Kommunale fødevarestrategier
- Netværkstræf på Madens Folkemøde, Lolland, 10. maj 2019

Netværkstræf for dig, der:
-

vil vide mere om, hvordan andre kommuner udvikler deres fødevarestrategi eller fødevarepolitik
vil videndele om kommunale indsatser, der fremmer fødevareinnovation, bæredygtighed, turismer eller maddannelse
arbejder med det fødevarestrategiske område i en kommune, vidensinstitution eller som konsulent

Hvor: Madens Folkemøde, Engestofte Gods, Lolland Hvornår: Fredag d. 10. maj fra kl. 10.30 – 15.30.
Pris: Gratis. Entre til Madens Folkemøde (50 kr.) købes i døren eller på forhånd på madensfolkemøde.dk
Tilmelding til netværksmødet skal ske til Malis Ravn, mrav@pha.dk senest d. 5. maj 2019.
Netværkstræffet giver dig mulighed for at mødes med andre med interesse for fødevarestrategier i kommuner. Vi har arrangeret to debatter og et fælles netværksmøde. Se de øvrige aktiviteter på Madens Folkemøde : web eller Facebook.

Program for netværkstræf:
Kl. 11.00-11.45 Debat: Støtter din kommune lokale fødevarer? Gør Danmark? (i Loen)
Fra Christiansborg har opbakningen til lokale fødevarer været begrænset indtil nu, mener tre borgmestre fra kommuner, hvor
der bliver produceret masser af lokale fødevarer. Hør dem fortælle om deres strategiske indsatser for at få flere lokale fødevarer og liv i landdistrikterne. Og så har vi inviteret folketingspolitikerne til at fortælle, hvad de vil gøre for at fremme produktionen af lokale fødevarer og hjælpe små fødevarevirksomheder i landdistrikterne. Mød John Brædder, borgmester, Guldborgsund Kommune, Hans Østergaard, borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune, Rene Christensen, Dansk Folkeparti, Lennart
Damsbo-Andersen, Socialdemokraterne, Rasmus Vestergaard Madsen, Enhedslisten. Moderator: Malis Ravn, Absalon.
Kl. 13.00-13.45 Debat: Hvordan skaber vi plads til små innovative fødevareproducenter? (i Loen)
Lovgivning, kontrol og regler kan være en stor udfordring, hvis man driver en mindre fødevarevirksomhed eller et innovativt
landbrug. Det netop vedtagne fødevareforlig bebuder en små-skala pakke med bud på, hvad der kan gøre det lettere for småskala producenter. Intet er konkret endnu, så vi stiller spørgsmålet: Hvad der skal til, hvis vi ønsker at støtte seriøst op om nytænkende fødevarevirksomheder? Deltag i debatten sammen med panelet, der består af politikere, producenter, fødevarestuderende, formanden for Økologisk Landsforening og en stjernekok. Mød Elise Will og Josefine Larsen, studerende KU, Marie
Linea Østergaard, mejerist, Per Kølster, Formand Økologisk Landsforening, Christian Puglisi, Kok og restauratør.
Moderatorer: Tina Unger, Lejre Kommune og Christian Coff, Absalon.
Kl. 14.00-15.30 Netværksmøde om kommunale fødevarestrategier (i Klapperstuen - lige ved indgangen)
Hvad sker der rundt i landet? Hvilke nye fødevarepolitikker eller strategiske indsatser er på vej? Hvordan kan det opstartende
‘Netværk for kommunale fødevarestrategier’ videndele? Kunne du tænke dig at besøge andre kommuner, som har eller er i
gang med en ny fødevarepolitik, fødevareindkøbsaftale eller erhvervsfremmeindsatser med fokus på lokale fødevarer? Er der
behov for viden eller dokumentation til at understøtte det fødevarestrategiske arbejde?
Netværksmødet faciliteres af Carina Woollhead, Guldborgsund Kommune og Claus Lyngby Petersen, Lolland Kommune.

Initiativgruppen bag ‘Netværk for kommunale fødevarestrategier’ består af Carina Woollhead - Guldborgsund Kommune, Claus
Lyngby Petersen - Lolland Kommune, Åse Ditlefsen Ferrão - Sønderborg Kommune og støttes af Benefit for Regions,
SBFOODINNO.eu/Professionshøjskolen Absalon. For nærmere information - se LinkedIn gruppen https://www.linkedin.com/groups/8747232/ eller kontakt Malis Ravn, mrav@pha.dk, tlf 72481815

