
 
 

 

 

 

Pressemeddelelse 

Møbelindustrien mellem  
krig og Corona 
Møbelseminar den 17. november belyser muligheder og udfordringer for branchen 

Møbelfaggruppen hos Lifestyle & Design Cluster og VIA University College står bag det årlige 
møbel- og interiørseminar, der i år afvikles hos VIA University i Herning. Seminaret belyser 
de muligheder og udfordringer, branchen har midt imellem krig og corona. På seminaret 
udfordrer en lang række oplægsholdere fra både vidensinstitutioner og virksomheder på 
aktuelle og nærværende emner for branchen. 

Seminaret afvikles i skyggerne fra både krig og Corona, og begge dele kommer til at præge 
programmet. 

Men også temaer som regler og retningslinjer for miljøvenligt design vil blive vendt, da det i 
høj grad er relevant for den omstilling til en mere cirkulær økonomi, som branchen står 
overfor. 

- Branchen er heldigvis i gang med at omstille sig, og det bliver godt at høre nogle af de 
virksomheder, der har været med til at tage nogle af de første skridt, siger direktør i Lifestyle 
& Design Cluster, Betina Simonsen. 

Det er nemlig vigtigt at få fortalt de historier, som kan inspirere andre, der kan stå med 
tilsvarende udfordringer. 

Netop kommunikation omkring bæredygtige initiativer er også på dagsordenen på 
seminaret. 

For det er langt fra uvæsentligt, hvordan initiativer kommunikeres. For kan de ikke 
dokumenteres, er der stor risiko for ”greenwashing”. 

- Forbrugerne skal kunne regne med, at produkter har de egenskaber og den kvalitet, der 
adskiller dem fra andre, så forbrugerne kan tage ansvarlige valg og ikke forvirres, siger 
Betina Simonsen. 

Også dén side belyses ved seminaret gennem cases og ekspertindlæg. 

 

Yderligere oplysninger. 

CEO Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster -  Betina@ldcluster.com - 2936 0090 

Møbelseminar 2022 - den 17. nov. kl. 9.30-16.30 - VIA University, Birk Centerpark 5, Herning 
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Program for Møbelseminar 2022  
 

Velkomst v/Poul-Erik Jørgensen, VIA Design & Business 

 

Indflyvning til branchen - hvad er status pt.? 

Lærke Flader, Dansk Industri 

 

Nyt fra Lifestyle & Design Cluster,  sektorsamarbejde og rapporten ”Mellem Krig og Corona"  

Betina Simonsen, Lifestyle & Design Cluster 

 

Paneldebat: Møbelbranchen mellem krig og corona  

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

 

ECO-Design-direktivet 

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 

 

Præsentation af rapport om bæredygtig produktudvikling - processer og CO2 aftryk 

Kristina Kjær Hansen og Eva Paarmann, VIA Design & Business 

 

Certificeringer og materialepyramiden 

Nicolai de Gier, Det Kgl. Akademi 

 

Gensalg af møbler - hvordan? 

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

 

Greenwashing og markedsføringsloven 

Jane Frederikke Land, Liga Advokaterne 

 

DesignNævnet 

Svend Onø, DesignNævnet 


