
Sæt kryds i kalenderen mandag den 7. juni 2021 fra kl. 9.30 – 12.30, hvor Landbrug & Fødevarer og Food 
Nation markerer Codex Alimentarius’ verdensomspændende World Food Safety Day ved en online event.

Danske fødevarer er kendt i hele verden for høj fødevarekvalitet og -sikkerhed. For hele tiden at være på 
forkant med de globale tendenser og krav, må den danske fødevareklynge løbende se fremad og fokusere på         
hvordan vi fortsat kan bidrage til sunde og sikre fødevarer og en bæredygtig udvikling.

Digitalisering giver mulighed for at implementere smarte løsninger der styrker fødevaresikkerheden, men 
den menneskelige faktor og dén fødevaresikkerhedskultur der forfindes i landbrugs- og fødevare- 
virksomheder er altafgørende.

Tilmeld dig dette års World Food Safety Day og få indsigt i den nyeste viden indenfor digitalisering, fødevare-
sikkerhedskultur samt hvordan I kan anvende Danmarks stærke position indenfor fødevarekvalitet og  
-sikkerhed til at positionere jeres virksomhed internationalt.

Læs mere om World Food Safety Day her.

Invitation: 

World Food Safety Day
‘Safe food now for a healthy tomorrow’

Program
• 9.15 Check-in til virtuelt møde
• 9.30 Fælles velkomst og praktiske informationer  

Anna Høgberg, Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer og Lise Walbom, 
CEO, Food Nation. Videohilsen ved Anne Arhnung, Direktør, Landbrug  
& Fødevarer

• 9.45 Machine learning i fødevarekontrollen og erfaringer  
Kenny Larsen, Enhedsleder data og forretningsprocesser,  
Fødevarestyrelsen 

• 10.15 Tools for anomaly detection and prediction of non-conformities 
in audit data 
Jochen Kleboth, Head of Intact Analytics

• 10.45 Kaffepause
• 11.00 Fødevaresikkerhedskultur - den menneskelige faktor  

Anne-Mette Olsen, Charlotte Ruby og Anna Høgberg, Landbrug & 
Fødevarer

• 11.15 Fødevaresikkerhedskultur i standarderne  
Vibeke Bagger, Food Business Development Manager, DNV

• 11.35 Velfærdspause 
• 11.40 Aktionsforskning i praksis og erfaringer fra arbejdet med  

sikkerhedskultur 
Sanne Lehmann, Lektor, Ph.d., Katastrofe- og risikomanager  
uddannelsen, Københavns Professionshøjskole 

• 12.00 Omsæt og anvend den stærke danske position internationalt 
Mie Ole Lauritzen, Senior Project Manager, Food Nation

• 12.30 Tak for i dag

Praktik og tilmelding

Tid: Mandag den 7. juni 2021,
kl. 9.30 – 12.30
Checkin fra kl. 9.15

Sted: Online event.  
Deltagelse er gratis. 

Målgruppe: World Food Safety Day 
er rettet mod nøglepersoner inden 
for fødevaresikkerhed, innovation 
og markedsføring.

Tilmeld dig nu!

Send en mail med navn, titel, 
virksomhed og mail til Carina  

Hagmann på CAH@lf.dk senest 
den 2. juni. 

 
Du modtager link kort før mødet.

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/world-food-safety-day/en/

