressens deltagere. Samti-
dig får offentligheden gratis adgang til udstil-
lingen både den 30.-31. maj. kl. 11.30-
15.00.  
 
www.okologi-kongres.dk 
www.organic-congress.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne klumme blev bragt d. 24. februar 
2006 i Økologisk Jordbrug nr. 355. 
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