Hvilken rolle spiller
mejeriprodukter
i fremtidens
bæredygtige kost?
I 2050 bor vi næsten 10 milliarder mennesker på jorden, ifølge FN.
Det betyder, at vi skal mætte flere munde, men samtidig er vi også nødt
til at mindske vores aftryk på jordens miljø og klima.
Spørgsmålet om, hvordan fremtidens bæredygtige produktion og
forbrug af fødevarer skal se ud, er presserende som aldrig før:
• Hvad bør vi spise for at få næring med mindst
muligt klimaaftryk?
• Hvordan kan vi fremstille denne mad bæredygtigt?
• Hvilken rolle spiller mejeriprodukter i fremtidens
bæredygtige kost?
Disse aktuelle spørgsmål er omdrejningspunktet, når Mejeriforeningen
og Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen samler fødevareeksperter,
forskere, ngo’er og politikere på en konference den 22. november 2018
på Christiansborg. Konferencen vil løbe af stablen kl. 08.30-13.00 med
Adam Holm som moderator.
I forbindelse med konferencen lancerer Mejeriforeningen også en ny
publikation med tal og perspektiver på, hvordan sektoren arbejder
med bæredygtighed fra jord til bord.
Tilmeld dig ved at sende en mail til tilmelding@adviceas.dk.
Programmet for dagen kan du læse på næste side.
Jeg håber, du har lyst til at være med på dagen.

De bedste hilsener
Lars Witt Jensen
Marketing Manager, Mejeriforeningen

Indholdet af denne præsentation repræsenterer udelukkende forfatterens synspunkter og er hans/hendes fulde ansvar. EuropaKommissionen og Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA) påtager sig intet ansvar for en
hvilken som helst potentiel anvendelse af den information, som præsentationen indeholder.
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Program
8.30 - 9.00

Kaffe og netværk

9.00 - 9.15

Velkomst
v/ Mejeriforeningen

9.15 - 9.25

Regeringens ambitioner i forhold til at understøtte en mere
bæredygtig fødevareproduktion
v/ Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

9.25 - 9.55

Hvad er bæredygtig kost?
Danskerne vil gerne spise bæredygtigt, men mange er i tvivl
om, hvad de skal spise. Skal man udelukkende spise plantebaserede produkter? Skal man altid vælge lokalt producerede
fødevarer? Med udgangspunkt i den nyeste forskning fortæller
Nicole Darmon fra French National Institute for Agricultural
Research om, hvad en bæredygtig kost består af.
Keynote-speech v/ Nicole Darmon, French National Institute
for Agricultural Research

9.55 - 10.15

Bæredygtighed fra mark til middagsbord
Hvordan sikrer vi en fødevaresektor, som er bæredygtig hele
vejen rundt – på gården, på mejeriet og i supermarkedet?
v/ Marie-Louise Boisen Thøgersen og Iben Krog Rasmussen
hhv. direktør og udviklingsdirektør, Tænketanken Frej

10:15 - 10:55

Paneldebat om fremtidens bæredygtige fødevaresektor
Erling Bonnesen (V), Søren Egge Rasmussen (Ø), Marie-Louise
Boisen Thøgersen, direktør i Tænketanken Frej og Steen
Nørgaard Madsen, formand for Mejeriforeningen i debat.

10:55 - 11.15

Kaffepause

11.15 - 11.40

Fremtidens innovative løsninger
Hvordan arbejder vi i Danmark med at skabe en mere klimaog miljøvenlig mejerisektor? Hvilke innovative løsninger er
på vej, og hvor ligger de største udfordringer og potentialer?
v/ TBA

11.40 - 12.05

Case: bæredygtighed på gården
Frank Oudshoorn, SEGES, introducerer gårdprogrammerne
RISE og Arlagården. Et mejeri fortæller om, hvordan de
arbejder med bæredygtighed.

12.05 - 12.20

Samtale mellem Adam Holm og Erling Bonnesen
Hvad tager Erling Bonnesen med sig fra dagens konference?

12.20 - 12.25

Afrunding
v/ Mejeriforeningen

12.25 - 13.00

Netværk og sandwich
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