
 

 
 

 
Hvad: Netværksmøde: Mød din bælgplante og send den godt ud i landet og verden 
Hvem: Plantebaseret Videnscenter i samarbejde med Institut for Plante- og Miljøvidenskab på 

Københavns Universitet (PLEN KU) 
Hvor: Højbakkegård, Højbakkegård Alle 30, 2630 Taastrup 
Hvornår: Onsdag den 23. juni klokken 10.00-13.30 2021 (gratis for relevante deltagere – max 50) 
 
Så er det endelig tid til endnu et fysisk netværksmøde! Denne gang går vi i marken og ser nærmere på 
bælgplanterne i Taastrup ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab. 
Pometmester Lasse Lose og lektor Christian Bugge Henriksen lægger ud med at fremvise og fortælle om 
de lokale nødder samt deres potentiale for dyrkning og salg. Derpå vil Gabriela Alandia, adjunkt på 
Københavns Universitet, tage os med ud i marken samt fortælle om sine dyrkningserfaringer fra 
projekterne Smart Protein og Protein2food. 
Jesper Fog-Petersen vil fortælle om projektet Sort It Out, hvor de fx arbejder med at afdække, finde og 
teste udbuddet af smagfulde sorter af bælgplanter på dansk jord, men også med at dyrkningsteste 
ukendte sorter på velegnede lokaliteter. 
Dagens indlæg sluttes af med en brainstorm i mindre grupper samt en frokost med tid til at netværke. 
 
PROGRAM (inklusive spørgetid) 

10.00-10.10 Velkomst og praktiske oplysninger 
10.10-10.45 Christian Bugge Henriksen, Lektor, Afgrødevidenskab, Københavns Universitet 

Lasse Lose, Pometmester og teamleder, Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN): 
Etablering af kommerciel produktion af nødder i Danmark 

10.45-11.20 Gabriela Renee Alandia Robles, Adjunkt, Afgrødevidenskab, Københavns Universitet: 
Dyrkning af proteinrige afgrøder til humant konsum 

 
11.20-11.30 Kort pause 
 
11.30-12.05 Jesper Fog-Petersen, Plantefaglig vidensudvikler & økologikonsulent, Sort It Out: 

smagfulde sorter af bælgplanter på dansk jord 
12.05-12.30 Brainstorm i mindre grupper: Hvad er de primære barrierer for at dyrke flere 

planteproteiner i Danmark, og hvordan nedbryder vi disse? 
 
12.30-13.30 Frokost: Der serveres lækker frokost med inspiration fra dagens bælgplanter og årstidens 

friske grøntsager. Her bliver der tid til erfaringsudveksling og måske en aftale om levering 
af råvarer. 

13.30 Tak for i dag 
 
Dagen arrangeres af Plantebaseret Videnscenter og Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Det finder 
sted i regi af Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark, som støttes af Grønt Udviklings- og 
Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Formålet med 
netværket er at fremme udviklingen og produktionen af plantebaserede fødevarer i Danmark. 
Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og networking 
mellem de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv.  
Læs evt. mere og find arrangementer samt materialer her: LINK 
  
KORT OM PLANTEBASERET VIDENSCENTER 
Plantebaseret Videnscenter er en platform for forskningsprojekter, vidensdeling og forsøg i relation til 
omstillingen mod flere plantebaserede, økologiske fødevarer. Centeret er startet af Dansk Vegetarisk 
Forening og Økologisk Landsforening i september 2020. Formålet er at styrke vidensgrundlaget for et 
mere plantebaseret, økologisk fødevaresystem fra jord til bord. Læs mere her: LINK  
 
YDERLIGERE INFORMATION SAMT EVENTUEL TILMELDING 
Kontakt Mette Fisker på mail: mette.fisker@vegetarisk.dk, hvis du vil anmode om at deltage, eller har 
spørgsmål angående arrangementet eller netværket. 

https://goo.gl/maps/6hMYCxKAYMgBRBJ9A
https://plen.ku.dk/forskning/afgroedevidenskab/climate-and-food-security/
https://plen.ku.dk/forskning/afgroedevidenskab/crop-stress-physiology/
https://plantebaseretvidenscenter.dk/projekter/sort-it-out/
https://plantebaseretvidenscenter.dk/projekter/netvaerk-for-fremtidens-planteproteiner-i-danmark/
https://plantebaseretvidenscenter.dk/
mailto:mette.fisker@vegetarisk.dk

