Program - Folkemødet 2017
Landbruget - fødevareproduktion til alle
Danchells Anlæg A5
Torsdag den 15. juni kl. 14.30 - 15.15

Fredag den 16. juni kl. 14.00 - 15.00

4 Gruppeformænd fra Kommunalbestyrelsen diskuterer Landbrugserhvervets
betydning for Bornholm

Bornholms Fødevarestrategi

Paneldeltagere: Gruppeformændene: Erik Lund Hansen (A), Søren Schow (V), Linda Persson (O) og Morten Riis (Ø).

Fredag den 16. juni kl. 11.00 - 12.00
Digitaliseringens betydning for
fremtidens landbrug
For at følge med i konkurrencen og producere og levere kvalitetsfødevarer, hvordan følger det danske
landbrug med? Hvordan ser det moderne landbrug ud
om 10, 15 og 20 år?
Paneldeltagere: SEGES, Ivar Ravn – Direktør for
Business. Transportens Innovations Netværk, Lone
Reppien Thomsen. Danske Maskinstationer & Entreprenører, Branche Direktør Bent Juul Jørgensen.
Mærsk Mc-Kinnney Møller Instituttet, SDU dronecenter, Kjeld Jensen - Lektor, Cand.scient. Case (CNH
Industrial Danmark A/S) - Kristian Refnov, Business
Director Nordic & Baltic.

Har Bornholm Danmarks bedste fødevaremiljø og
leverer vi landets mest fængslende fødevarefortælling? Det er to af fem konkrete målsætninger i Bornholms nye fødevarestrategi. Kom og hør mere om
fødevarestrategien.
Paneldeltagere: Jens Borup, Formand, Gourmet
Bornholm - en del af regional madkultur. Nikolaj Løngreen, Måltidskonsulent, Bornholms Regionskommune. Lars-Ole Hjorth-Larsen, Formand Bornholms
Landbrug.

Fredag den 16. juni kl. 17.00 - 18.00
EU og dansk landbrug. ”Er EU kun til for
dansk landbrug?”
Landbrugsstøtten i EU udgør ca. 36 % af det samlede EU-budget. To tredjedele af dansk landbrugs eksport går til EU, og ifølge Landbrug & Fødevarer havde sektoren i 2015 en eksport på 12,9 milliarder kroner til Storbritannien alene.
Paneldeltagere: Jeppe Kofod, MEP, Morten Løkkegaard, MEP, Thor Gunnar Koefoed, Gårdejer på
Bornholm og Formand for Frøsektionen i L&F, Lone
Andersen, Landbrug & Fødevarer.

Kom og mød os på vores stand under træet i Danchells anlæg og få en snak med en landmand. Vi har
besøg af Landbokvinderne, der sørger for smagsprøver og hyggelig stemning sammen med LandboUngdom, 4H og meget mere.
Vi glæder os til at se jer!
Find og følg os på Facebook: Bornholms Landbrug

Lørdag den 17. juni kl. 10.30 - 11.30

Lørdag den 17. juni kl. 14.45 - 15.15

Bornholms LandboUngdom
- Ung i Udkantsdanmark

Maddannelse, madvaner og
4H madskolernes betydning

Bornholms LandboUngdom sætter spørgsmålstegn
ved det at være ung i det mindre populære Udkantsdanmark. Kom og hør omkring hvad der bringer de
unge sammen, trods deres forskellige baggrund og
interesser.

Samtidig med at børnene håndterer maden er der

Paneldeltagere: Sandra Jensen, Zenia Hoffman, Sigga Anker, Denni Petterson, Thorbjørn Koefoed, Laura
Hansen.

debat om Maddannelsen og betydningen af at fokusere på Børnene.
Paneldeltagere: Line Damsgaard (L&F), Nikolaj Løngreen (BRK), Jørgen Severin (BUM), Margrethe Kjellberg (A) og Carsten Scheibye (V).

Lørdag den 17. juni kl. 17.00 - 18.00
Lørdag den 17. juni kl. 13.30 - 14.15
Lea Wermelin og Peter Juel Jensen
i Lykkehjulet
Lea Wermelin og Peter Juel Jensen drejer på Lykkehjulet i en hyggekonkurrence på viden om dansk
landbrug og fødevarer. Spørgsmål og svar afløses af
mulighed for debat.

Date en Landmand - Unge og
Landbrugserhvervet
Bornholms LandboUngdom sætter fokus på det at
være ung landmand, og hvilke fordomme der er i forbindelse med at være landmand i dagens Danmark.
Det hele krydres med lidt fest og farver.
Paneldeltagere: Christian Holm, Simon Elleby, Mads
Clemmensen.

Lørdag den 17. juni kl. 14.30 - 16.00
4H & madskolernes produktion
4H og madskolerne præsenterer mad i børnehøjde
og lægger fundamentet til den efterfølgende debat
om maddannelse.

Søndag den 18. juni kl. 9.30 - 10.30
Café Landbrug –
”Bornholmske bønder – altid anderledes”
Med baggrund i sin kommende bog ”De Frie Bønders
Land” fortæller journalist og forfatter Erik Jensen om
de bornholmske bønders historie gennem 1000 år.
Bogen er en saga fortalt over 7 tidsperioder startende
i år 1023 og afslutningen får i 2016.
Den lokale entertainer Lars Christiansen spiller ind
imellem sange med relation til landbruget.
Der serveres smagsprøver af kiks, brød, honning og
ost.

Kom og mød os på vores stand under træet i Danchells anlæg og få en snak med en landmand. Vi har
besøg af Landbokvinderne, der sørger for smagsprøver og hyggelig stemning sammen med LandboUngdom, 4H og meget mere.
Vi glæder os til at se jer!
Find og følg os på Facebook: Bornholms Landbrug

