
Konference: Etisk handel i landbrugs- og fødevaresektoren  

 

 

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og Landbrug & Fødevarer inviterer 

virksomheder, NGO’er, brancheorganisationer, politikere mfl. til konference om etisk 

handel i landbrugs- og fødevaresektoren tirsdag den 25. april 2017. 

 

På konferencen har vi allieret os med centrale nøglepersoner fra bl.a. Arla, Coop, og 

Fairtrade Mærket Danmark som vil berette om og diskutere arbejdet inden for etisk 

handel og bæredygtighed i sektoren ud fra konkrete eksempler.  

 

Konferencen giver også mulighed for en bredere indsigt i etisk handel gennem 

præsentation og debat af DIEHs rapport ”State of Ethical Trading”. Med State of 

Ethical Trading tager vi nu for 2. år i træk temperaturen på etisk handel blandt DIEHs 

medlemmer og kaster et konstruktivt blik på indsatser, løsninger og udfordringer som 

virksomheder, organisationer, fagbevægelsen og offentlige institutioner har oplevet i 

2016. State of Ethical Trading fremhæver indsatser, der kan fungere som et forbillede 

og til inspiration for andre, der ønsker at bidrage til social, økonomisk og miljømæssig 

bæredygtig udvikling. 

 

På glædeligt gensyn til en inspirerende eftermiddag i bæredygtighedens tegn. 

 

Se venligst konferenceprogrammet nedenfor. 

 

 

Dansk Initiativ for Etisk Handel Landbrug & Fødevarer 

Direktør Mette Boye   Afdelingsleder Kenneth Lindharth Madsen 

 

 

 
 

 



Etisk handel i landbrugs- og fødevaresektoren 

 

25. april 2017 kl. 13.00-17.30 

Landbrug & Fødevarer 

Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København 

 
 

13:00-13:05 Moderator Karen Gahrn byder velkommen til Landbrug & Fødevarer 

 
13:05-13:15 Velkomst & introduktion  

 v. Flemming Nør-Pedersen, direktør, L&F og Marie Busck, formand, DIEH 

 
13:15-13:30 EU-Kommissionens perspektiv på etisk handel i landbrugs- og 
 fødevaresektoren 

 v. Stina Soewarta, chef for Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark 

 
13:30-14:30 Mælk, Marked og Menneskerettigheder - hvordan skaber arbejdet med 
 menneskerettigheder værdi for Arla? 

 v. Irene Quist Mortensen, Head of Corporate Responsibility, Arla Foods inkl. Q&A 

 
14:30-15:00 Kaffepause 

 
15:00-15:15 Præsentation af State of Ethical Trading  

 v. Mette Boye, direktør, DIEH 

 
 
 
 
 

15:15-15:30 Etisk handel i landbrugs- og fødevaresektoren set fra Folketinget  

v. Kirsten Brosbøl (S), MF og medlem af bl.a. Miljø- og Fødevareudvalget (tbc) 

v. René Christensen (DF), MF og finansordfører  

 
 
 
 
 
 

15:30-16:15 Paneldebat: Sådan fastholder vi og udvikler etisk handel i landbrugs- og 
 fødevaresektoren  

 Ole Wehlast, forbundsformand, Fødevareforbundet NNF 

 Morten Faurby Thomsen, programkoordinator for partnerskaber og Østafrika,  
 CARE Danmark 

 Thomas Roland, afdelingschef for ansvarlighed, Coop Danmark 

 Jonas Giersing, direktør, Fairtrade Mærket 

 Irene Quist Mortensen, Head of Corporate Responsibility, Arla Foods 

 Lars Aaen Thøgersen, udviklings- og kommunikationschef, Peter Larsen Kaffe 

 
16:15-17:00 Tak for i dag & Networking 

 
 

Deltagelse: Der er fri adgang til konferencen efter ’først til mølle’. Dog forbeholder vi os  

 retten til at opkræve 500 kr. for tilmeldte, som udebliver. 

 Vi forbeholder os retten til at sortere i deltagerlisten således, at vi sikrer os en 

 bred repræsentation af virksomheder, civilsamfundsorganisationer og offentlige 

 instanser. 

Tilmelding: Tilmeld dig via dette link. Såfremt du har spørgsmål, kontakt venligst 

 Anne Sofie Munk Kruse: ask@lf.dk eller Layanna Martin: lm@dieh.dk  

 Deadline for tilmelding er fredag den 21. april 2017 

http://www.dieh.dk/arrangementer/58
mailto:ask@lf.dk
mailto:lm@dieh.dk

