
 

 
 

 
Hvad: Webinar og netværksmøde: Markedsdata og forbrugeranalyser: Det plantebaserede 

marked i dag og i fremtiden 
Hvem: Plantebaseret Videnscenter og Dansk Vegetarisk Forening i regi af Netværk for 

Fremtidens Planteproteiner i Danmark 
Hvor: Online via Zoom 
Hvornår: Onsdag den 13. oktober 2021 klokken 13.00-15.30 (gratis for relevante deltagere) 
 
Få de nyeste markedsdata, analyser og prognoser, når vi til inviterer til netværksmøde (online som 
webinar) om det plantebaserede marked og forbrugernes præferencer. 
 
Rune-Christoffer Dragsdahl, Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening (DVF) lægger som dagens 
moderator ud med et oplæg med en samlet graf for 16 forskellige globale prognoser for det 
plantebaserede marked. Derpå vil analysechef Lars Aarup fra Coop fremvise data og fortælle om en af 
deres nyeste analyser inden for den danske grønne bølge. Derpå vil Postdoc Maartje Mulders fra Aarhus 
Universitet tage os med ind i PlantPro projektet samt fortælle om deres nye danske data om forbruger-
adfærd. 
Katrine Ejlerskov vil fortælle om segmentet som har få ugentlige kødfrie dage samt fremvise data om 
deres holdninger samt indkøbs- og spisevaner. I det sidste indlæg vil Rune-Christoffer Dragsdahl berette 
om de nyeste data om præferencer og efterspørgsel blandt de grupper, som driver udviklingen: 
Fleksitarer, vegetarer og veganere. 
 
Eftermiddagens indlæg sluttes af med en brainstorm samt åben samtale om dagens oplæg med tid til at 
netværke efterfølgende. 
 
PROGRAM (inklusive spørgetid – ændringer kan forekomme) 

13.00-13.10 Rune-Christoffer Dragsdahl, Generalsekretær, Dansk Vegetarisk Forening: Globale 

prognoser for det plantebaserede marked 2020-2050 

13.10-13.35 Lars Aarup, Analysechef i COOP: Er den grønne bølge stoppet – eller ruller den videre 

13.35-14.00 Maartje Mulders, Postdoc at Aarhus University, PlantPro: Benchmark survey on customer 

behavior. 

14.00-14.10 Kort pause 

14.10-14.35 Katrine Ejlerskov, Centerleder, Plantebaseret Videnscenter: Forbrugere med få kødfrie 

dage i Danmark: Holdninger, spise- & indkøbsvaner 

14.35-14.50 Rune-Christoffer Dragsdahl, Generalsekretær, Dansk Vegetarisk Forening: Den Plante-

baserede Forbrugeranalyse 2021 - Holdninger, spise- & indkøbsvaner blandt 3.794 fleksi-

tarer, vegetarer og veganere 

14.50-15.20 Brainstorm og samtale om dagens indhold samt eventuelle løsningsforslag 

15.20-15.30 Opsamling samt tak for i dag – I opfordres til at blive og netværke efterfølgende 

 
Dagen arrangeres af Plantebaseret Videnscenter og Dansk Vegetarisk Forening. Det finder sted i regi af 
Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark, som støttes af Grønt Udviklings- og Demonstra-
tions Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.  
 
Formålet med netværket er at fremme udviklingen og produktionen af plantebaserede fødevarer i 
Danmark. Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og 
networking mellem de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv.  
Læs evt. mere og find arrangementer samt materialer her: LINK 
  
YDERLIGERE INFORMATION SAMT EVENTUEL TILMELDING 
Kontakt Mette Fisker på mail: mette.fisker@vegetarisk.dk, hvis du vil anmode om at deltage, eller har 
spørgsmål angående arrangementet eller netværket. 

https://plantebaseretvidenscenter.dk/projekter/netvaerk-for-fremtidens-planteproteiner-i-danmark/
mailto:mette.fisker@vegetarisk.dk

