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I dette nummer: 

Nyhedsbrev 

Langelandsfødevarenetværk 

Langelands 

Guide 2020 
Det er ved at være sidste chance 

for at komme med i næste års 

Langelands Guide. Så hvis du 

ikke allerede har tegnet en an-

nonce, så er det nu. 

Guiden bliver trykt i 60.000 

eksemplarer og distribueret rundt 

i hele Danmark og sendt rundt i 

hele verden, samt udleveret bl.a. 

fra vores kontor. 

Kontakt Heidi Karlsen for at 

høre mere på  

heidi@langeland.dk 

EU-støtte til fødevareinnovation  

landbrug og fødevarer. 

”EU har fokus på et bæredygtigt og kon-

kurrencedygtigt fødevareerhverv, hvor hele 

værdikæden fra primærproducenter til pro-

duktion og forarbejdning spiller en central 

rolle og kan tage del i EU-projekterne”, 

fortæller EU-konsulent Else Dyekjær Me-

jer. ”Vi har i Region Syddanmark en stærk 

og varieret fødevaresektor, hvor EU-

programmerne kan være med til at fremme 

udvikling og innovation.” 

Ansøgningsfristerne for de nyeste indkal-

delser ligger i januar og april 2020. Kontakt 

os for at høre, hvordan din idé matcher 

med de mange interessante støttemulighe-

der 

Fødevarernes vej fra primærproducent til 

forbruger er et centralt omdrejningspunkt 

for et bæredygtigt klima og miljø i Europa. 

EU sender derfor støttemidler i retning af 

projekter med forskning, nye teknologier 

og produkter samt nye forretningsmodel-

ler, der kan fremme innovation, ressource-

effektivitet og konkurrenceevne i fødevare-

sektoren. 

Det giver bl.a. mulighed for at lave projek-

ter, der afprøver nye tilgange til fødevare-

værdikæder for at skabe økonomisk, social 

og miljømæssig bæredygtighed, i samarbej-

de med især primærproducenter; finde nye 

måder til at reducere madspild; og som i 

stor skala kan demonstrere brugen af ro-

botter i realistiske driftsmiljøer indenfor 

Finder er en gratis online platform tilgæn-

gelig for alle. Kernen i platformen er et 

søgeværktøj, hvor du kan søge efter for-

skellige muligheder – om det så er funding, 

samarbejder eller acceleratorprogrammer – 

og målrette søgningen efter type virksom-

hed og efter geografi.  

Vi har for nylig lanceret en udvidelse af 

FoodFinder.dk ved navn Food Finder Aca-

demy – et søgeværktøj med flere end 100 

efteruddannelser indenfor fødevaresekto-

ren.  

Foodfinder.dk har også en eventkalender, 

som samler events fra hele branchen. End-

videre har platformen andre nyttige links til 

beregner-programmer og lovgivning. 

Du finder det inde på www.foodfinder.dk 

 Indenfor fødevaresektoren kan det være 

svært at finde hjælp: 

- Hjælp til at skaffe funding 

- Hjælp til at finde testfaciliteter, fordi du 

ikke har råd til dine egne 

- Hjælp til at få et overblik over de mulig-

heder, som universiteterne stiller til rådig-

hed gennem forsker- og studentersamar-

bejder 

- Hjælp gennem rådgivning 

Danish Food Cluster er en medlemsorga-

nisation indenfor fødevaresektoren. Og 

vi ved fra vores medlemmer og netværk, 

at især mindre aktører generelt set mang-

ler et overblik over, hvor hjælpen kan 

findes. 

Derfor har vi skabt FoodFinder.dk Food 

Har du hørt om FoodFinder.dk? 



Langelandsfødevarenetværk er et lokalt fødevarenetværk, hvis mål er at samle og dele viden og erfaringer med 

hinanden fødevareproducenterne, fødevareiværksætterne, restauratørerne, bagerne, jordbrugerne, fiskerne og kød-

producenterne imellem. Vi skal støtte hinanden til at videreudvikle vores virksomheder, afsætte vores produkter 

og udbrede kendskabet til de Langelandske fødevareoplevelser. Sammen skal vi øge vores kompetencer, finde og 

dele ny viden og formidle den positivt videre.  

Bedst i længden 

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland 

Torvet 5 

5900 Rudkøbing 

Telefon: 6251 3505 

E-mail: preben@langeland.dk 

www.langeland.dk 

Langelandsfødevarenetværk 

Støttet af Ministeriet for  

Naturerhverv og EU 

Bagenkop Kro 
Bette Jette v/Kim Nielsen 
Bøstrup Strandgård 
Den Gode Slagter 
Enghavegård vedr. Schou 
Fiskekutteren Liljen SG23 
Fiskerne i Spodsbjerg Havn 
Fiski 
Frugt og grønt bod 
v/Bodil Christensen 
Frugtavler Peder Evald 
Pedersen 
Generalen v. Pichardts 
Hedo's Bageri 
Hotel Skandinavien 
Humble Bageri 
Humble Kro 
Humblebageren i Bagenkop 
Hyben Vital 
Kutterfisk Spodsbjerg 
Lundsgård Frugtplantage 
Malby Glutenfri brød mix 

Pletkærgård 
Rubenlund Agro A/S  
Skovsgaard Cafe’ og Gårdbutik 

Skovsgaard Gods 
Snødeslagteren 
Strandlyst Frugtplantage 
Strynø Gaardbutik & 
Gaardcafe 
StrynØfrugthave 
Stæhrs Bageri 
SuperBrugsen Rudkøbing 
Søbanke 
Tranekær Slot og Gods 
Tranekær Slotsmølle 
Vandkants is - Lohals 
Øhavsmarkedet 
Anne Dall 
Anne Mette Wandsøe 
Gunvor Rosell 
Lars Chr. Prytz 
Lene Lautrup 
Tove Iskov 

Medlemmer 

Grønt Topmøde  

Sæt et stort kryds i kalender den 8. november. 

Her inviterer de fynske kommuner og Er-

hvervshus Fyn til Grønt Topmøde Fyn. Ambi-

tionerne er store: Vi ønsker at skabe en fælles 

Grøn Vision for Fyn 2030. 

Topmødet bliver afholdt inden for rammerne 

af FN’s Verdensmål og med klimaminister Dan 

Jørgensen som den første taler.  

Målet er at kickstarte en bevægelse, hvor Fyn – 

som den første landsdel i Danmark – står sam-

men om grøn omstilling og bæredygtig udvik-

ling inden for rammerne af FN’s Verdensmål. 

Dermed kommer visionen til at styrke fynske 

virksomheder på en række punkter.  

Læs mere på 

www.grønttopmøde.dk 

Fødevarekort  

Som I jo sikkert ved, så fik vi for nogle år siden lavet et fødevare-

kort, som vi har brugt til uddeling og markedsføring af jeres tilbud.  

Vi synes selv at kortet har været rigtig godt og er blevet brugt flit-

tigt, men da der over årerne har været en udskiftning i ejere og virk-

somheder, nogle er stoppet og andre er kommet til. Det har gjort at 

kortet ikke længere er up to date. Derfor vil vi udfase kortet hos os. 

Men er der nogen af jer der kunne tænke jer en stak af disse kort, så 

skal I endelig tage kontakt til os, så finder vi ud af det 


