
UDFORDRINGER & 
MULIGHEDER I 
MØBELINDUSTRIEN 
Invitation til møbelseminar den 17. november 2022
VIA Design, Birk Centerpark 5 i Herning i bygning A
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Bring ideas to life
VIA University College



 

via.dkVIA University College

09.30  Registrering og kaffe 

10.00 Velkommen v/Poul-Erik Jørgensen, VIA Design & Business

10.10  Indflyvning til branchen - hvad er status pt.?

                                  Lærke Flader, Dansk Industri

10.30 Sidste nyt fra Lifestyle & Design Cluster v/Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster

                                  Sektorsamarbejde og kort præsentation af rapporten Mellem Krig og Corona

10.50 Pause

11.00 Paneldebat: Møbelbranchen mellem krig og corona

 Anders Stampe, Karup Design, Lars Houe, Houe, Flemming Ib Winfeld, Holmris B8 og Anne Krogh, IKEA

   

11.45 Ecodesigndirektivet v/Heidi Simone Kristensen, Aalborg Universitet

                                  Paneldebat med 3 virksomheder der har deltaget i ECO-Design Challenge 2022: Søren Andersen, We Do Wood,                

 Nicolai Sørensen, HarritSorensen og Philip Bro Ludvigsen, Philip Bro Design                         

12.30 Frokost

13.30 Præsentation af rapport om bæredygtig produktudvikling - processer og CO2 aftryk

 Kristina Kjær Hansen og Eva Paarmann, VIA Design & Business

13.50 Certificeringer og materialepyramiden

 Nicolai de Gier, Det Kgl. Akademi

14.15 Gensalg af møbler - hvordan?

 Karoline Frømsdorf Bache Schou og Anna-Louise Freund Hjortshøj Andersen, Syddansk Universitet

14.35 Kaffepause

14.55 Greenwashing og markedsføringsloven

 Jane Frederikke Land, Liga Advokaterne

15.25 DesignNævnet 

 Svend Onø, DesignNævnet

16.00 Afrunding og torsdagsbar

PROGRAM

Tilmelding

Tilmelding skal ske via linket her senest den 10. november 2022. Du vil ca. 1 uge før konferencen modtage en bekræftelse på din  

tilmelding samt praktisk information. Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte Svea Lund, M: svea@ldcluster.com,  

T: 9616 6201 

Den årlige møbel- og interiørkonference har til formål at belyse muligheder og udfordringer i branchen. Der er denne gang fokus på bl.a. 

møbelbranchen mellem krig og corona, regler og retningslinjer for miljøvenligt design samt kommunikation af bæredygtige initiativer, 

materialernes egenskaber og kvaliteter i forhold til at være det ansvarlige valg og CO2 måling. Emnerne vil blive belyst med indlæg fra 

eksperter og cases. En fuld dag fyldt med ny inspiration og networking med kollegaer fra branchen. 

Vi glæder til at se jer.

http://via.dk
https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields[event]=2224968214
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FOREDRAGSHOLDERE

BETINA SIMONSEN har en baggrund i livsstils-

branchen fra ledende stillinger i Asien og Europa 

både fra livsstilsvirksomheder indenfor møbler/

interiør og beklædning. De sidste 15 år har hun 

været i spidsen for klyngen Lifestyle & Design 

Cluster, som har opnået det europæiske guldcerti-

fikat for at være en af de førende klynger i Europa. 

Klyngen arbejder med at eksperimentere og kigge 

på nye muligheder for livsstilbranchen og interna-

tionale samarbejdsaktiviteter med andre klynger. 

Betina sidder i flere bestyrelser og udvalg indenfor 

både offentlige og private aktører.

ldcluster.dk

POUL-ERIK JØRGENSEN er programleder inden 

for Product Design & Materials Technologies på 

VIAs Forskningscenter for Kreative Erhverv og Pro-

fessioner. Centret beskæftiger sig bl.a. med smart 

textiles, hvor de forsker og vejleder virksomheder 

inden for området. 

via.dk

LÆRKE FLADER er branchedirektør i Træ- og 

Møbelindustrien (TMI) i Dansk Industri. TMI vareta-

ger interesserne for verdenskendte danske møbel-

producenter, leverandører af stole, skabe, borde til 

danske hjem samt til savværker og producenter 

af bl.a. byggematerialer i træ. En vigtig opgave er 

at bidrage til erhvervets arbejde med den grønne 

omstilling i de kommende år, men også med de 

aktuelle udfordringer, disse virksomheder oplever 

med forsyningskæderne. Lærke Flader har en lang 

erfaring med politisk interessevaretagelse og orga-

nisationsarbejde i den private sektor, samt en lang 

erfaring med politisk-, analyse- og lovarbejde fra 

centraladministrationen.

tmi.dk

ANDERS STAMPE er CEO og ejer af Karup Design.  

Karup Design designer og sælger multifunk-

tionelle møbler - udelukkende gennem online 

kanaler (wholesale og egen B2C webshop). Karup 

Design har siden 2013 målrettet satset på digitale 

salgskanaler og platforme med stor succes. Anders 

Stampe har 25 års erfaring fra livsstilsbranchen og 

har de seneste 15 år beskæftiget sig med online 

marketing og digitalt salg. 

karupdesign.com

LARS HOUE er ejer af designmøbel virksomheden 

HOUE, som han stiftede i 2007. HOUE sælger i dag 

primært design havemøbler til retail- og kontrakt-

markedet over det meste af verden.

Der bliver lagt stor vægt på kvalitet, komfort og 

bæredygtighed når HOUE designer og udvikler 

møbler. Dette kommer især til udtryk i konceptet 

”MyTrash”, hvor HOUE via innovative tanker og ny 

dansk teknologi har gjort det muligt, at skabe inde- 

og udemøbler af plast-affald fra industrikøkkener 

og almindelige husholdninger.

houe.com

FLEMMING IB WINFELD er CEO i HOLMRIS B8, 

hvor han har været ansvarlig i omkring 2 år. Bag-

grunden er en lang ledelseserfaring med blandt 

andet turn-around af virksomheder i forskellige 

brancher – herunder procesoptimeringer. Gennem 

tiden i HOLMRIS B8 har Flemming Ib Winfeld 

opnået en god viden om branchen – og generelt 

omkring udviklingen internationalt.

holmrisb8.com

NICOLAI SØRENSEN er 58 år, uddannet møbelde-

signer fra Danmarks Designskole 1991.

Siden 1993 medejer af tegnestuen HarritSorensen 

beliggende i Birkerød nord for København. Tegne-

stuen beskæftiger sig bredt med faget og desig-

ner alt fra briller til landbrugsmaskiner. Vi lægger 

vægt på funktionelt, tidløst design der benyttes 

og sælges i årtier. Knax knagerækker, Snowdrop 

lamper og legetøj fra Gonge er de mest kendte 

produkter. 

harritsorensen.dk 

ANNE KROGH er chef for marketing og indsig-

ter i IKEA DK, der i mere end 50 år har inspire-

ret danskerne til et bedre hjemmeliv gennem et 

bredt sortiment af demokratisk designede møbler 

til priser tilgængelige for de mange. Hun er en del 

af det kommercielle lederteam og har såvel ledel-

sesmæssig som operationel erfaring med at styre 

IKEA DK gennem de seneste års hurtigt skiftende 

forbrugeradfærd og markedsdynamikker.

ikea.dk

http://via.dk
http://ldcluster.dk
http://via.dk
http://tmi.dk
http://karupdesign.com
http://houe.com
http://holmrisb8.com
http://harritsorensen.dk  
http://ikea.dk 
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FOREDRAGSHOLDERE

PHILIP BRO LUDVIGSEN har gennem en årrække 

markeret sig som én af de mest produktive form-

givere på den nordiske designscene. Han har mod-

taget en lang række internationale designpriser, 

og herhjemme er han bl.a. blevet tildelt Statens 

Kunstfonds treårige arbejdslegat. Philip Bro arbej-

der aktivt med at skabe nye bæredygtige produkter 

og produktionsløsninger og følger en nærmest 

insisterende trang til at tilføre sine designobjek-

ter en poetisk kvalitet og dermed forhåbentlig også 

sikre en lang produktlevetid.

philipbro.com

JANE FREDERIKKE LAND er advokat i LIGA Advo-

kater, som er et specialistkontor, som udelukkende 

rådgiver om markedsførings- og forbrugerret. De 

seneste år, har der særligt været fokus på rådgiv-

ning om grøn markedsføring - stort set inden for 

alle brancher. Jane holder hyppigt foredrag om 

markedsføringsretlige forhold, både for virksom-

heder, uddannelsessteder og brancheorganisatio-

ner. LIGA har netop skrevet en guide om grøn mar-

kedsføring for e-handlere for Dansk Erhverv.

ligalaw.dk

HEIDI SIMONE KRISTENSEN er adjunkt på Institut 

for planlægning på Aalborg Universitet, og forsker 

i cirkulær økonomi i offentlige og private organisa-

tioner, og har fokus på møbler og tekstiler. I 2020 

færdiggjorde hun sin erhvervs-ph.d. hos HOLMRIS 

B8, hvor hun arbejdede med cirkulær økonomi 

og bæredygtig forretningsudvikling, og har siden 

arbejdet i forskellige projekter omhandlende cir-

kulære offentlige indkøb, strategisk anvendelse af 

miljømærker, cirkulær innovation i partnerskaber 

mm.

aau.dk

SØREN ANDERSEN har over 20 års erfaring inden-

for møbelbranchen i DK. Har været partner i We Do 

Wood siden 2020 og er i dag CEO og Partner i den 

nystartede Anno Studio.

wedowood.com

NICOLAI DE GIER er nyudnævnt professor på 

Institut for Bygningskunst og Design på Det Kon-

gelige Akademi.

kglakademi.dk

ANNA-LOUISE FREUND HJORTSHØJ ANDERSEN 

OG KAROLINE FRØMSDORF BACHE SCHOU er 

kandidatstuderende i Designstudier på Syddansk 

Universitet. De er pt. i gang med et mini-forsk-

ningsprojekt, ”Cirkularitet i Dansk Møbeldesign og 

Interiør”, som er en forlængelse af et tidligere pilot-

projekt. De supplerer desuden deres viden gennem 

et designantropologisk studie af genbrugsmøbler 

i private hjem. De har desuden tidligere deltaget i 

SDU’s Bæredygtighedakademi, hvor de har arbej-

det med konkrete cases ud fra FN’s Verdensmål. 

sdu.dk

SVEND ONØ har specialiseret sig i design og pro-

duktudvikling for internationale brands og startups. 

Kernekompetencer omfatter designæstetik, 

designledelse samt produkt- og designstrategier. 

Udover at være designer, er Svend syn- og skøns-

mand, sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten 

og Østre Landsret samt bestyrelsesformand for 

Foreningen bag DesignNævnet og 

Responsumudvalget.

onoe-design.dk

KRISTINA KJÆR HANSEN er uddannet møbel-

designer fra TEKO og cand.mag. i designledelse 

fra Designskolen Kolding og Syddansk Universitet. 

Underviser og ansat i Forskningscenter for Krea-

tive Erhverv og Professioner.

via.dk

EVA PAARMANN er Cand. Arch. og lektor på VIA 

Design & Business. Underviser i møbeldesign og 

materialer.

via.dk

http://via.dk
http://philipbro.com
http://ligalaw.dk 
http://aau.dk
http://wedowood.com
http://kglakademi.dk
http://sdu.dk
http://onoe-design.dk
http://via.dk
http://via.dk

