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Dato for Madmødet 2022 er fundet  

Det bliver i dagene 16.-22. maj 2022, at den anden udgave af områdets store fødevarefestival Madmødet 

finder sted. Dermed er Madmødet blevet udvidet fra fire til syv dage i forhold til den første udgave i 2021, 

og det er blandt andet for at lokke endnu flere EU-politikere og Folketingspolitikere til Midt- og Vestjylland, 

så de kan opleve, hvordan der produceres fødevarer og erhvervsudvikles her i området.  

”Madmødet 2021 blev en stor succes for dem, som deltog på trods af, at vi stadig havde en række Corona-

restriktioner at tage hensyn til. Derfor har vi valgt at udvide Madmødet 2022 til at vare syv dage, og på den 

måde få flere muligheder for at invitere lands- og EU politikere, samt få flere erhvervskonferencer placeret i 

hverdagene. De borgerrettede aktiviteter vil fortsat være centreret omkring weekenden,” fortæller Susanne 

Nors, leder af Business Region MidtVest, som er ansvalig for Madmødet. 

Præcis som Madmødet 2021 vil der blive afholdt events og aktiviteter med fokus på mødet mellem 

mennesker og mad, lokale fødevarer og gastronomioplevelser i verdensklasse. Aktiviteterne vil foregå rundt 

om i de syv kommuner, som udgør Business Region MidtVest, og vil finde sted ude hos de lokale 

producenter, kulturinstitutioner, restauranter, parker, havne og hvor, der nu må være plads til at vise 

områdets fødevarer frem. Mødmødets succes i 2021 var i høj grad betinget af at mange virksomheder, 

organisationer og borgere bød ind med det, de gerne ville vise frem og de aspekter af den store midt- og 

vestjyske fødevareindustri, de gerne ville sætte til debat.  

”Med Madmødet vil vi vise alle de kvalitetsfødevarer, der produceres og forarbejdes her i Midt – og 

Vestjylland. Vi sætter producenterne sammen med forbrugerne. Vi sætter dem også til bords med 

detailhandlen og resten af erhvervslivet, så der kan opstå nye samarbejder og endnu mere forretning på 

fødevareområdet. Samlet set er målet, at Madmødet giver en masse oplevelser for alle og mere forretning 

for erhvervslivet, og på den måde gør vi sammen Midt- og Vestjylland rigere,” siger Peder Christian 

Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune og formand for Business Region MidtVest.  

Under Madmødet 2021 blev der afholdt mere end 80 events fordelt rundt i de 7 kommuner i løbet af de 

fire dage, og der var besøg af politikere fra Christiansborg og EU, som bl.a. fik et indblik i hverdagen for 

fiskere og landmænd. Desuden blev der afholdt Spis ved Bondens Bord og Åbent Hus hos en lang række 

fødevareproducenter samt konferencer for virksomheder.     

 

Fakta:  

Madmødet vender tilbage i 2022 i dagene 16. – 22. maj 

Det første Madmøde blev afholdt i dagene 27. – 30. maj 2021 i de syv kommuner, der udgør Business 

Region MidtVest 

Der var 80 events fordelt i de 7 kommuner ude hos landmanden, i kulturhuse, på havne, på strøget, i 

parker, i en bunker, på en strand og mange andre steder. 



Business Region MidtVest er et samarbejde mellem flg. 7 kommuner: Holstebro, Skive, Struer, Lemvig, 

Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.  

Madmødet er udviklet og projektledet af Business Region MidtVest 

Målet for Business Region MidtVest er at styrke væksten, skabe nye jobs og tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft til området. Udviklingen af fødevareerhvervet i Midt- og Vestjylland er et af indsatsområderne 

Se mere på www.madmodet.dk 
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