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17. december 
kl. 15-17

FØDEVAREPRODUKTIONEN PÅ 
BORNHOLM- STATUS OG TENDENSER 
Gennem tre oplæg ser vi på de overordnede tendenser indenfor produktion, 
distribution og forbrug af fødevarer i Danmark generelt og på Bornholm specifikt.

Indledningsvist præsenterer CRT resultaterne fra den seneste analyse om fødevarer.

Dernæst har vi inviteret Bornholms Landbrug og Gaarden til en snak om status 
og udviklingen inden for fødevarer fra to forskellige perspektiver.

Efter de tre oplæg diskuterer vi, hvorvidt Bornholms Regionskommune kan og 
skal gøre en indsats for fortsat at udvikle den bornholmske fødevaresektor. Hvis 
ja, hvad kan kommunen (eller andre erhvervsfremmeaktører) mere specifikt gøre 
for at sikre den fortsatte udvikling?

Det er gratis at være med, men vi har et begrænset antal pladser, så 
tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig via mail til julie.bennedbaek@crt.dk.

PROGRAM VELKOMMEN OG INTRODUKTION TIL VIDENSCAFÉEN
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Jesper og Anders formidler resultaterne fra CRT-rapporten ”Produktion, distribution 
og forbrug af fødevarer i Regional Hovedstaden og Region Sjælland”, der analyserer 
de overordnede tendenser inden for produktion og forbrug af fødevarer i Danmark 
og Hovedstadsregionen. 

Der ses i den forbindelse på den samlede fødevaresektor, dvs. både 
landbrugsproduktion, fødevarefremstilling, engros- og detailhandel, 
restaurationssektoren samt forbrug af fødevarer i den private og offentlige sektor 

Thomas Bay
Direktør

Bornholms Landbrug

BORNHOLMS 
LANDBRUGS UDVIKLING

Thomas Bay fortæller, hvordan den bornholmske landbrugssektor har udviklet sig 
over de senere år, og hvordan udviklingen forventes at forløbe i de kommende år.  

Hvad er de store udfordringer og muligheder for dansk landbrug generelt og 
specifikt for Bornholms landbrug, herunder i relation til bæredygtighedsomstilling?

PAUSE

Mikkel Bach-Jensen
Sekretariatschef

Gourmet Bornholm

NYE FØDEVARE-
VIRKSOMHEDER OG 

DERES POTENTIALER 

Mikkel Bach-Jensen gør status for udviklingen af nye virksomheder inden for 
fødevarefremstilling og bespisning på Bornholm. 

Hvorledes har sektoren udviklet sig over de seneste år? 

Hvilke udfordringer og muligheder er der i relation til den fortsatte udvikling ? 

Hvilke nye initiativer/iværksættere er der kommet til, 

og hvad er der på bedding?  

ÅBEN DRØFTELSE OG DISKUSSION


