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SAMMEN OM MAD PÅ FOLKEMØDET 2022 
 
Rådet for sund mad har sammen med medlemsorganisationer og andre interesserede 
udviklet den fælles scene SAMMEN OM MAD, der for første gang var med på 
Folkemødet i Allinge den 16-18 juni 2022.  
 
SAMMEN OM MAD-scenen blev det faglige og folkelige samlingspunkt og forum for 
debatter om mad og sundhed på Folkemødet 2022. Erfaringerne fra årets Folkemøde 
og afviklingen af SAMMEN OM MAD-scenens debatprogram viser, at vi med en fælles 
scene og et koordineret samarbejde er lykkedes med at sætte maden på dagsordenen i 
Allinge og vise, at mad spiller en afgørende rolle for danskernes sundhed og trivsel.  
 
Scenens debatter og arrangementer blev udviklet i samarbejde mellem de 
medvirkende organisationer med udgangspunkt i en fælles dagsorden om madens 
rolle i en sund omstilling i Danmark. Programmet spændte vidt og tiltrak et stort 
publikum, der blev involveret, underholdt og bespist. Anne Glad var scenens 
gennemgående moderator og sørgede for at både debattører og publikum, blev ført 
godt igennem debatterne. 
 
Scenen var smukt placeret på Kampeløkkehavn og Prikken Design skabte de bedste 
rammer for debatterne og et samlingspunkt, hvor vi alle havde lyst til at være både før, 
under og efter debatterne. 
 
Det er et strategisk indsatsområde for Rådet at sætte mad, måltider og sundhed på den 
offentlige dagsorden og den fælles scene på Folkemødet var et vægtigt bidrag til at 
dette lykkes, takket være alle involverede.  
 
Læs mere om SAMMEN OM MAD scenen og debatterne i denne opsamling og oplev 
stemningen fra årets Folkemøde. 
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Programmet 
 
Tid Torsdag 16. juni Fredag 17. juni Lørdag 18.  juni 
08:00-10:00   Arla Foods: morgenmad for 

inviterede 
  

10:00-10:30   Pause - Partiledertale på 
Hovedscenen 

Pause - Partiledertale på 
Hovedscenen 

11:00-11:45 
  
  
  

Åbning af Folkemødet 
  
  
  

Uden mad og drikke duer 
skolen ikke 
Regitze Spenner Ishøy, Dorte 
Andreas, Ghita Parry & 
Jakob Næsager 

Ukraine - kan mad 
integrere? 
Mykhailo Vydoinyk, Mirka 
Mozer, Marie-Louise 
Gotholdt & Rasmus Prehn 

11:45-12:00 Partiledertale, Hovedscenen Pause  Pause 
12:00-12:45 
  
  
  

Scenepartnerne mødes og 
ønsker godt Folkemøde  

Sunde succeser uden 
løftede pegefingre 
Carsten Kure, Signe Frese, 
Sussanne Tøttenborg & Louis 
Honoré m.fl. 

Ukraine - er maden taktik 
i krigen? 
Anne Poulsen, Signe Yde-
Andersen & Christian Friis 
Bach 

12:45-13:00 Pause Pause Pause 

13:00-13:30 Partiledertale, Hovedscenen Partiledertale, Hovedscenen Partiledertale, Hovedscenen 
13:30-14:00 Pause  Pause  Pause 
14:00-14:45 
  
  
  

Stort køkken - store 
muligheder for sundhed 
og klima? 
Jonas Astrup, Nanna Kiy, 
Ghita Parry, Leif Nielsen, 
Emil Blücher & Helle Petersen 

Vis os dit køleskab, 
minister 
Rasmus Prehn & Anne Glad 

  
  
  
  

14:45-15:00 Pause Pause Pause 
15:00-15:45 
  
  
  

Måltider i den gyldne 
alder 
Inger Møller Nielsen, Marie 
Gorm Larsen & Gitte Breum 

Med sund mad skal land 
bygges 
Jesper Fisker, Mette Færch, 
Karin Frøidt, Leif Nielsen, 
Helle Petersen & Christian 
Budde  

  
  
  
  

15:45-16:00 Pause Pause Pause 
16:00-16:30 Partiledertale, Hovedscenen Partiledertale, Hovedscenen Partiledertale, Hovedscenen 
16:30-17:00 Pause Pause Pause 
17:00-17:45 
  
  
  

Måltider som 
fællesskaber - fra ung til 
arbejdsliv 
Judith Kyst, Charlotte 
Demant Klinker, Leif 
Andersen & Mattias 
Landberg-Krarup 

God mad, dårlig 
samvittighed? 
Annette Spanggaard, 
Elisabeth Froholdt, Anne 
Kjær Elsøe & Anne Pøhl-
Enevoldsen   

  
  
  
  

17:45-18:30 Pause Pause Pause 

18:30 - 19.30 Bryggeriforeningen: 
arrangement for inviterede + 
scenens deltagere 
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Stort køkken – store muligheder for sundhed og klima? 
 
Er det muligt at gennemføre en sund og grøn omstilling af maden fra de store 
køkkener med den viden, de kompetencer og værktøjer der er til rådighed i dag? Og er 
der interesse blandt danskerne, for at leve og spise sundere og mere grønt i skoler, 
kantiner, arbejdspladser, daginstitutioner, hospitaler, plejecentre - hver eneste dag?  
 
Med Anne Glad, moderator; Emil Blücher, borgmester i Solrød Kommune, Liberal 
Alliance; Ghita Parry, formand, Kost og Ernæringsforbundet; Helle Müller Petersen, 
landedirektør, Arla; Jonas Astrup, udviklings- og innovationschef, Meyers Madhus; 
Leif Nielsen, branchedirektør, DI Fødevarer, Dansk Industri; Nanna Kiy, 
specialkonsulent, Fødevarestyrelsen. 
 

 
 
Pointer fra debatten 
Til den første debat på SAMMEN OM MAD scenen blev panelisterne 
løsningsorienterede. Der bliver dagligt produceret og spist 650.000 måltider i de 
offentlige køkkener. Her er en kæmpe mulighed for at skabe en positiv forandring for 
danskernes madvaner ift. sundhed og klima. Hvis vi vil skabe grønnere offentlige 
måltider, skal alle omkring bordet involveres og holdes til ansvar. Fx ift.: 

• Smag – når det, vi spiser i kantinen, smager godt, kan vi blive inspireret til også 
at spise det derhjemme. 

• Kostrådene skal blive det nye Ø-mærke, så det er noget man kan agere på og stå 
sammen om. 

• De spisende skal også engageres og høres, så det ikke er ændringer, der kommer 
ovenfra. 

• Alle rundt om maden skal være mere modige og sætte krav til den mad, der 
produceres og spises. 

• Køkkener skal have nogle gode kommunikationsværktøjer, så de kan fortælle de 
spisende om de grønnere måltider. 

• Maden skal have højere status – både hos hverdagsforbrugeren, men også på 
det politiske niveau. Der skal være flere ambitioner på madens vegne, og maden 
skal ind i sundhedsloven.    



  

 

Side 5 / 17 

Måltider i den gyldne alder 
 
For alle aldre er det vigtigt at indgå i fællesskaber og føle, at der er brug for en. Både 
Ældre Sagen og flere kommuner har gjort sig erfaringer med madfællesskaber og 
måltider for hjemmeboende ældre. Man mødes om maden, men bygger et socialt 
netværk. Men hvad er vores erfaringer, og hvordan kan vi på grundlag af disse 
erfaringer udvikle og forbedre fællesspisning, således at det koncept i fremtiden kan 
øge livskvaliteten blandt hjemmeboende ældre?  
 
Med Anne Glad, moderator; Gitte Breum, chef for mad og frivillighed, Odense 
Kommune; Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd; Marie Gorm Larsen, 
etnolog, Københavns Universitet. 
 

 
 
Pointer fra debatten 
Fællesskaber – og meget gerne de intergenerationelle – er vigtige. Vi skal huske, at der 
er både små og store måltider i løbet af dagen, hvor man kan mødes i fællesskab. Det 
er vigtigt ikke at gøre dem til ”mad for ensomme”, for ikke mange har lyst til at blive 
sat i den boks. Tænk også gerne i aktiviteter rundt om maden, som en del af det 
fællesskabende. Civilsamfundet skal involveres, men gerne i et samarbejde med 
kommunale institutioner, hvor mange ældre bo eller er tilknyttet. Det er samtidig 
vigtigt at være bevidst om begrænsninger for madfællesskaberne. Det er ikke alle, der 
kan komme ud af deres hjem på egen hånd. Og mange ældre har ikke lyst til at spise 
sammen med andre, fordi de har svært ved at spise pænt – fx pga. tandproblemer. 
 
Undervejs i debatten stillede Anne Glad publikum spørgsmål, som velvilligt svarede. 
Da hun spurgte ind til ensomhed ifm. spisningen, opstod der dog stilhed, og der var 
tydeligt at her var det sværere at svare ærligt. Efter lidt betænkningstid var der flere 
modige tilskuere, der tilkendegav, at de indimellem føler sig ensomme, når de spiser.   
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Måltider som fællesskaber – fra ung til arbejdsliv 
 
I denne debat kastede vi lys over de to store sundhedsmæssige udfordringer, som 
erhvervsskolerne står overfor i dag: 1) 39 % af eleverne har overvægt og 6 ud af 10 
elever på erhvervsskolerne vil gerne spise sundere. 2) Lav social trivsel: erhvervs-
skolerne har langt det største frafald blandt ungdomsuddannelser.  
 
Med Anne Glad, moderator; Charlotte Demant Klinker, seniorforsker i sundheds-
fremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen; Judith Kyst, direktør, 
Madkulturen; Leif Andersen, elektrikerelev, Erhvervsskolernes Elevorganisation; 
Matthias Landberg-Krarup, kok og uddannelsessteder, Campus Bornholm. 
 

 
 
Pointer fra debatten 
Det er en udfordring, at maden på uddannelsesstederne er for dyr og for kedelig. Der 
mangler muligheder for, at elever og bestyrelsen kan påvirke udvalget. Prisen er en 
udfordring og kantinerne er ofte oppe imod billige indkøbsmuligheder i nærheden. 
Derfor er de ofte tilbøjelige til at lave mad, de ved sælger godt – fx burger og 
pomfritter.   
 
Rammerne er også vigtige – man skal skabe et rum som eleverne har lyst til at vælge 
til. Der findes gode eksempler på, at det er lykkes at skabe gode spisefællesskaber på 
erhvervsskoler. Hvis man vi skabe sundere erhvervsskoler må man arbejde strukturelt 
og politisk. Det er vigtigt at involvere ledelsen og eleverne, og det er vigtigt at skolerne 
holder ved. Små forandringer kan med tiden blive til store forandringer. 
 
Madklubber blandt elever kan være med til at skabe sammenhold og trivsel. Det 
behøver ikke være finere madlavning. Elektrikereleven, Leif, fortalte om sin egen lille 
madklub, hvor en flok samles til morgenmad inden skolestart. Det behøver ikke at 
kræve den store indsats for at samles om maden. Selv de små fællesskabende indsatser 
kan skabe en positiv forandring for dem, der er med.  
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Uden mad og drikke duer skolen ikke 
 
Skal den næste generation have et sundt forhold til mad og måltider, kræver det en 
indsats fra starten. Børnene skal tages i hånden og vises, hvordan de kan udvikle 
sunde vaner og en sund madkultur. Men hvordan sikrer vi, at skolen skaber rammer 
for, at børnene får ro til at spise den mad, der skal give dem næring til læring.  
 
Med Anne Glad, moderator; Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen; 
Ghita Parry, formand, Kost og Ernæringsforbundet; Jakob Næsager, børne- og 
ungdomsborgmester, Københavns Kommune; Judith Kyst, direktør, Madkulturen; 
Regitze Spenner Ishøy, næstformand, Skole og Forældre 
 

 
Pointer fra debatten 
Til fredagens første debat blev teltet fyldt med skoleelever. Hvilke var meget passende, 
da det netop skulle handle om dem og den mad, de spiser, mens de er i skole.  
 
Til spørgsmålet om hvem, der har ansvaret for maden i skolen, svarede de fleste 
tilskuere skoleledere og forældre. Panelet var enige i, at det er et fælles ansvar, men 
flere mente, at også kommunerne har et ansvar – især i forhold til at sikre, at der 
bliver udbudt mad på skolerne. De madprofessionelle er vigtige aktører, når maden 
prioriteres på skolerne. 
 
Der var uenighed ift. om skolerne går nok op i mad. Flere pointerede, at spisepausen 
(og den mad der spises) ikke prioriteres nok. Der var generel enighed om, at 
rammerne sjældent er gode nok til at kunne producere mad på skolerne, og skolerne 
har sjældent penge til rådighed til at forbedre rammerne. Derudover er de oppe imod, 
at eleverne ofte hellere vil lave andet end at spise i deres pause, og at de store elever 
forlader matriklen i spisepausen. 
 
Panelet var enige om, at hvis man skal lykkes med at forbedre den mad, der spises på 
skolerne, så er det essentielt, at der er et bredt samarbejde mellem skole, forældre og 
kommune, og at der er større politisk opmærksomhed på mad i skoler. 
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Sunde succeser uden løftede pegefingre 
 
Vaner er virkelig svære at ændre. Det gælder i særdeleshed madvaner. Men skyr, 
fuldkorn og alkoholfrie øl er tre eksempler på føde- og drikkevarer, der med succes har 
gjort indtog i danskernes hverdagskost. Repræsentanter fra virksomheder og 
organisationer, der har skabt sunde succeser, delte deres erfaringer, og efterfølgende 
præsenterede forskellige producenter, deres bud på produkter, der kan bidrage til at 
gøre danskernes madvaner lidt sundere.  
 
Med Anne Glad, moderator; Carsten Kure, marketingchef, Meny; Louis Honoré, 
kommunikationschef, Bryggeriforeningen; Puk Holm, chefkonsulent, Landbrug 
&Fødevarer; Signe Frese, CSR-chef, Coop; Susanne Tøttenborg, seniorkonsulent, 
Kræftens Bekæmpelse  
 
Producenter med sunde succeser:  
Annette Spanggaard public affairs, communication and CSR Director, Coca Cola; 
Carsten Kure, marketingchef, Meny; Jan Paul, Brygmester, Svaneke Bryghus; Maria 
Gervig, kommerciel direktør, 7-Eleven; Mette Færch, vice President, Danish Crown; 
Morten Boye, marketingdirektør, Arla. 
 

 
 
Pointer fra debatten 
Partnerskaber er vejen frem, når man vil skabe en forandring: både fordi det hjælper 
at finde løsningerne sammen og fordi partnerskaberne ofte består af dem, der både 
kan være med til at påvirke tilgængeligheden og de sociale normer, så forbrugerne 
også kommer til at vælge de sundere produkter.  
 
Dagligvarehandlen spiller en central rolle – også når de ikke er med i partnerskaber – 
da de med placeringer, udvalg og varepræsentation, kan være med til at gøre det 
nemmere at vælge sundere madvarer. 
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Vis os dit køleskab, minister 
 
Hvad har en toppolitiker at byde på, hvis der kommer uventede gæster? 
Livsstilsekspert Anne Glad og fødevareminister Rasmus Prehn åbnede lågerne til 
politikeres køleskabe og gættede hvem, det stod hjemme hos. For had siger 
politikernes forhold til mad, om samfundsudfordringerne med maden og om 
løsningerne på vejen mod en sundere madkultur?  
 
Med Anne Glad, forbrugerekspert; Judith Kyst, moderator og direktør, 
Madkulturen; Rasmus Prehn, Fødevareminister. 
 

 
 
Pointer fra debatten 
De tre ”politikerkøleskabe” gav tilsammen et fint billede af, hvordan mange af os lever. 
Nogle har fokus på madspild, andre har ikke helt fundet den helt gode balance mellem 
kød og grøntsager og går mere op i livsnyderi end klima, mens det for andre igen 
handler mest om, at det skal være hurtigt og gerne lidt sundt.  
 
Publikum gættede med og sammen med eksperterne fandt vi frem til, at de tre 
køleskabe stod hjemme ved Mai Villadsen, Søren Pape (den anden valgmulighed var 
Lars Løkke, der tilfældigvis gik forbi i samme øjeblik, som publikum skulle til at gætte, 

hvor køleskabet stod – deraf de overraskede grin fra scenen 😊😊) og Lea Wermelin. 
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Med sund mad skal land bygges 
 
Den seneste opgørelse af Den Nationale Sundhedsprofil viser, at det går den helt 
forkerte vej med udviklingen i kostvaner, overvægt og ulighed i sundhed. En af DK 
største sundhedsNGO’er stillede fødevarebranchen, detailhandlen og politikere til 
ansvar for danskernes madsundhed. Vidner fra de forskellige brancher afgav 
forklaring om, hvordan mad og forebyggende sundhedstiltag kan spille sammen.  
 
Med Anne Glad, moderator, Christian Budde Opstrup, rådmand, Sundhed og 
Omsorg, Aarhus Kommune; Helle Müller Petersen, landedirektør, Arla; Jesper 
Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse; Karin Frøidt, 
koncernkvalitetschef, Dagrofa; Leif Nielsen, branchedirektør, DI Fødevarer, Dansk 
Industri; Mette Schacht Færch, Vice President, Danish Crown. 
 

 
 
Pointer fra debatten 
Kræftens Bekæmpelse ønsker hårdere tiltag, som skal få danskerne til at spise 
sundere. Det sker ikke alene ved kostrådene. De ønsker i stedet afgifter og mindre 
portioner og fokus på, hvordan vi kan ændre adfærd. 
De forskellige vidner var ikke begejstrede for ideen om afgifter. De ville til gengæld 
gerne sige ja tak til lidt mindre portioner. Generelt var der begejstring for 
produktudvikling, der gør produkterne sundere. Fx ved at fjerne noget af det tilsatte 
sukker. Ikke altid nødvendigt at fortælle forbrugerne, at man ændrer produkterne, da 
erfaring viser, at mange ikke vil have de produkter, der er gjort sundere. 
Forslag til andre veje til et sundere DK var bedre madkompetencer, mere politisk 
opbakning til maddannelse i skolerne, partnerskaber, mere fokus på mad i 
forebyggelse. 
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God mad, dårlig samvittighed? 
 
Debatten om mad bliver alt for ofte snævret ned til sund vs. usundt, hvilket ikke er 
konstruktiv når man snakker om madvaner og ernæring. Vi ved, at den dårlige 
samvittighed forbundet med mad, der bliver opfattet som ”usund”, nemt sætter sig i 
unge, der mangler redskaberne til at navigere i madpyramiden. Hvordan skaber vi en 
mere holistisk tilgang til maden, hvor der både er plads til den gode samvittigheder og 
til alle typer af fødevarer – i de rette mængder?  
 
Med Anne Glad, moderator; Anne Kjær Elsøe, leder, MadroInstituttet; Anne Pøhl-
Enevoldsen, enhedschef for Bæredygtig Mad og Sundhed, Fødevarestyrelsen; 
Annette Spanggaard, Public Affairs, communication and CSR director, Coca Cola; 
Elisabeth Froholdt, næstformand, Danske Skoleelever. 
 

 
 
Pointer fra debatten 
Til spørgsmålet om, hvor mange der har prøvet at have dårlig samvittighed over at 
have spist noget, rakte alle i teltet hånden op… Panelet diskuterede, hvor den dårlige 
samvittighed kommer fra, og var enige om, at vi nærmest er opdraget til at have dårlig 
samvittighed. Allerede fra vi går i børnehave lærer vi om, hvad der er sundt og usundt.  
 
I kostrådene taler man derfor heller ikke om, hvad der er sundt og usundt, og taler om 
mad fremfor næringsstoffer. I forlængelse heraf blev det foreslået, at man helt dropper 
at definere noget mad som sundt eller usundt og i stedet forholder sig til om 
kostmønstre er sunde eller usunde – altså hvor man ikke kigge på den enkelte 
fødevare, men derimod på et større billede, hvor sammensætning, mængder og måske 
endda også følelser er med til at definere værdien af det man spiser, og hvordan man 
spiser det. I skolen er der behov for, at man taler om mad på en anden måde, så 
eleverne for et mere nuanceret billede af mad og sundhed.  
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Ukraine – kan mad understøtte integration? 
 
Krigen i Ukraine har ført mange ukrainere til Danmark. Hvordan får vi integreret dem 
bedre end vi har klaret med andre landes flygtninge? Hvad er læringen, vi kan bruge 
fremadrettet? Vil vi med udgangspunkt i maden og måltider kunne skabe fællesskaber, 
der understøtter integrationen?  
 
Med Adam Price, madanmelder, restauratør mm; Leif Nielsen, moderator og 
branchedirektør, DI Fødevarer; Marie-Louise Gotholdt, nationale chef, Røde Kors; 
Mirka Mozer, direktør, Send Flere Kryderier; Mykhailo Vydoinyk, Ukraines 
ambassadør; Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambassadør Mykhailo Vydonik reflekterede over forskellen på dansk og ukrainsk 
madkultur og fortalte, at mange af de ukrainske flygtninge undrede sig over, at vi ikke 
prioriterer maden højere i danske børnehaver. Ambassadøren kunne bekræfte, at 
borscht er en ukrainske nationalret, og at der findes lige så mange varianter, som der 
findes ukrainske hjemmekokke. Han opfordrede danskerne til at invitere de ukrainske 
flygtninge inden for til middag, da maden er en oplagt måde at skabe forbindelser og 
integration. 
 
Publikum kunne smage samme borscht, som blev serveret på scenen og donere penge 
til Røde Kors’ arbejde i Ukraine. I løbet af dagen indsamlede vi 10.500 DKK  
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Ukraine – er maden taktik i krigen? 
 
Hvordan kommer nødhjælp og mad frem i krigszoner? Og hvad sker der, når man ikke 
kan komme frem. Mad og sult bliver brugt i flere lande som taktik i krig. Også i 
Ukraine. Krig betyder også, at nationer i konflikt ikke har let ved at eksportere varer. 
Det rammer andre lande.  
 
Med Anne Poulsen, Director, World Food Programme Nordics Office; Christian Friis 
Bach, grundlægger af Warfair, fhv. generalsekretær i Dansk; Flygtningehjælp, 
folketingskandidat og tidligere minister (Radikale Venstre); Leif Nielsen, moderator 
og branchedirektør, DI Fødevarer; Signe Yde Andersen, Head of International 
Operations, Røde Kors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krigen i Ukraine har medført katastrofal mangel på mad i flere egne af landet, hvor 
nødhjælp ikke kommer frem, men også udenfor landet. Krigen i Ukraine har 
dokumenteret, hvordan krig får betydning for tilgængeligheden af fødevarer. Rusland 
og Ukraine står for mere end en ¼ del af verdens hvedeeksport, og al eksport er 
stoppet. Det er problematisk for lande med skrøbelige økonomier og politisk uro.  
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SAMMEN OM MAD scenens look and feel 
 

FOLKEMØDETS FLOTTESTE SCENE 
I 2022 har Prikken Design stået for scenens visuelle udtryk, det tekniske setup og 
sørgede for at alt på og omkring scenen fungerede i løbet af Folkemødet. Det var 
ambitionen at skabe Folkemødets flotteste og mest gennemførte scene. Og det lykkes! 
Vi er selvfølgelig selv lidt forudindtagede, men alt blev lige som vi drømte om – og 
mere til.  
 

LIVSSTILSEKSPERT ANNE GLAD LØFTEDE DEBATTERNE 
For at sikre en god sammenhæng mellem debatterne valgte scenepartnerne at have én 
gennemgående moderator til alle debatterne. Med sin professionalisme og et stort 
kendskab til danskerne madvaner var Anne Glad den bedst tænkelige moderator. Hun 
sikrede, at der var flow i debatterne, og at alle blev hørt, og sørgede ikke mindst for at 
publikum blev inddraget. 
 
Udover at være den perfekte moderator, var det også en stor gevinst for scenen at have 
et kendt ansigt, der kunne være med til at brande scenen  
  

MAD TIL FOLKET 
Ingen SAMMEN OM MAD-scene uden rigtig mad! Pernille Lützhøft var hyret ind til at 
hjælpe med at udvikle scenen, og hun insisterede heldigvis på, at der skulle serveres 
mad til alle debatter. For når vi snakker om grønnere mad i store køkkener, giver det 
bare rigtig god mening at give et kulinarisk eksempel. Ligesom det giver mening at 
servere kaffe og småkager, når det handler om madfælleskaber blandt ældre, eller 
borscht når den ukrainske ambassadør og fødevareminister Rasmus Prehn taler om 
mad som integration.  
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Netværksarrangementer i teltet 
Scenepartnerne Arla, Bryggeriforeningen og Danish Crown benyttede teltet til lukkede 
netværksarrangementer før og efter debatterne.  
 
Torsdag eftermiddag bød Bryggeriforeningen på ølsmagning og netværk for 
scenepartnere og særligt indbudte. Bryggeriforeningens direktør Nick Hækkerup bød 
velkommen og ølekspert Carsten Berthelsen tog deltagerne igennem ølsmagningen. 
 
Arla inviterede fredag centrale aktører fra Maddanmark til lækker morgenmad, og 
brugte anledningen til at præsentere en ny analyse om danskernes forhold til sund og 
klimavenlig kost. Formatet mindede om en forsamlingshusdebat, hvor publikum 
havde god mulighed for at komme med egne synspunkter stærkt modereret af Maja 
Møller og Helle Petersen. 
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Mediedækning 
 
Mediedækningen af SAMMEN OM MAD scenen er opgjort gennem Rådets 
presseklipsordning og Rådets LinkedIn profil. I alt har der været 69 omtaler af scenen, 
fordelt på 8 indslag i nyhedsmedier. Nedenstående citat er fra Jyllands Posten, der 
fremhæver SAMMEN OM MAD som eksemplet på, at Folkemødet er tilbage på fuld 
blus. Derudover omtales scenen på 4 hjemmesider og 57 omtaler på sociale medier, 
hovedsageligt LinkedIn opslag. Se oversigten over omtaler nedenfor. 
 
 
(JP 18. juni 2022) 
Har Pape eller Løkke mere gris end grønkål i køleskabet? 
Politikernes madvaner er blot et af temaerne på det genopståede folkemøde på 
Bornholm, som er tilbage med foryngelse og fornyelse. Af Hanne Fall Nielsen.  
 
Et køleskab med masser af skiveskåret gris, vin, øl og en tom hylde, hvor gulerødderne 
og den økologiske grønkål skulle have ligget. Der er serveret på storskærmen i det 
hvide folkemødetelt i Allinge på Bornholm, hvor Rådet for sund mad har inviteret 
livstilseksperten Anne Glad og fødevareminister Rasmus Prehn til en omgang ”Kender 
du typen”. De to er enige om, at ejeren af køleskabet er en moden livsnyder uden 
hjemmeboende børn, som ikke lige den dag fik købt sundt og rigtigt ind. I samme 
øjeblik, som de to i panelet og det fyldte telt får deres to valgmuligheder, vandrer den 
ene forbi. Tidligere statsminister og nuværende midter moderat Lars Løkke 
Rasmussen er i fuldt trav fra et arrangement til et andet, men bliver fanget af latteren 
og det lille pinlige øjeblik, som også indtræffer. Og haster med et smørret og ikke 
særligt økologisk smil videre, da det viser sig, at Søren Pape er typen med det ikke alt 
for sunde køleskab. Det lille intermezzo er en af pointerne ved det genopstående 
folkemøde, som efter Corona aflysninger og en forsigtig genstart i 2021 nu er tilbage 
på fuldt blus med sin blanding af politik, interessevaretagelse, oplysning, samtale, 
lobbyisme og udbredt hygge og fest…  
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Titel Medie Afsender Dato Type
To uger til folkemødet pladsen tager form, en af de nye temascener er SAMMEN OM MAD tv2Bornholm.dk Folkemøde sekretariatet 02-jun hjemmesi
Formand Inger Møller  Nielsen deltager i paneldebat om Måltider i den gyldne alder danske-aeldreraad.dk Danske Ældreråd 10-jun hjemmes
Mød fiskeriministeren på Folkemødet, som har fokus på klima og fødevaresituationen midt   fiskerforum.dk 15-jun hjemmesi
DSK er til Folkemøde i Allinge; Thi kendes for hovedret: Hvem har madansvaret for en sun  dsk.dk DSK 16-jun nyhedsme
Mad og dagligvarehandlens udfordringer til bebat på Folkemødet dagligvarehandlen.dk 16-jun nyhedsme
Rådet for sund mad står bag SAMMEN OM MAD scenen DR P4 Bornholm interview med Claus Egeris 16-jun nyhedsme
Rådet for sund mad står bag SAMMEN OM MAD scenen TV2 Nyhederne|Bornholm interview med Leif Nielsen   16-jun nyhedsme
Har Pape eller Løkke mere gris end grønkål i køleskabet? finans.dk 17-jun nyhedsme
Har Pape eller Løkke mere gris end grønkål i køleskabet? jyllands-posten.dk 17-jun nyhedsme
Vi skal være stolte af vores arbejde kost.dk Kost- og Ernæringsforbund 17-jun nyhedsme
Har Pape eller Løkke mere gis end grønkål i køleskabet? JP 18-jun nyhedsme
Prehn og ambassadøren: Inviter ukrainerne indenfor tidende.dk 18-jun nyhedsme
Dagrofa, med i panelet er Pernille Weiss, MEP facebook Dagrofa SoMe
Debat Stort køkken - store muligheder for sundhed og klima… facebook Meyers SoMe
Der var bred enighed om, da Mykhailo Vydoinyk.. facebook Røde Kors SoMe
Folkemødet starter i dag, og i dag vil scenen SAMMEN OM MAD.. facebook Madkulturen SoMe
Forbrugerrådet tænk, med i panelet er  Pernille Weiss, MEP… facebook Forbrugerrådet Tænk SoMe
Håber vi ses - se hele programmet her.. facebook Rådet for sund mad SoMe
Kan gode madoplevelser være med til at fremme integraionen facebook Røde Kors SoMe
SAMMEN OM MAD scenen placering E12, Kampeløkke havn facebook MADVOGNEN SoMe
Se hele SAMMEN OM MAD programmet her.. facebook Madhulturen SoMe
Vi skal være stolte af vores arbejde facebook Komiteen for Sundhedsoplysning SoMe
Vores sidste dag på folkemødet skydes i gang facebook Rådet for sund mad SoMe
Tænker tit på det der med form og indhold Instagram pernillelutzhoeft SoMe
Vi gør klar til at sætte maden på dagsordenen Instagram Rådet for sund mad SoMe
Hvad kan vi sige om danskernes sundhed ud fra en politikers køleskab? Instagram Rådet for sund mad SoMe
Vores sidste dag på folkemødet skydes i gang Instagram Rådet for sund mad SoMe
Godmorgen fra Folkemødets 3. dag Instagram Prikken Design SoMe
Ja er det korte svar på dette Instagram louisekoster1969 SoMe
Story Instagram Anne Glad SoMe
Story Instagram Anne Elsøe SoMe
Story Instagram Ghita Parry SoMe
Story Instagram Ja tak lidt mindre SoMe
Story Instagram Det kærlige måltid SoMe
Story Instagram pernillelutzhoeft SoMe
330.000 savner selskab til maden. I dag har vi haft en fin samtale på vores SAMMEN OM                 LinkedIn Rådet for sund mad SoMe
7-Eleven og jeg var i debat på Sammen om mad scenen, hvor jeg talte om Ja tak, lidt mind                     LinkedIn Susanne Tøttenborg SoMe
Det dejligste debatteam gør klar til at debattere mad i skolen. Tilhørerne var både børn, ung                     LinkedIn Ghita Parry SoMe
Er det afgifter, downsizing, måltidsfællesskaber eller noget helt fjerde, der skal til for at få da                  LinkedIn Rådet for sund mad SoMe
Folkemødet på Bornholm er et oplagt sted at kickstarte en ny debat. Eller rettere genstarte e       LinkedIn FødevareWatch SoMe
Hjemvendt fra Folkemødet står jeg tilbage fyldt med oplevelsen af, at vi i fællesskab kan sæ    LinkedIn Judith Kyst SoMe
Hvad skal der til for at skabe sunde successer, som kan rykke danskernes madvaner i en sun                  LinkedIn Rådet for sund mad SoMe
Hver dag serveres 650.000 offentlige måltider! De måltider, som dygtige madprofessionelle                            LinkedIn Rådet for sund mad SoMe
Hvilken rolle spiller mad i krigen i Ukraine? Det undersøger vi om en uge, lørdag den 18. ju            LinkedIn Rådet for sund mad SoMe
Kan vi bruge maden til at skabe fællesskab og trivsel på erhvervsskoler? JA! Sagde Leif And  LinkedIn Rådet for sund mad SoMe
Om en uge sætter vi ”Generation Sund” og danskernes madvaner på programmet på Rådet         LinkedIn Rådet for sund mad SoMe
Om kun en uge åbner Rådet for sund mads SAMMEN OM MAD scenen på årets FolkemødLinkedIn Rådet for sund mad SoMe
Tak for en god debat om mad i skolen, og hvem der har ansvaret for gode mad- og måltidsrLinkedIn Rådet for sund mad SoMe
Udover egne arrangementer på Grønbechs Hotel, deltager DSK på den fælles scene: “Samm                  LinkedIn DSK SoMe
Vi har haft en fantastisk afslutning på vores SAMMEN OM MAD scene på Folkemødet LinkedIn Rådet for sund mad SoMe
Mit første #folkemøde startede med rigtigt at møde folket, nemlig den lokale vejhjælp og dæ  LinkedIn Anne Pøhl SoMe
#Folkemøde2022 #SAMMENOMMAD Jeg glæder mig til masser af mad- og sundhedssam       LinkedIn Annette Spanggard SoMe
The Coca-Cola Company er glad for at deltage på Folkemødets SAMMEN OM MAD-scenen               LinkedIn The Coca Cola Company SoMe
Der er så meget lyst og vilje til at gøre en indsats for sund skolemad 🌱🌱 LinkedIn Jacob Mors SoMe
Skal vi tale om sundhed og #bedremadtilalle på #folkemødet2022? Selvfølgelig skal vi det! D          LinkedIn Judith Kyst SoMe
Kære venner på #dkpol #dkbiz #dkfood #dkgreen - Så er vi i @DSKdanmark snart klar me          LinkedIn John Wagner SoMe
Jeg håber på godt vejr i næste uge. Godt vejr i mere end én forstand. Den der øl på klippern        LinkedIn Pernille Lützhøft SoMe
Kom og vær med, når Ja tak, lidt mindre og Kræftens Bekæmpelse er i debatter om overvæ   LinkedIn Susanne Tøttenborg SoMe
Hjemme igen. Tak Folkemødet for vigtige samtaler og gode debatter 🙏🙏 Sidste debat handle      LinkedIn Mirka Mozer SoMe
VÆR MED NÅR VI SÆTTER MAD, MÅLTIDER OG SUNDHED PÅ DAGSORDENEN PÅ  LinkedIn Rådet for sund mad SoMe
Speaking at Folkemødet about reducing sugar and portion sizes in a debate about healthy s            LinkedIn Annette Spanggard SoMe
Går du & savner en at spise sammen med - Eller kender du en der gør? LinkedIn Mad & Måltider, Odense Kommune SoMe
Mød den ukrainske ambassadør Myhailo Vodoinyk på #SAMMENOMMAD E11 i dag o LinkedIn Annette Spanggard SoMe
#FMDK #SAMMENOMMAD Hver dag serveres 650.000 offentlige måltider! De måltider, s      LinkedIn Rådet for sund mad SoMe
Kom kom kom til SAMMEN OM MAD scenen i Kampeløkke Havn. Folkemødet er i fuld ga                     LinkedIn Anne Glad SoMe
Til årets Folkemøde stod DI Fødevarer sammen med 13 organisationer om fødevarescenen         LinkedIn DI Fødevarer SoMe
Folkemødets sidste dag er godt igang. Her til formiddag har John Wagner og Leif Nielsen b         LinkedIn DSK SoMe
Ses vi på Folkemødet? Ser frem til at møde gode venner, samarbejdspartnere og nye bekend   LinkedIn Line Munk Damsgaard SoMe
I debatten God mad, dårlig samvittighed på #SammenOmMadScenen, fortalte måde publi  LinkedIn Line Munk Damsgaard SoMe
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SPIS SUNDERE DK 
Rådet for sund mad 
 
Opdateret 1. september 2022 
 
Slagtehusgade 11, 1. sal 
1715 København 
 
Telefon:  +45 28 77 41 00 
CVR:  DK-34 77 11 62 
 
info@raadetforsundmad.dk 
raadetforsundmad.dk 
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