
Danske Planter

Branchefællesskab for producenter 

af plantebaserede fødevarer

Vi byder virksomheder med interesse i plantebaserede produkter velkommen til 
et nyt set-up, der styrker grøn forretning.

Vær med til at forme ‘Danske Planter’ på intro-dagen:

29. november kl. 10:00 13:00
Landbrug & Fødevarer

Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V

Landbrug & Fødevarer etablerer et nyt branchefællesskab for virksomheder med produktion og salg af 
plantebaserede fødevarer under navnet Danske Planter. 

Et marked i vækst
Der er stor interesse for fødevarer baseret på planter. Alt tyder på at efterspørgslen efter plantebaserede 
fødevarer vil stige i fremtiden som følge af ønsket om en kost og et madforbrug, der har et lavere aftryk på 
klima og miljø. Det giver nye muligheder på markedet – og det kan mærkes hos det store felt af danske 
virksomheder, der produktudvikler, markedsfører og sælger til forbrugere, dagligvarehandel og foodservice. 

Hos Landbrug & Fødevarer har vi oplevet stor efterspørgsel på aktiviteter og videre om plantebaserede 
fødevarer. Etablering af nye samarbejder og konkrete værdi- og forsyningskæder har stor interesse, men 
også viden om afgrøder, produktionsbetingelser, forbrugeranalyser og markedsinformation er ”in high 
demand”.

Danske Planter: Virksomhedernes stemme i markedet 
Det nye branchefælleskab vil imødekomme netop disse behov. Der er brug for at dele viden, skabe 
synlighed og styrke rammerne – både juridisk, politisk og afsætningsmæssigt. Danske plantebaserede 
fødevarer skal gøre en reel kommerciel forskel for virksomheder og marked – uanset hvor de befinder sig i 
værdikæden.



Danske Planter tilbyder

❑ Adgang til stærke business-to-business netværk

❑ Adgang til markeds- og forbrugeranalyser

❑ Adgang til netværk indenfor både primær-og virksomhedsdelen

❑ Adgang til netværk indenfor dagligvarehandlen og foodservice

❑ Salgsfremmende markedsindsats både i Danmark og på eksportmarkeder

❑ Politisk indsats indenfor sundhed og ernæring

❑ Viden om markedsføring og anprisninger

❑ Adgang til Fødevarepartnerskabet for sundhed og klima og øvrige samarbejder

❑ Interessevaretagelse – også i forhold til myndighederne

❑ Fødevarelovgivning herunder regler om anprisninger

❑ Adgang til kommunikations- samt kampagneekspertise 

❑ Synliggørelse af plantesektoren og enkelvirksomheders aktiviteter

❑ Koordinering og finansiering af fælles aktiviteter

Set-up
Både medlemmer af Landbrug & Fødevarer og ikke-medlemmer vil kunne deltage og tilmelde sig det nye 
branchefællesskab. Branchefællesskabet vil have en brancheansvarlig, som vil sikre den daglige varetagelse 
af fællesskabet. Endvidere vil der være tilknyttet en medarbejder med erfaring og ekspertise indenfor 
markedsudvikling af plantebaserede fødevarer. Branchefællesskabets sekretariat vil desuden kunne trække 
på faglige kompetencer fra hele Landbrug & Fødevarer. 

Danske Planter etablerer et Advisory Board, der sætter retning og bidrager til sikring af deltagernes 
interesser. 



Kl. 10.00 Velkomst og introduktion det nye fællesskab, Flemming Nør-Pedersen

Kl. 10.15 Rammer for plantebaserede fødevarer

- Status for produktion og forbrug, Per Vesterbæk, Analysechef

- Indsatser og aktiviteter, Lærke Lund, Chefkonsulent

- Rammer og forudsætninger, Klaus Jørgensen, Medlemschef

Kl. 11.15 Udfordringer og potentialer, alle

Kl. 12.00 Let frokost og netværk

Kl. 12.30 Opsamling og forventningsafstemning til nyt branchefælleskab

Kl. 13.00 Mødet slutter

Vi håber at du og den virksomhed du repræsenterer, har lyst til at deltage og høre mere om det nye 

branchefællesskab.

Venlig hilsen

Flemming Nør-Pedersen, Konstitueret adm. direktør, Landbrug & Fødevarer

Tilmelding: Anne Jessing: aje@lf.dk – 3339 4039, inden den 16. november 2021.

Velkommen til intro-dag om

‘DANSKE PLANTER’

Mandag den 29. november 2021 kl. 10:00 – 13:00

Axelborg, Axeltorv 3, 1609 Kbh. V

mailto:aje@lf.dk

