Oprør fra Samvirket
Smagen af Danmark (SaD) inviterer hermed til et seminar, der på vegne af ildsjæle - og samvirket
imellem dem – stiller skarpt på de ressourcer og de udviklingspotentialer vi rummer.


Danmark er et af de mindste lande i verden, og det har en meget finmasket infrastruktur. At
tale om udkantsproblematik virker absurd set med globale øjne, men Danmark fører an i
affolkning af de landdistrikter, som burde være oaser for bosætning.



Den strukturudviklede fødevareproduktion trækker et stort læs i Danmark, men vi står med en
stor udfordring, om 35 år at skulle brødføde 9 mia. mennesker på en langt mere bæredygtig
måde end i dag.



Danmarks investering i forskning og udvikling set i forhold til bruttonationalprodukt har de
seneste 20 år overhalet mange af de lande, vi gerne sammenligner os med, men
timeproduktiviteten falder støt i forhold til de samme lande.

Der er behov for at drøfte, hvad vi i Danmark kan gøre meget bedre i forvaltningen af vore ressourcer
og udviklingspotentialer, så vi kan få en langt bedre effekt af investeringerne.
Seminaret er arrangeret med det formål at synliggøre, at samspillet imellem ildsjælene og samvirket i
fødevarenetværk på én side, civilsamfundet på en anden side, og centralforvaltning i kommuner og
stat på en tredje side spiller en væsentlig rolle for udviklingen af den danske fødevareproduktion.
Og seminaret vil drøfte, hvorledes dette samspil kan styrkes afgørende på en sådan måde som bedre
sikrer, at store ideer hos små og mellemstore fødevareproducenter bliver screenet, og de bæredygtige
iblandt dem får bedre vilkår for at udvikles til fremtidens fødevarer.
Efter seminaret afholder Smagen af Danmark sin årlige generalforsamling hvor en fremtidig strategi
for fødevarenetværkene vil blive drøftet. Alle er velkomne. Yderligere information kan findes på
www.smagenafdanmark.dk.

Invitation til seminar:

Tid:
Sted:
Pris:

Oprør fra Samvirket
Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 10-15
Ditlevsdal Bison Farm, Tokkerodvej 24, 5462 Morud
Kr. 250 (til dækning af forplejning)

Dagens program
09.15-10.00 Ankomst og kaffe m.m.
10.00-10.10 Velkomst. Ministeren er inviteret
10.10-10.15 Introduktion. v/Laurids Siig Christensen, Småøernes Fødevarenetværk
10.15-10.30 En kommunal indsats for fødevareudvikling. v/Tina Unger, Lejre Kommune
10.45-11.30 Endelave - stedbundne muligheder som grundlag for lokal udvikling.
v/Bjarne Ottesen, Smag på Endelave
11.30-12.00 Resultater og indsatser i fødevarenetværk. v/Karen Hamann,
Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling (IFAU)
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.15 Adfærdsregulerende bivirkninger af forvaltning af udviklingsmidler
v/Laurids Siig Christensen, Horsekær
13.15-13.30 Sydesaltet – socialt entreprenørskab på Læsø. v/Poul Christensen, Sydemester, Læsø
13.30-13.45 Samvirke om afsætning, lokalt og globalt. v/Malene Aaris, Bio aus Dänemark
13.45-14.00 Hjarnø – strategi og indsats for et socialt entreprenørskab
v/Søren Noes, Hjarnø Beboerforening
14.00-14.10 Afsluttende bemærkninger. v/ Mads Frederik Fischer-Møller,
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
14.10-14.30 Kaffepause
14.30-15.30 Rundvisning på Ditlevsdal Bisonfarm
Tilmelding senest 18. marts til Anni Simonsen på as@vifu.net, tlf. 5074 9830 eller Andreas Cæsar
Møller Jensen på ac@vhsyd.dk, tlf. 24 98 80 03.
Seminaret er arrangeret af Småøernes Fødevarenetværk med støtte fra Syddansk Fødevareklynge.

