
Sønderjyske Fødevarer 
– kvalitet og sundhed
Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. 
Derfor sætter vi i samarbejde med Business Aabenraa fokus på sønderjyske fødevarer og sønder-
jysk kvalitet til Forskningens Døgn 2017. 

Forskningens Døgn 2017 kobler sønderjyske virksomheder og videnspersoner indenfor fødevarer 
og sundhed med studerende på kommunens uddannelsesinstitutioner. Det foregår ved, at de 
studerende i deres undervisning arbejder med et selvvagt tema indenfor sønderjyske fødevarer. Det 
resulterer i en opgave, der præsenteres for et dommerpanel i Løvens Hule. Opgaven promoveres 
også i et digitalt sønderjysk fødevaremagasin, der laves specielt i anledning af Forskningens Døgn.
 
Temaet for Forskningens Døgn tager afsæt i Aabenraa Kommunes Vækststrategi Sund Vækst. 
Her er et af fokuspunkterne sønderjyske fødevarer, og fødevarebranchen er en af kommunens 
styrkepositioner med en høj andel af arbejdspladser.
 
Forskningens Døgn blev kickstartet 28. marts, hvor de studerende fik inspiration til deres opgave. 
Ugen for Forskningens Døgn byder på to arrangementer på Gazzværket i Aabenraa:

Videnscenter: Mandag den 24. april
De studerende får sparring og inspiration til deres opgave, og lokale virksomheder bliver præsen-
teret for de nyeste tendenser indenfor fødevarer.
 
Løvens Hule: Fredag den 28. april
Som kulmination på de studerendes opgave gennemføres en ’Løvens-Hule’-inspireret konkurrence, 
hvor de studerende fremlægger deres opgave foran et panel af dommere.

INVITATION TIL
FORSKNINGENS
DØGN 2017
I AABENRAA
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På videnscenter-dagen har du mulighed for at møde lokale fødevare-
virksomheder og få inspiration og svar på dine spørgsmål til din opga-
ve. Derefter er der spændende foredrag og et kig i krystalkuglen med 
fremtidsforsker Martin Kruse. Det hele slutter med en paneldebat, hvor 
vi diskuterer, hvad sønderjyske fødevarer egentlig har af betydning.

Program 
08.30 Dørene åbnes
    
08.30 - 09.00 Virksomhedernes Meeting Point besøges
 Her kan du få sparring og inspiration. Du kan få viden om branding, markedsfø-

ring, storytelling, fødevareproduktion, oplevelsesøkonomi, økologi, innovation, 
salg, fermenterede fødevarer, international handel, engros og detail, events og 
gastroturisme.

VIDENSCENTER
MANDAG 
24. APRIL 2017

Sted: 
Gazzværket
Gasværksvej 20
6200 Aabenraa
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09.00 - 09.10 Velkomst ved borgmester Thomas Andresen

09.10 - 09.30 ”Hvordan matcher Local Grown - Urban Gardens – Food Design og 
 Bæredygtighed med vores lokale sønderjyske madkultur?” 
 Ved Bjarne Butler
 Bjarne er faglærer på EUC Syd - gastronom, iværksætter, fødevare-innovatør og 

ejer af Butler Engros. Han har været omkring Ålborg, hvor han er uddannet kok, 
og København, hvor han læste sociologi.

 Bjarne leverer en sønderjysk vinkel på god mad, kvalitet, sundhed og bæredyg-
tighed. Hvordan går det med bæredygtigheden i en branche, der har været kendt 
for stort forbrug af energi og fødevarer? Hvor ser han gastronomien bevæge sig 
henad, trends og innovation? Kan vi redefinere den sønderjyske madkulturarv, og 
kan vi bruge det til afsætning af lokale varer?
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09.30 - 10.10 Lokale fødevarer i dit supermarked – har vi brug for et Madmanifest?
 Ved Christian Christensen, chef Lokale Varer, Coop Danmark A/S 
 Bliv klogere på, hvorfor og hvordan COOP arbejder med lokale varer og produ-

center. Er det producenten, supermarkedet eller dig som forbruger, der bestem-
mer, hvad du køber? Mød Coop indefra og vær forberedt på at blive udfordret på 
alt, hvad du tror, du ved om salg til supermarkeder.

 
 Coop er en af Danmarks største dagligvarevirksomheder. Den årlige omsætning 

er ca. 46 milliarder kr., der er 38.000 ansatte, og hver uge besøger ca. 7 millioner 
kunder de 1200 butikker.

 Coops afdeling for lokale varer er oprettet for at sikre en let og enkel kommunika-
tion med de utallige små producenter af fødevarer, som findes rundt i Danmark. 
Afdelingen kan hjælpe med alle aspekter omkring samhandel med Coops 1200 bu-
tikker, og de hjælper små producenter med alt fra emballage til fødevaresikkerhed. 

10.10 - 11.00 Fremtidstrends indenfor fødevarer
 Ved Martin Kruse, Instituttet for Fremtidsforskning
 Martin har arbejdet på Instituttet for Fremtidsforskning siden 2003. Han har erfa-

ring med at rådgive virksomheders topledelse om emner af strategisk betydning. 
Han har publiceret flere artikler om innovation og beskæftiget sig med klimaforan-
dringernes konsekvenser for diverse brancher. Han arbejder ligeledes med udvik-
lingen for landbrug og fødevarer, hvor han er en hyppig indlægsholder og skribent.

                     

Paneldebat
11.00 - 11.20 Hvad betyder lokale/sønderjyske fødevarer for dig? Er der en værdi i lokale 

varer og er der en særlig sønderjysk fødevareprofil/kultur?
 
 Paneldeltagere:

 Bjarne Butler Christian Martin Kruse Nikka Friis
 EUC Syd Christensen  Instituttet for Jørgensen
  Direktør lokal- Fremtidsforskning Marketing            
  varer COOP    Naturmælk                                      

11.20 – 11.30 Tak for i dag 

På denne dag inviterer vi også lokale virksomheder og fagfolk.
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Formålet med denne dag er jeres præsentation af opgaveløsningen. I får feedback af Løverne, og 
der kåres 3 vinderhold. 

Dommerpanelet består af eksperter med viden indenfor afsætning/markedsføring, fermenterede 
fødevarer, lokale varer, oplevelsesøkonomi og Sønderjylland. 

I er opdelt i 3 grupper. Jeres lærer får besked om, hvilken gruppe I er i og på hvilket hold. I har 10 
minutter til jeres præsentation, inklusiv jeres lærers indledning, som max. må være på 2 minutter. 
Efter hvert oplæg vil dommerne stille spørgsmål til gruppens præsentation.

Program
08.15 - 08.20 Velkomst ved borgmester
 Thomas Andresen

08.20 – 08.35 Hold 1
08.35 – 08.50 Hold 2
08.50 – 09.05  Hold 3   
09.05 – 09.20 Hold 4  
09.20 – 09.35 Hold 5   
09.35 – 09.45 Dommervotering
09.45 – 09.50 Præmieoverrækkelse  

 
10.00 – 10.15 Hold 6   
10.15 – 10.30 Hold 7   
10.30 – 10.45 Hold 8

10.45 – 11.00 Hold 9
11.00 – 11.10 Dommervotering
11.10 – 11.15 Præmieoverrækkelse  

 
11.15 – 12.00 Pause/Frokost  

 
12.00 – 12.15 Hold 10
12.15 – 12.30 Hold 11    
12.30 – 12.45 Hold 12
12.45 – 13.00 Hold 13   
13.00 – 13.10 Dommervotering
13.10 – 13.15 Præmieoverrækkelse  

 
13.15 Tak for i dag  

LØVENS HULE
FREDAG 
28. APRIL 2017

Sted: 
Gazzværket
Gasværksvej 20
6200 Aabenraa


