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Dato for Madmødet 2023 er fastlagt   

Det bliver i dagene 22. – 29. maj 2023, at den tredje udgave af områdets store fødevarefejring Madmødet 

vil finde sted.  

 

Præcis som Madmødet 2022 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.  

”Når vi vælger at holde Madmødet, så er målet at sætte spot på især fremtidens muligheder i 

fødevareproduktionen. Det kan vi gøre herfra Midt- og Vestjylland, da vi har både de helt store producenter, 

de lidt mindre og så huser vi en række innovative virksomheder, som har gode løsninger til den grønne 

omstilling. De mange kvaliteter vil vi gerne vise frem til både borgere, politikere og resten af verden,” 

forklarer,” Mads Jacobsen, borgmester i Struer Kommune og formand for Business Region MidtVest. 

Madmødets succes i 2022 var i høj grad betinget af at mange virksomheder, organisationer og borgere bød 

ind med det, de gerne ville vise frem og alverdens afkroge af den store midt- og vestjyske fødevareindustri.  

”Madmødet 2022 var den svære to’er for os, men vi kan nu se tilbage på et vellykket Madmøde 2022, hvor 

bl.a. antallet af deltagende virksomheder steg fra ca. 100 til 125 lokale fødevarevirksomheder. På den 

baggrund er det besluttet at vi også i 2023 inviterer til en uge med fuld fokus på Midt- og Vestjyske 

fødevarer,” fortæller Susanne Nors, leder af Business Region MidtVest, som står bag Madmødet.  

Arbejdet med at udvikle og organisere Madmødet 2023 er gået i gang, og foruden en fortsættelse og 

udvikling af de hidtidige events, så vil der komme nye events til i 2023. 

”Madmødet skal også ses som en branding mulighed for hele vores område, og her er gastronomi og lokale 

råvarer rigtig gode drivere for at lokke folk til området. Der er de seneste år åbnet spisesteder her i Midt- og 

Vestjylland, som sammen med de allerede velkendte, giver mulighed for nogle rigtig gode gastronomiske 

oplevelser. Det har de danske madanmeldere allerede fået øje på, men vores mål er at endnu flere får 

øjnene op for de kvaliteter vi kan præsentere her i området,” påpeger Susanne Nors.   

Under Madmødet 2022 blev der afholdt mere end 100 events fordelt rundt i de 7 kommuner i løbet af de 

syv dage i maj. 

 

Fakta:  

Madmødet vender tilbage i 2023 i dagene 22. – 29. maj 2023 



Madmødet blev afholdt første gang i 2021 i de syv kommuner, der udgør Business Region MidtVest 

I 2022 blev der afholdt mere end 100 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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