
                              

 
 
Hvad: Netværksmøde: To år med planteproteiner; Hvad skal der ske de næste år? 
Hvem: Plantebaseret Videnscenter og Dansk Vegetarisk Forening (DVF) i regi af Netværk for              

Fremtidens Planteproteiner i Danmark 
Hvor: Hos CPH Food Space, Den Grønne Kødby på Vesterbro i København 
Hvornår: Onsdag den 24. november 2021 klokken 14.00-17.30 (gratis for bekræftede deltagere) 
 
Vær med når vi fejrer to år med netværket, ser fremad samt kårer Årets Grønne Iværksætter.  
 
Vi lægger ud med et tilbageblik på udviklingen på det plantebaserede område de sidste to år samt en drøftelse 
af, hvorledes netværket skal fortsætte med udgangspunkt i jeres erfaringer i fx netværket.  
Derpå vil Good Food Institute Europe indgå i dialog om, hvorledes Danmark kan fremme plantebaserede 
fødevarer her og i udlandet. 
Herefter vil et panel af kompetente aktører drøfte, hvad vi med fordel kan fokusere på de kommende år, når 
det kommer til planteproteiner. 
 
Pure Dansk, Planteslagterne og Glean er nomineret til DVF’s pris Årets Grønne Iværksætter. De vil hver kort 
fortælle om deres virksomheder, hvorefter I kan være med til at bestemme, hvem af dem der skal løbe med 
prisen. Afstemningen på dagen udgør 50% af stemmerne, de andre 50% afgøres på forhånd i en offentlig 
afstemning. 
 
PROGRAM  
14.00-14.05 Velkomst 
14.05-14.40 To år med netværket samt drøftelse af netværkets fremtid 
14.40-14.55 Pause 
14.55-15.25 Alex Holst, Policy Manager at Good Food Institute (GFI) Europe, Oplæg og dialog; Hvad kan 

Danmark gøre internationalt for at fremme plantebaserede fødevarer? 
15.25-15.35 Pause 
15.35-16.20 Paneldebat; Hvad skal der ske de kommende år? 

Jørgen Andersen, direktør for bl.a. DANDY Business Park samt Food Innovation House 
Karina K Andersen, Mad- og Måltidskonsulent i Kost- & Ernæringsforbundet 
Paul Holmbeck, selvstændig konsulent og tidligere politisk direktør i Økologisk Landsforening 
Jesper Fog-Petersen, Landbrugsfaglig projektleder, Innovationscenter for Økologisk Landbrug 

Camilla Udsen, Projektchef fødevarer, Forbrugerrådet Tænk 
Nina Hvid Enevoldsen, Global Team Leder, Fødevarer og Landbrug, Udenrigsministeriet 
Frederik Madsen, Sekretariatschef, Plantebranchen 

16.20-16.30 Pause 
16.30-17.30 Årets Grønne (fødevare) Iværksætter 
17.30 Tak for i dag (og nogle bliver til DVF’s 125-års jubilæum) 

 
 
Dagen arrangeres af Plantebaseret Videnscenter og Dansk Vegetarisk Forening. 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 
 
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://plantebaseretvidenscenter.dk/projekter/netvaerk-for-fremtidens-planteproteiner-i-danmark/
mailto:mette.fisker@vegetarisk.dk

