Svineproducent!
Kom og bliv klogere
på bæredygtighed

Er du klar til at gå den vej,
som din andelsvirksomhed
har udstukket for dig?

Sådan vil bæredygtighed give et
plus på din afregning
Lars Albertsen,
Danish Crown

Derfor har vi i år valgt
at sløjfe vores traditionelle medlemsmøder til fordel for et
stort debatmøde, som
er for alle svineproducenter.

Sådan gjorde vi vores
svineproduktion
klimaneutral
Tom Axelgård,
Good Valley

Danske Svineproducenter
mener, det er vigtigt for os
alle, at få styr på, hvad ord
som bæredygtighed og
klimaneutralitet er for en
størrelse.
Det er vigtigt, at I får
mulighed for at debattere
disse begreber, som er
kommet for at blive.

11.30

Sandwich

12.00

Velkomst v/ Kim Heiselberg, formand,
Danske Svineproducenter

12.05

FN’s verdensmål v/ Steen Hildebrandt,
formand for folketingets 2030-panel

13.00

Bæredygtighed og klimaneutralitet ud fra
et markedsperspektiv v/ Lars Albertsen,
global salgsdirektør i Danish Crown Pork

13.55

Kaffe

14.15

Markedsorientering v/ Markus Fiebelkorn,
markedsanalytiker, Danske Svineproducenter

15.00

Goodvalley er klimaneutralt – hvordan er vi
kommet dertil? v/ Tom Axelgaard, direktør og
aktionær i Goodvalley A/S

16.15

Aktuelle faglige problemstillinger
v / Christian Fink Hansen, sektordirektør i
Seges Svineproduktion

17.15

Afslutning v/ Per Bardrum, direktør,
Danske Svineproducenter

17.30

Danish Crown er vært ved en let anretning

Mødet holdes i Messe C,
Venstre Ringvej 101, Fredericia
Pris:
Medlem af LaDS:
Ledsager til LaDS-medlem:
Ikke–medlemmer:

Gratis
190 kr.* inkl. moms
315 kr.* inkl. moms

✘

*) Ved tegning af medlemskab for resten af året
fratrækkes deltagergebyret.

Vi kan ikke melde os ud
af den globale udvikling,
der lige nu bl.a. handler
om klimaudviklingen

Vi glæder os til
at se dig!

Kim Heiselberg

Mandag den 27. maj

Vejen til klimaneutralt fødevareerhverv

Flere store danske virksomheder, inklusive Danish
Crown, har sat sig ambitiøse mål for bæredygtighed og klimaneutralitet.

De store virksomheder
tager udgangspunkt i FN’s
verdensmål, men ved du,
hvad det er for en størrelse?

MØDE-PROGRAM

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt

Lars Albertsen

Seneste online-tilmelding mandag den 20. maj via
LaDS’ hjemmeside danskesvineproducenter.dk
Yderligere info ved henvendelse til:
Danske Svineproducenters sekretariat på
tlf. 70 25 80 70.

Markus Fiebelkorn

Tom Axelgaard

Christian F. Hansen

Per Bardrum

