
 
 

 

 

Bli med på Økouka i år! 

ØKOUKA VESTFOLD OG TELEMARK 2020 – INFORMASJON TIL AKTØRER 

 

ØKOUKA arrangeres atter en gang i slutten av september (uke 39), og i år debuterer Vestfold og 

Telemark sammen som et resultat av kommunesammenslåingen. ØKOUKA er en nasjonal feiring av 

økologisk mat og landbruk og vi ønsker å løfte alle som driver med produksjon, salg eller 

distribusjon av økologiske varer og verdier. 

 

Vi i prosjektgruppa inviterer derfor aktører og samarbeidspartnere til å holde et eller flere 

arrangementer under ØKOUKA. Det kan for eksempel være åpen gård, marked, aktivitetsdag, kurs, 

debatt, foredrag, sopptur – eller noe annet som fremmer kunnskap om økologisk mat og 

produksjon, natur og bærekraft. Du kan finne inspirasjon ved å bla gjennom tidligere programmer 

her: https://www.okouka.no/kalender-arkiv/  

 

Årets tema i ØKOUKA dreier seg om jord: «Velg meitemarken, velg økologisk»: Kanskje en 

inspirasjon til et arrangement? 

 

ØKOUKA Vestfold og Telemark samler alle arrangementer i et program og markedsfører disse. 

Dere må selv stå for gjennomføring av arrangementet – ønsker dere for eksempel å ta betalt, må 

det organiseres på eget ansvar. Vi bistår som sparringspartner og hjelper til med markedsføring på 

digitale flater og i trykte format. 

 

På grunn av den spesielle situasjonen vi er oppe i med korona har dette blitt et annerledes år. Det 

virker som det letter ganske mye fremover, men det er fortsatt enkelte restriksjoner vi må forholde 

oss til. Derfor kommer vi til å jobbe tett med dere for å legge til rette for at de nødvendige hensyn 

tas med tanke på håndhygiene, avstand og antall deltakere. Vi er likevel overbevist om at ØKOUKA 

i år blir minst like spennende og innholdsrik som fjoråret. 

 

Dersom dere ønsker å være en del av ØKOUKA, send oss en e-post!  

kristine.aron@gmail.com (Koordinator Vestfold) 

johanna.seim@tmforsk.no (Koordinator Telemark) 

 

Med vennlig hilsen, 

Johanna Seim og Kristine Aronsen 

Prosjektgruppa ØKOUKA Vestfold og Telemark 2020 

 
Her kan du lese mer om ØKOUKA: www.okouka.no 

Du finner ØKOUKA Vestfold og Telemark på Facebook og Instagram – følg med og del! 
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