
 

 

                                                          

 
Danmarks fødevareklynge – det har vi, og sådan bliver vi en Europæisk Guldklynge! 

Tid og sted: 

Onsdag den 22. maj 2013 

Kl. 11.30-16.30 

Koldkærgård Konferencecenter 

Agro Food Park 10, Aarhus N 

Tilmelding: 

Du kan tilmelde dig via www.agrofoodpark.dk under arrangementer i 

firkanten nederst til venstre. Tilmeldingsfrist: Fredag den 17. maj 2013 

Yderligere info: Søren Madsen, 2163 8846 eller srm@agrofoodpark.dk  

Pris: 

Arrangementet er gratis.  

 

Dansk fødevareindustri er blandt verdens mest effektive og videntunge. Denne succes bygger på god 

landbrugsjord, men også et højt uddannelsesniveau og en samarbejdsstruktur, der har sit fundament i 

den danske andelsbevægelse. Intern konkurrence og krav fra danske forbrugere og fra eksportmar-

kederne skaber en konstant forandringsparathed, og globalt set er Danmark i front, når det handler om 

fødevarekvalitet og -sikkerhed og udvikling af nye produkter.  
 

Flere steder i verden er sådanne nationale styrkepositioner udviklet til en egentlig klynge. En klynge der 

understøtter vækst, beskæftigelse og tiltrækker udenlandske virksomheder, investeringer, talenter og 

samarbejder. Et godt eksempel er Food Valley i Holland. 

 

Region Midtjylland, Future Food Innovation, RegX, og Agro Food Park er gået sammen om at skabe det 

fakta baseret grundlag vi mangler for at udvikle Danmarks fødevareklynge. 

 

Det vil vi gerne præsentere på arrangementet den 22. maj. Arrangementet er for medarbejdere i både 

større og mindre fødevarevirksomheder, for forskere og undervisere på videninstitutioner, for ansatte 

der generelt arbejder med regionaludvikling og andre, der har interesse i at udvikle Danmarks 

fødevareklynge. 

Du kan bl.a. møde: 

 

Søren Gade 
Adm. direktør 

Landbrug & Fødevarer 
 

 
 

Glenda Napier 

Analysechef 

RegX 

 

 
 

Paul Cornillon 

Senior Vice President 

Arla Strategic Innovation Center 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aarhus Universitet 

 

Dagens program: 

 

11.30. Registrering og buffet 
  
12.15. Velkommen v. Søren Gade, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer 
 
12.25. En klyngevenlig erhvervsstrategi v. kontorchef Erik Sejersen, Region Midtjylland 
 
12.40. Klyngers betydning for national og regional konkurrencekraft og kortlægning af at det midtjyske 
fødevarelandskab v. Glenda Napier, analysechef i RegX 
 
13.30. Det får vi – det kan vi give: 
 

 Arla Foods v. Senior Vice President Paul Cornillon 

 Vækstiværksætterne: Soy4you og GenoSkan 

 Aarhus Universitet v. dekan Brian Bech Nielsen eller Institutleder Michelle Williams 

 
14.15. Pause 
 
14.45. Eksempler på nationale og regionale initiativer: 
 

 Vækstteamets anbefalinger  

 FoodBest v. Søren Riber KU Life/Foodbest DK/S 

 Food Universe v. Bjarne Langdahl Riis, Agro Food Park 

 Future Food Innovation v. Gyda Bay Innovationschef 
 
15.30. Klyngeorganisationens unikke rolle v. Glenda Napier, analysechef i RegX 
 
15.45. Så mangler vi lige… Paneldebat. I panelet sidder bl.a.: Landbrug & Fødevarer, Arla Foods, Aarhus 
Universitet, Region Midtjylland og RegX. Debatten styres af journalist Birte Kennedy, Videncentret for 
Landbrug. 
 
16.30. Networking 

 

http://www.futurefoodinnovation.dk/default.asp?page_id=54
http://www.agrofoodpark.dk/
mailto:srm@agrofoodpark.dk

