
NYE FØDEVAREINDSATSER
i Randers skydes igang
Hvad handler mødet om?
Der sker en masse spændende tiltag på fødevareområdet i Randers netop nu. Derfor indbyder Randers Kommune 
og Randers Regnskov til værkstedsmøde d. 11. oktober, hvor interesserede producenter kan:

1)  høre om de forskellige tiltag, muligheder og projekter
2)  inspirere hinanden med idéer til fødevareudvikling – store som små idéer og projekter 

Værkstedsmødet er for udviklingsorienterede fødevareproducenter med interesse i udvikling og salg af kvalitets-
fødevarer. Aftagere med fokus på lokale kvalitetsfødevarer deltager på mødet som sparringspartnere og potentiel-
le samarbejdspartnere.  

Hvad får producenter ud af at deltage?
I Randers har vi en række fødevareinitiativer som producenter kan koble sig på. Randers Kommune kan under-
støtte ambitiøse producenter i arbejdet med produktudvikling ved at hjælpe projekter i gang, henvise til speciali-
serede rådgivere og koordinere samarbejdet. 

På værkstedsmødet kan du bl.a. møde en masse randrusianske producenter og fødevarevirksomheder med inte-
resse i at styrke deres produkter og høre om mulighederne for at indgå i nye forretningssamarbejder med aftagere 
og producenter. Ved mødet deltager også Randers Regnskov, Hørkram Foodservice og Meyers Madhus, der alle har 
en interesse i at gå i dialog med nye samarbejdspartnere og øse ud af egne erfaringer med at udvikle nye fødeva-
rer med kant, historie og høj kvalitet.  

Mødet er organiseret sådan, at du dels bliver inspireret af oplæg om lokale fødevarecases, men også selv kan 
komme på banen med dine egne idéer til udvikling af eksisterende fødevarer, udvikling af nye eller blot fortælle 
uforpligtende om din produktion i løbet af to planlagte workshops á 30 minutters varighed. Du står tilbage med 
en masse gode input og muligvis nye samarbejdspartnere ved mødets afslutning. Er du aftager af fødevarer vil du 
ligeledes få mulighed for at se en masse lokale leverandører an ved mødet. 

I 2019 afholdes endnu et møde med det formål at sikre en fremdrift i igangsatte projekter. I mellemtiden vil Ran-
ders Kommune og Randers Regnskov stå til rådighed med faglig og administrativ assistance til de producenter 
der måtte ønske eller have behov for det  

Samarbejdspartnere bag mødet: 
•  Randers Regnskov 
•  Hørkram Foodservice 
•  Meyers Madhus-Løgismose
•  Cold Hand Winery
•  Institut for Agro-økologi
•  Randers Kommune



PROGRAM
for udvikling af fødevarer i Randers
11. oktober 2018, kl. 16.00 - 20.30

Tema: 
Dialog om udvikling, salg og markedsføring af lokale fødevarer i Randers

16.00 Velkommen og dagens program v/ Jonas Andersen, projektleder, Randers Kommune.

16.20 Afgrøder med særligt kommercielt potentiale i Randers v/ Chris Kjeldsen, Institut for Agro-økologi.

16.50  Workshop 1 – Kendetegn ved Randers som fødevareområde: 
 - Deltagerne inddeles i grupper. Det startes ud med en kort præsentationsrunde, hvorefter en
  facilitator vil styre diskussionen i gruppen. 

17.30 Aftensmad – lokal ”randersmenu” tilberedt af Randers Regnskovs køkken. 

18.20 Præsentation af ”Æd Den og Red Den – Bevaring og Salg af Særlige Fødevarer i Randers” 
 v/ Ole Sommer Bach, Randers Regnskov. 
 - Bevaring af hjemhørende racer og sorter gennem fødevareproduktion – muligheder og 
  udfordringer.
 - Aktuel case med Sortbroget Jysk Malkekvæg.

19.00 Case og oplæg ved Cold Hand Winery v/ Jens Skovgaard, Cold Hand Winery. 
 - Sådan kommer man i gang – så både fødevareprodukt og forretning er bæredygtig
 - Business-case, partnerskaber og samarbejde som trædesten

19.30 Workshop 2 – Modning og prioritering af nye idéer til fødevareprojekter fra workshop 1.

20.00 Opsamling fra workshops. 

20.25 Næste skridt og tak for i dag.

Tilmelding foregår til Jonas Andersen på joa@randers.dk senest d. 27. september. 


