
   

                

 
 

 
Hvad:  Potentialer og udfordringer ved flere planteproteiner i Danmark 
Hvem:  Dansk Vegetarisk Forening i samarbejde med Københavns Universitet og 

Danish Food Innovation 
Hvor:  Københavns Universitet 
Hvornår:  Torsdag den 29. oktober 2020, 9.30-15.00 (gratis) 

 
 

PROGRAM (inklusive spørgetid)  
09.15-09.45     Ankomst og registrering – hæng dit A4-ark op (information følger) 
09.45-10.00     Velkommen – også til det nye videnscenter 
10.00-10.25     Klimaloven og perspektiver for omstillingen til et plantebaseret 

fødevaresystem v. Christian Bugge Henriksen, Lektor og 
forskergruppeleder, Klima og Fødevaresikkerhed, PLEN KU 

10.25-10.55     Proteinrige planter – deres rolle for markens økologi og diversitet v. Hanne 
Lakkenborg Kristensen, Lektor og forskergruppeleder, Institut for 
fødevarer AU 

10.55-11.15     (Kaffe)bønner og networking – del dit A4-ark med en ny person 
11.15-11.40     Hvilke råvarer og processer skal der satses på i den plantebaserede 

omstilling i dansk landbrugsproduktion? Hvad siger forbrugere, 
fødevareproducenter og køkkenprofessionelle v. Katrine Ejlerskov, 
Centerleder Plantebaserede Videnscenter 

11.40-12.10     Potentialet med bornholmske proteiner v. Thomas Bay Jensen, Direktør 
Bornholms Landbrug & Fødevarer. 

12.10-12.55     Frokost + matchmaking. 
12.55-13.25     Planteproteiner og business cases – hvad har vi set i udlandet v. Karen 

Hamann, CEO og Head of Research, IFAU 
13.25-14.00     Intro til workshop: ”Fra jord til bord - kan en stærk værdikæde medvirke 

positivt til omstilling af landbruget?” -  Dialog mellem forskellige aktører 
14.00-14.50     Workshop 
14.50-15.00     Tak for i dag og på gensyn! – Men bliv gerne lidt længere 
 
 
TILMELDING:  
Arrangementet er primært for eksisterende netværksdeltagere og er rettet erhvervslivet 
samt led i fødevarekæden med henblik på vidensdeling og networking. 
Billetter tildeles efter først-til-mølle-princippet, dog med prioritering af netværkets 
medlemmer. Kontakt mette.fisker@vegetarisk.dk ved interesse. 
 
 
CORONA-FORHOLDSREGLER: Vi har lånt et lokale med god plads, så vi kan holde afstand 
og tage de fornødne corona-forholdsregler. Der er desværre ikke mulighed for at deltage 
online. Hvis anbefalingerne for forsamlinger ændrer sig op til eventet, kan vi blive nødsaget 
til at udskyde arrangementet eller omlægge det til et online event. 

 
 
Vi glæder os til at se dig og sammen skabe mere værdi i kæderne! 
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