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Bæredygtig mælk 
   og mejeriprodukter

Ordet ”bæredygtig” kom ind i det danske sprog for 35 år siden - nærmere bestemt i 1977 
- og indenfor det seneste årti er bæredygtighed blevet en del af samfundsdebatten og et 
indsastsområde for virksomheder og forbrugere. På verdensplan kom bæredygtighed - 
sustainable development - i fokus efter FN mødet i Rio i 1992, hvor Agenda 21 blev vedta-
get. Verdens ressourcer er begrænsede og skal række til at mætte mange flere munde end 
tilfældet er i dag, klodens belastning og nedslidning skal reduceres, og der skal skabes 
vækst og social lighed. Alt sammen meget store opgaver, som kræver enorme indsatser. 
Heldigvis kan disse indsatser brydes ned i mindre - ja i det store perspektiv - nærmest 
mikroskopiske bidrag, som hver især er med til at gøre en forskel i det lange løb. Semi-
naret belyser begrebet ”bæredygtighed” og indsatsen omkring bæredygtighed overordnet 
og giver et indblik i forbrugernes holdning og adfærd. Der vil ligeledes være indlæg, som 
belyser perspektiverne omkring primærproduktion af bæredygtig mælk, den industrielle 
produktion af mejeriprodukter samt de forhold, som er relevante at tage i betragtning, når 
der arbejdes med emballager og emballering.

Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 12.30 - 16.00
Hotel Legoland, Åstvej 10, 7190 Billund 

Målgruppe
Seminaret retter sig til mejeriteknologer, mejeriingeniører 
og andre, som i deres dagligdag har arbejdsopgaver eller 
mejerifaglig interesse indenfor det berørte fagområde. 

Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder seminar om: ’Bæredygtighed’

Pris
Kr. 1.295.00 + moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab. 

Kr. 1.595,00 + moms for ikke-medlemmer. 

Ved samtidig tilmelding og deltagelse i halvdagsseminar vedr. PAT, som afholdes om 
formiddagen samme dag og sted, vil prisen være:

Kr. 695,00 + moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab.

Kr. 995,00 + moms for ikke-medlemmer.

Efter ”først til mølle-princippet” er der reserveret et antal fripladser til mejeritekno-
log- og mejeriingeniørstuderende.

Tilmeldingsfrist
Der er mulighed for tilmelding via selskabets hjemmeside, hvor programmet også vil 
være tilgængeligt. Bemærk at mindre ændringer i programmet kan forekomme. Disse 
ændringer ajourføres straks i programmet på hjemmesiden.
Tilmelding senest tirsdag den 2. oktober 2012 på www.mejeritekniskselskab.dk

Program
Kl. 12.30 - 13.00 Ankomst og sandwich

Kl. 13.00 - 13.30 Bæredygtig produktion fra jord til bord - forudsætninger, rammer 
og roller

 v/ Miljøchef Anette Christiansen, Landbrug og Fødevarer

Kl. 13.30 - 14.00 Bæredygtig mælkeproduktion – muligheder i teori og praksis
 v/ Sales Support Manager Bjarne Ebbesen, DeLaval A/S

Kl. 14.00 - 14.30 Bæredygtig produktion af mejeriprodukter
 v/ Mejeriingeniør Karin Hansen, FoodEfficiency 

Kl. 14.30 - 14.50 Pause

Kl. 14.50 - 15.20 Bæredygtig emballering – samarbejde i kæden
 v/Chefkonsulent Ulla Hansen Telcs, EmballageIndustrien i DI

Kl. 15.20 - 15.50 Bæredygtige forbrugere – nu og i fremtiden 
 v/ Lektor Jessica Aschemann-Witzel, MAPP Centre, Aarhus Uni-

versitet

Kl. 15.50 – 16.00 Afslutning



Bæredygtige forbrugere – nu og i fremtiden 
Bæredygtig produktion og bæredygtige produkter er en afgørende pa-
rameter for på sigt at kunne brødføde den stadigt voksende verdens-
befolkning. Men – hvilken rolle spiller det individuelle forbrug og den 
individuelle forbruger i denne sammenhæng? Hvad er bæredygtighed 
egentlig i forbrugerens perspektiv – og hvad vil det være i fremtiden? 
Hvad karakteriserer forbrugere, som vælger bæredygtige fødevarer – 
og hvordan kan de konventionelle forbrugere motiveres til at ændre adfærd og vaner? 
Hvordan kan primærproducenter, fødevareindustrien og detailhandelen medvirke til at 
flere forbrugere træffer bæredygtige valg og vælger de bæredygtige fødevarer, når ind-
købskurven skal fyldes. Et indlæg som belyser forbrugertrends og forbrugeradfærd nu 
og i fremtiden. 
Indlægsholder: Lektor Jessica Aschemann-Witzel, MAPP Centre, Aarhus Universitet

Bæredygtig produktion fra jord til bord  
- forudsætninger, rammer og roller
Bæredygtighed er et bredt begreb, som dækker over mange elementer, 
værktøjer og discipliner, og dette første indlæg vil introducere begre-
bet bæredygtighed og det brede felt af indsatsområder, som bæredyg-
tighed dækker over. Desuden vil der blive orienteret om de rammer, 
lovgivning og politiske tendenser, der hersker på området. Landbru-

gets og fødevareindustriens ansvar, roller og muligheder vil blive belyst i et overordnet 
perspektiv, og endeligt vil der blive givet et bud på, hvordan fremtidens indsats indenfor 
bæredygtig produktion vil se ud i landbrugserhvervet og i fødevareindustrien. 
Indlægsholder: Miljøchef Anette Christiansen, Landbrug og Fødevarer

Bæredygtig mælkeproduktion – muligheder i teori og praksis
Produktion af bæredygtige mejeriprodukter starter hos landmanden, 
og på dette felt prioriteres der i disse år mange forskningsmidler til 
projekter, som skal medvirke til at afdække, hvordan effektive storbe-
drifter og moderne landbrug kan drives og udvikles bæredygtigt. Der 
findes imidlertid allerede mange veje at gå og mange løsninger, som 
kan tages i anvendelse og finder anvendelse hos de landmænd, som 
gerne vil drive deres jord og dyrehold bæredygtigt. DeLaval præsenterer deres koncept 
for ”Bæredygtig mælkeproduktion”, som via teknologiske løsninger har til formål at 
øge effektiviteten af gårdens ressourcer – altså ”at gøre mere med mindre”.  Konceptet 
er inspireret af de udfordringer, som gemmer sig bag sig på fire sammenhængende 
grundpiller: Miljø, dyrevelfærd, socialt ansvar og rentabilitet. 
Indlægsholder: Sales Support Manager Bjarne Ebbesen, DeLaval A/S 

Bæredygtig emballering – samarbejde i kæden
Stort set alle de varer, vi som forbrugere køber med hjem, er embal-
lerede – det gælder også fødevarer og dermed også mejeriprodukter. 
Emballagerne har praktiske funktioner i forhold til det produkt, som 
er emballeret. Det gælder f.eks. holdbarhed, opbevaring efter køb og 
transport m.m. Dertil kommer at emballagen har andre formål – f.eks. 
salg/markedsføring, tilberedning, mærkning, brugervenlighed osv. 

Men hvordan skal man som fødevareproducent emballere sine produkter med tanke på 
bæredygtighed. Der er mange kriterier, der skal tages hensyn til, herunder materiale-
valg, genbrug, genanvendelse og energiudvinding af den brugte emballage samt embal-
lagens funktionsdygtighed under fyldning og brug. Samarbejdet i forsyningskæden er 
afgørende, hvis bæredygtigheden skal tilgodeses optimalt. Dette indlæg vil belyse de 
mange forskellige aspekter, der spiller ind og skal tages med i betragtning af produ-
centerne.
Indlægsholder: Chefkonsulent Ulla Hansen Telcs, EmballageIndustrien i DI

Bæredygtig produktion af mejeriprodukter
Med udgangspunkt i mejeriets bearbejdning, forædling og emballering 
af mælk og mejeriprodukter sættes der fokus på, hvordan der kan ska-
bes effektiv og bæredygtig kæde fra jord til forbruger bl.a. ved at mini-
mere tab og spild og optimere logistikken. Som et element heri indgår 
mejeriets rolle i forhold til produktudvikling og emballager. Begge dele 
har potentiale for optimering på mange fronter - f.eks. med henblik 

på at undgå madspild hos forbrugeren! I mejeriet bør de mange gode og veletablerede 
systemer være omdrejningspunktet for bæredygtig produktion og nøgleordet er inte-
gration af systemer - kvalitet, fødevaresikkerhed, miljø OG arbejdsmiljø. Endelig er der 
naturligvis investering i nyt udstyr, som skal foretages bæredygtigt, og hvor dygtighed 
og indsigt er nødvendigt for at kunne træffe de rette valg. 
Indlægsholder: Mejeriingeniør Karin Hansen, FoodEfficiency


