
INVITATION

Danske aktører vil give deres bud på, hvorledes insekterne kan løfte deres forretning og den samlede danske fødeva-
reklynge. Endeligt vil iværksættere præsentere bud på nye koncepter, som bevis på den mangfoldighed som under-
skoven af danske insektaktiviteter byder på. Sekretariatet og Teknologisk Institut vil informere om aktiviteter siden 
sidst – ikke mindst arbejdet med den nye pixi-bog for opstart af produktion. Kom frisk – og bliv klogere, inspireret 
samt udbyg dine insektrelationer! Bemærk at flere af oplæggene vil være på engelsk.

PROGRAM

09.30 – 10.00 Registrering og kaffe 

10.00 – 10.15 Velkomst og siden sidst v/ Jacob Mogensen,  
  Netværksleder, INBIOM

10.15 – 11.00 How insects as industrial farming system   
  came to Europe and how it will affect the  
  development of the agricultural and food   
  industry by Dr. Paul Vantomme, Forest 
  Products and Economics Division, Forest 
  Department, FAO, Rome

11.00 – 11.15 Pause  

11.15 – 12.00 Insects – from curious to serious business –
   status of the European industry and devel-  
  opment of the law by Christophe Derrien,   
  IPIFF Secretary General, Bruxelles

12.00 – 13.00  Frokost & networking 

13.00 – 13.10 Insekter i dansk landbrugs- og fødevarepro-
  duktion; pestilens eller potentiale v/ Morten  
  Damkjær Nielsen, Erhvervspolitisk Chefkon- 
  sulent, L&F

13.10 – 13.30 Insekter som minkfoder v/ Peter Foged 
  Larsen, Forskningschef, Kopenhagen Fur

13.30 – 13.50 Hundefoder med insekter v/ Peter Bjerre   
  Andersen, Entreprenør, iværksætter og 
  direktør, Inusect

14.00 – 14.15 Pause 

14.15 – 14.35 Global Bugs - Insects full business by Peter   
  Arndt, Co-Founder/Chief Marketing Officer/  
  Chairman of the Board

14.35 – 14.50 Vidensnyt siden sidst inkl. lancering af pixi-  
  bog om opstart af produktion v/ Lars-Henrik  
  Lau Heckmann, Faglig leder, Teknologisk   
  Institut

14.50 – 15.00 Afrunding v/ Jacob Mogensen, Netværks-
  leder, INBIOM

15.00 – 16.00 Networking

(Ændringer i programmet kan forekomme.) 

Er du interesseret i at fremvise produkter eller 
på anden vis gøre opmærksom på dig selv 

og din virksomhed, så kontakt Netværksleder 
Jacob Mogensen på tlf. 61718162 eller 

jm@agropark.dk for aftale herom.

UDSTIL DINE PRODUKTERTILMELDING OG KONTAKT

Tilmelding til temadagen senest d. 8. juni 2017 på: 
https://inbiom.nemtilmeld.dk/37/ (Bemærk begrænset antal pladser!)

Deltagelse er gratis for medlemmer af Dansk Insektnetværk. Vi forbeholder 
os dog retten til at opkræve et no-show gebyr på 500,- i tilfælde af udebli-
velse. Er du ikke allerede medlem af DIN kan du hurtigt blive det via mail til 
Marie Poulsen på mp@agropark.dk. Et medlemskab af DIN er gratis. 

For mere information: Jacob Mogensen, INBIOM, jm@agropark.dk, 61718162.

Dansk Insektnetværk 
- Temadag 5

13. juni 2017, kl. 10:00-15:00
Adresse:

Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V.

Potentialerne for industriel produktion af insekter er enorme. Det har de for længst også fundet ud 
af i udlandet. Til denne temadag i regi af DIN rækker vi ud til nogle af Europas førende eksperter på 
området for at blive klogere på igangværende og kommende kommercielle aktiviteter, samt arbejdet 
med international lovgivning. 


