Invitation til webinar

Bioøkonomi i praksis

Vær med !
Ny forsknin
g
Ny forretnin
g
Ny f remtid

16. December 2020, kl. 10:00-12:00
Skal vi for alvor ændre kursen og speede op på den grønne omstilling er
der nogle erfaringer og udfordringer vi skal lære af. Vi har samlet et
bredt panel, som på hver sin måde arbejder med bioøkonomi og grøn
omstilling, til at dele ud af deres viden og erfaringer.
Mød virksomheder, organisationer, en kommune og et universitet og
hør deres bud på muligheder, udfordringer og hvordan vi i de nye lange
værdikæder kan understøtte hinanden i at få omsat ønsket om en grøn
omstilling til konkret handling.
Webinaret udspringer af Dansk Bioøkonomikonference 2020, som
måtte aflyses pga. COVID19 udviklingen kort før afvikling. Men heldigvis
stiller oplægsholderne nu op til webinar i stedet – hvilket vi er meget taknemmelige for. Som en positiv sidegevinst er der således plads til endnu
flere deltagere og det er gratis at deltage.

Deltag d. 16. December kl. 10:00-12:00
Tilmeld dig her
Det er gratis at deltage

Program
10:00 - Introduktion til webinaret
- Kell Andersen, senior innovation manager,
Food & Bio Cluster Denmark
10:10 - Hvad er kommunernes rolle i Grøn Omstilling?
- John Brædder, borgmester,
Guldborgsund Kommune
10:22 - Klima og verdensmål - hvad er de unges dagsorden?
- Johanne Nedergaard Ørnsholt, frivilligansvarlig og projektleder,
Tænketanken FREJ
10:44 - Nye gennembrud i Cirkulær bioøkonomi
- Uffe Jørgensen, centerleder, Center for Cirkulær Bioøkonomi,
Aarhus Universitet
10:56 - Pause
11:06 - Vejen fra ide til god økonomi.
Nyt storskala bioraffineringsanlæg hos DLG,
- Vagn Hundebøl, vicekoncerndirektør produktion og logistik,
DLG
11:18 - Tæmpeh - dansk planteprotein
- Christian Munch, medstifter og adm. direktør,
Foodture
11:40 - Hvordan kan organisationer som DN og DI hjælpe
den grønne omstilling ud i praksis
- Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver,
Danmarks Naturfredningsforening
- Anne Højer Simonsen, vicedirektør og leder af DI klimapolitiske enhed,
Dansk Industri
12:00 - Afrunding
- Kell Andersen, senior innovation manager,
Food & Bio Cluster Denmark

