Vejen for
fremtidens
fødevarer
GUDP inviterer til konference om fremtidens fødevarer
20. november 2018 på Den Blå Planet, København
Danmark har en stærk position inden for fødevarer og madkultur, men fødevaresektoren er også under hastig forandring. Grøn omstilling, innovation og
nye forbrugerkrav er blot nogle af de områder, der påvirker fremtidens fødevarer.
Vær med når vi drøfter de politiske visioner for fremtidens fødevarer og internationale trends i fødevaresektoren. Hør oplæg og debat med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, fødevareordførere fra Folketinget og en
række fremtrædende aktører inden for fødevareerhvervet.
Vi forventer at offentliggøre det endelige program i slutningen af oktober.
Men vil du allerede nu være sikker på en plads, så sæt kryds i kalenderen og
tilmeld dig her. Der er et begrænset antal pladser.
Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte
Karen Munch Mortensen på karmo@mst.dk eller 22 46 52 82.

Hvor: Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup
Hvornår: 20.november 2018 kl. 12.00 – 16.30
Hvordan: Tilmeld dig konferencen her senest den 10. november

Vejen for fremtidens fødevarer
20. november 2018, Den Blå Planet, København
Moderator: Torsten Jansen

12.00 – 12.45
Ankomst, registrering og sandwich
12. 45 – 12.50
Velkomst ved moderator
Tema 1
Grøn omstilling med fokus på værdiskabelse
12.50 – 13.05
Præsentation af GUDPs bestyrelse og strategi
2019- 2022
v. Mikael Thinghuus, bestyrelsesformand,
GUDP
13.05 – 13.20
Skånsomme produktionsmetoder – med værdi for
både erhverv og natur
v. (TBD)
Tema 2
Hvad spiser vi i fremtiden - og hvorfor?
13.20 – 13.40
Trends og tendenser i fødevaresektoren
v. Minesh Patel, Innovation and insight
manager, Mintel
13.40 – 14.00
Hvordan vil forbrugeren styre fødevaresektoren i
fremtiden?
v. Lars Leopold Hinrichsen, direktør, Teknologisk Institut
14.00 – 14.10
Case: Subleem 2.0 – Grøn bioraffinering med
fødevarevinkel

14.10 – 14.30
Hvad er forventningerne til dansk madkultur?
v. Roberto Flore, foodlab manager, DTU og
Susanne Wolff, videnskabelig rådgiver, Nestlé
Health Science.
14.30 – 14.50
Kaffepause, netværk og udstilling
Tema 3
Innovation af dansk fødevareerhverv
14.50 – 15.00
Case: InUrban – Bugging Denmark
15.00 – 15.20
Fremtidens eksportmuligheder
Poul Pedersen, direktør, Thise
15.20 – 15.40
Digitalisering i fødevareklyngen
Ivar Ravn, Direktør for Digital, Seges
15.40 – 15.50
Case: CRS-pork, Deep Learning for Harvest Automation
15.50 – 16.15
Debat med fødevareordførere (TBD), Poul
Pedersen, direktør,Thise og Henrik Høegh,
næstformand, GUDP
16.15 – 16.25
De politiske visioner for fremtidens fødevarer
v. Jakob Ellemann-Jensen, miljø- og fødevareminister (V)
16.25 – 16.30
Afrunding og tak for i dag

