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I dette nummer: 

Nyhedsbrev 

Langelandsfødevarenetværk 

Glædelig jul 
Turist- og Erhvervsforenin-

gen ønsker dig og dine en 

rigtig glædelig jul og et godt 

nytår. Vi håber at 2020 

bliver et endnu bedre år 

end 2019.  

De bedste julehilsner  

Anne Mette Wandsøe  

Dansk Vegetarisk Forening får 1,1 mio  

ner, myndigheder og politikere. Det 

første seminar finder sted på Christi-

ansborg til februar. Der vil løbende 

være vidensformidling overfor fødeva-

reerhvervet, og der vil hvert kvartal 

blive udarbejdet en inspirationsrapport 

til erhvervslivet og politikerne med den 

nyeste viden og de bedste eksempler 

fra ind- og udland. 

Dansk Vegetarisk Forening skal de 

kommende 2 år stå i spidsen for et pro-

jekt, som skal gøre dansk fødevarepro-

duktion grønnere. Til det formål har de 

fået en projektbevilling på 1,1 mio kro-

ner fra Grønt Udviklings- og Demon-

strationsprogram (GUDP) under Miljø- 

og Fødevareministeriet. Projektet hed-

der "Netværk for Fremtidens Plante-

proteiner i Danmark" og vil først og 

fremmest bestå af en lang række net-

værksmøder og seminarer, hvor delta-

gerne vil komme fra hele paletten af 

aktører: Landmænd, forarbejdende 

virksomheder, supermarkeder, grossi-

ster, kantiner, restauranter, organisatio-

udviklingsstrategien + 2 mio. kr. LAG 

midler der skal være til grønne projek-

ter. FLAG LAG LLSAE har desuden 

knap 2,5 mio. kr. FLAG midler.  

Husk du kan også holde dig orienteret 

om vores nyheder på LinkedIn 

www.linkedin.com/company/turist--

og-erhvervsforeningen-langeland 

og på Facebook på 

www.facebook.com/ErhvervLangeland 

Og så er den nye LANGELANDS 

GUIDE 2020 udkommet og er klar til 

afhentning til dig og dine kunder. 

Hen over sommeren har Turist- og 

Erhvervsforeningen Langeland bygget 

en ny hjemmeside op, og Langelands 

Fødevarenetværk, har selvfølgelig sta-

dig sine egne sider. Se dem på 

www.langeland.dk/erhverv/fodevare

netvaerk 

I 2020 er der to ansøgningsrunder til 

LAG og FLAG midlerne med ansøg-

ningsfrister d. 28. februar og d. 20. 

maj. Regeringen har i 2020 tilført eks-

tra midler til LAG som er øremærket 

til grønne projekter, så der nu er eks-

tra mange penge at søge.  

LAG LLSAE har i 2020 4 mio. kr. 

LAG midler til projekter i henhold til 

Har du set vores nye hjemmeside? 



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 
Lundsgård Frugtplantage 
Malby Glutenfri brød mix 
Pletkærgård 

Rubenlund Agro A/S  
Skovsgaard Cafe’ og Gårdbutik 

Skovsgaard Gods 
Snødeslagteren 
Spodsbjerg kutterfisk  
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  

Som beskrevet i sidste nyhedsbrev, så var der 

Grønt Topmøde d. 8. november i Kerteminde. 

Preben Johansen fra Turist- og Erhvervsfor-

eningen  deltog i det stort opsatte topmøde. Til 

eventen deltog ministre, borgmestre og topper-

soner i de fynske kommuner og indlægsholdere 

fra forskellige virksomheder, som på den ene 

eller anden måde har taget verdensmålene til 

sig. De enkelte præsentationer og målsætninger 

kan ses på www.grønttopmøde.dk 

Bæredygtigt og økologisk oplevelsesunivers 

Når Foodexpo slår dørene op til Nordens største fødevaremesse, 

kan du som noget helt nyt glæde dig til at gå på opdagelse et i bære-

dygtigt og økologisk oplevelsesunivers med fire involverende inspi-

rationsområder, Mødestedet, Nørderiet, Den økologiske købmands-

butik og Verdensmålshjørnet. 

Bliv klogere på FN’s Verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og 

produktion og find masser af inspiration til fremtidens bæredygtige 

måltid. 

Husk du kan printe gratis billet til Foodexpo via deres hjemmeside. 

Læs mere på www.foodexpo.dk 


