
Begge events er støttet af Fonden for økologisk landbrug. 
 

Kom til 2 events om økologisk plantebaseret eksport  
Du inviteres til to spændende events om økologisk plantebaseret 
eksport i Agro Food Park 26, 8200 Aarhus N, mandag den 3. oktober 
2022 i tidsrummet 13.00-17.00. 
 

Netværksmøde klokken 13.00-14.45: Økologisk plantebaseret 
eksport – efterspørgslen fra fleksitariske, vegetariske og veganske 
forbrugere i Holland, Tyskland, Frankrig og Portugal. 
 
Hvem: Plantebaseret Videnscenter i regi af Netværk for Fremtidens 
Planteproteiner.  
Målgruppe: Medlemmer af netværket og andre relevante deltagere. 
Forplejning: Kage, frugt, kaffe, the og vand.   
 
Salget af plantebaserede fødevarer har stor fremgang i mange vestlige 
lande, og det giver fantastiske afsætningsmuligheder for danske 
producenter. På dette netværksmøde sætter vi fokus på koblingen mellem 
plantebaserede økologiske produkter og efterspørgslen efter disse blandt 
fleksitariske, vegetariske og veganske forbrugere. 
 
Rune-Christoffer Dragsdahl, Generalsekretær i DVF vil præsentere 
resultaterne af større forbrugerundersøgelse blandt fleksitarer, vegetarer 
og veganere  i henholdsvis Holland, France, Portugal og Tyskland. Disse 
forbrugere er en interessant målgruppe i forhold til at undersøge 
potentialet for eksport af plantebaserede økologiske fødevarer. Der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 
 
Plantebranchen vil præsentere resultaterne af en undersøgelse gennemført 
blandt Plantebranchens medlemmer omhandlende eksport og 
medlemmernes eksportambitioner.  
 
Efter oplæggene vil deltagerne have mulighed for at byde ind med jeres 
perspektiver på hvordan plantebaserede og økologiske produkter kan blive 
en styrkeposition i forhold til dansk eksport.  
 

Pause og netværk 14.45-15.00 

Seminar klokken 15.00-17.00: Hvordan får vi flere danske 
økologiske plantebaserede produkter til udlandet?  
 
Hvem: Økologisk Landsforening og Dansk Vegetarisk Forening i regi af 
Plantebaseret Videnscenter. Seminaret indgår som en del af FØL-projektet 
Plantebaseret økologisk eksport. 
Målgruppe: Målrettet virksomheder med eksportambitioner, men åbent for 
alle. Seminaret er gratis.  
Forplejning: Snacks samt the, kaffe og sodavand. 
 
Seminaret startes ud med en præsentationsrunde blandt deltagerne, hvor 
deltagerne får mulighed for kort at fortælle om deres virksomhed og som 
de allerede eksporterer eller/og deres ambitioner herom.   
 
På baggrund af resultaterne fra forbrugerundersøgelser i Holland, Frankrig, 
Portugal og Tyskland vil Pernille Bundgård fra Økologisk Landsforening 
holde et oplæg om økologi og danske styrkepositioner som døråbner til 
udenlandske kæder samt de barrierer hun oplever når danske økologiske 
plantebaserede producenter skal eksportere til udlandet. 
 
Oplæg om Regeringens handlingsplan for fødevareklyngens eksport 2022-
2023 med fokus på eksport af økologi og plantebaserede fødevarer (TBC). 
 

Erfaringsudveksling: Hvilke succesoplevelser har deltagerne haft inden for 
eksport af plantebaserede økologiske fødevarer? Hvilke barrierer oplever 
deltagerne selv som de største for eksport af økologiske plantebaserede 
fødevarer? Hvad mener deltagerne er de vigtigste initiativer som skal finde 
sted for at understøtte eksporten af plantebaserede økologiske fødevarer? 

 
Tilmeldingslink: 
https://www.collect.nu/DVF/Toeventsomokologiskplantebasereteksport 
 
Økologisk Landsforening & Dansk Vegetarisk Forening i regi af

  

https://www.collect.nu/DVF/Toeventsomokologiskplantebasereteksport

