
Selv om Danmark fortsat med sikkerhed vil være et land med stor husdyr-
produktion, kommer nye produktionsformer til. Verden vil i stigende omfang 
mangle protein til at brødføde den voksende befolkning, samtidig med at der 
stilles krav til en mere klimavenlig produktion. 

Vi har nøje udvalgt en række indlæg, der vil belyse morgendagens muligheder 
for bæredygtig proteinproduktion. 

Deltag og vær med til at kigge ud i fremtiden!

Konferencen henvender sig til landmænd, fagfolk, politikere, embedsværk og 
andre med interesse for dansk landbrugs fremtid.

Tid:
Tirsdag den 11. oktober 2022 klokken 10.00-15.00

Hvad skal dansk landbrug leve af?
Tema: Fremtidens proteinproduktion | 11. oktober 2022

Sted:
Brogaarden Kursuscenter, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart

Pris:
Medlemmer af LandboSyd eller KHL: 450 kroner + moms. 
Ikke-medlemmer af LandboSyd eller KHL: 900 kroner + moms.

Yderligere info:
Direktør Niels Peter Madsen, KHL, 4045 1749  eller 
adm. direktør Sune Aagot Sckerl, LandboSyd, 2372 1266 

Klik her for 

Tilmelding
senest 5. okt. på:

landbosyd.dk/kalender 
khl.dk/kalender

Program:
Se næste side.

LandboSyd • tlf.: 7436 5000 • info@landbosyd.dk • landbosyd.dk
Hovedkontor: Jens Terp-Nielsens Vej 13 • 6200 Aabenraa 
filial: Munkehatten 1A th • 5220 Odense SØ

Kolding Herreds Landbrugsforening • 7634 1700 • khl@khl.dk • khl.dk
Niels Bohrs Vej 2 • 6000 Kolding

https://www.landbosyd.dk/kalender/biogaskonference-2022
https://www.landbosyd.dk/kalender/fremtidens-proteinproduktion-hvad-skal-dansk-landbrug-leve-af
https://www.khl.dk/kalender/hvad-skal-dansk-landbrug-leve-af


Program:
9.30-10.00 Ankomst. Kaffe, brød og netværk

10.00-10.10  Velkomst og introduktion til dagen
  v/ Sune Aagot Sckerl, adm. direktør, LandboSyd

10.20-10.40  Dansk landbrugs nøglerolle i omstilling til 
  mere bæredygtig produktion 
  v/Thor Gunnar Kofoed, viceformand, Landbrug & Fødevarer

10.40-11.15 Vertikalt landbrug og dyrkning uden jord. 
  Er det vejen til fremtidens proteinproduktion?
  v/Anders Riemann, direktør, Nordic Harvest

11.15-11.25 Pause

11.25-12.00 EnOrm. Skal vi spise insekter i fremtiden?
  v/Carsten Lind Pedersen, direktør og partner, EnOrm

12.00-12.30 Hvordan ser fremtidens bøf og pålæg ud? 
  v/Maria Marsfeldt Skovfoged, Tænketanken Frej 

12.30-13.15 Frokost

13.15-14.30 TEMA:  
  Skal dansk landbrug være storproducent af grønne proteiner?
  • Ærteprotein, et startup eventyr  
     v/Ulrich Kern-Hansen, founder, Organic Plant Protein
  •  Dyrkning af sojabønner i Danmark. Hvad siger de første forsøg?
     v/Poul Erik Nielsen, økologichef, LandboSyd
  •  Lupiner, ærter og hestebønner. Er det noget, der batter?
     v/Anders Smedemand Musse, planteavlschef, KHL
  •  Grønne proteiner fra græs. Hvad er status?
     v/Erik Fog, landskonsulent, Innovationscenter for Økologisk landbrug

14.30-14.45 Debat mellem indlægsholdere og deltagere

14.45-15.00 Afslutning v/Niels Peter Madsen, direktør, KHL

15.00-15.30 Uformel netværk samt øl/vand

Ordstyrer:  Sune Aagot Sckerl, adm. direktør, LandboSyd

Forbehold for ændringer

Tilmelding:
Senest 5. oktober 2022 kl. 22 på landbosyd.dk/kalender eller khl.dk/kalender

Hvad skal dansk landbrug leve af?
Tema: Fremtidens proteinproduktion | 11. oktober 2022
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