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PROGRAM

MÅNDAG DEN 5 NOVEMBER
Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

kött? Få senaste nytt om planerna och vilka krav som ställs på
djuromsorg. SEGES experter berättar om olika projekt för att
ytterligare öka djuromsorgen för nötboskap i Danmark
Trine Barrett, Avdelningschef för utvecklingsavdelning, SEGES,
Landbrug & Fødevarer.
Peter Raundal, Specialist och veterinär, SEGES,
Landbrug & Fødevarer

10.30 | Frukost och registrering
11.00 | Välkommen och presentation av dagens program
Landbrug & Fødevarer/ Danish Crown/ Tulip
11.15 | Sommartorkans efterdyningar
Sommarens torka var en het fråga, inte bara för lantbrukare i
Sverige och Danmark utan även i många andra nordeuropeiska länder. Även om regnet kom till slut är det många
efterdyningar. Bristen på spannmål och ökat slaktbehov
påverkar utbudet på livsmedelsmarknaden.
Christer Lundin, Talesperson för Landbrug & Fødevarer i
Sverige

14.45 | En mer hållbar köttproduktion
Danmark har kommit långt när det gäller hållbarhet.
Hur bidrar de danska lantbrukarna och livsmedelsorganisationerna till detta arbete?
Nicolaj Christoffersen, Sektordirektör Danske Slagterier,
Landbrug & Fødevarer

11.30 | Danskt kött - ett viktigt komplement på den
svenska marknaden
Sommarens debatt i Sverige handlade mycket om att köpa
svenskt kött. Blickar vi däremot framåt kommer det fortfarande att finnas ett stort behov av att komplettera med
kött från andra länder. Danskt kött är förmodligen det bästa
alternativet.
Christer Lundin, Talesperson för Landbrug & Fødevarer i
Sverige

15.15 | Kaffepaus
15.30 | Låg antibiotikaförbrukning och hög
livsmedelssäkerhet är a och o i Danmark
Sverige och Danmark ligger långt framme när det gäller att
minimera förbrukningen av kritisk antibiotika. Vad finns det
för hot och möjligheter att minska den totala förbrukningen
ytterligare? Dessutom redovisas aktuella projekt inom livsmedelssäkerhet
Jan Dahl, Chefsrådgivare och veterinär,
Landbrug & Fødevarer

11.45 | Den danska grisnäringen
– mål, resultat och utmaningar
Den danska grisnäringen har höga ambitoner. Få senaste
nytt om dansk grisuppfödning och vad vi har uppnått när det
gäller djuromsorg samt vilka planer som finns. Sist, men inte
minst vilka kriterier definierar god djuromsorg?
Christian Fink, Sektordirektör för grisnäringen inom SEGES,
Landbrug & Fødevarer

16.30 | Summering
17.30 | Incheckning på Hotel Royal
Store Torv 4, 8000 Aarhus
19.00 | Middag på restaurang Slagterbørsen i Aarhus
Förutom en god middag får vi möjlighet att utmana våra
konsumentinsikter.
Klostertorvet 9, 8000 Aarhus C

12.45 | Lunch
13.45 | Aktuella projekt för att flytta fram positionerna
för danskt nöt- och kalvkött
Vad känneteknar den danska produktionen av nöt- och kalv-

3

PROGRAM

TIRSDAG DEN 6 NOVEMBER
Vår värd öppnar sedan dörrarna och bjuder på lunch
Bent Askholm, Hylkevej 3, 8660 Skanderborg

9.00 | Avresa från hotellet
9.30 | Träffa en grisuppfödare
Vi får en guidad tur hos en grisuppfödare som satsar helhjärtat på att föda upp grisar med det nya
djuromsorgsmärket. Niels Aage Arve berättar om vilka
åtgärder han har genomfört för att öka djuromsorgen.
Niels Aage Arve, Krannestrup 1, 8530 Hjortshøj
12.00 | Träffa en kalvuppfödare
Vi får en guidad tur hos en passionerad kalvuppfödare.
Här får du information om hur det går med uppfödningen av kalvarna, vilka krav som finns på stallar och
varför danskt kalv- och nötkött håller en hög kvalitet.

15.00 | Träffa en detaljhandlare som
erbjuder danskarna kött med djuromsorgsmärket
Vi får träffa en av de livsmedelshandlare som varit med
från början och sett hur efterfrågan ökat på kött med
en högre djuromsorg. Hör om vilka utmaningar som
finns och vilka olika behov danska konsumenter har.
De som inte har anmält sig till nästa dag flyger hem
från Aarhus.
18.00 | Middag på Hemlig krog

ONSDAG DEN 7 NOVEMBER
7.30 | Utcheckning och avhämtning på Hotel Royal

10.00 | Transport

8.30 | Besök på grisslakteri
Kom med på en guidad tur till Danish Crowns grisslakteriet i Horsens. Slakteriet startade 2005 och är det
största och ett av de mest automatiserade slakterierna
i världen.
Danish Crown Pork, Østbirkvej 2, 8700 Horsens

11.15 | Besök på nötslakteri
Du får även tillfälle att besöka slakteriet för nötkött i
Holsted. Det startade 2014 och är Europas mest
moderna slakteri för kalv- och nötboskap i Europa.
Danish Crown Beef, Energivej 5, 6670 Holsted
13.00 | Avresa – tack för denna gång

KONTAKT

ÖVERNATTNING

Om du har några frågor kan du kontakta
Jane Korsgaard | jko@lf.dk | +45 3339 4261 (anmälan)
Kirsten Vernon Kristiansen | kvk@lf.dk | +45 3339 4381
Maiken Rohde Persson | mrp@lf.dk | +45 3339 4375

Landbrug og Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
DK-1609 Köpenhamn V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E branschinfo-kott@lf.dk
W www.branschinfo-kott.se

Hotel Royal
Store Torv 4, 8000 Aarhus
Tel: +45 8612 0011

Hotell, mat och resor under seminariedagarna står Landbrug &
Fødevarer för. Om du vill stå själv för dessa kostnader kan du meddela detta när du anmäler dig. OBS! Resor till och från Danmark står
inte Landbrug & Fødevarer för.

