Debat på Folkemødet:
Hvordan bliver bioøkonomi til
husholdningsøkonomi?
Fredag den 16. juni kl. 14.45 på stand
A46 Landdistrikternes Fællesskab –
Danchells Anlæg.
Tiden er inde til at tage bæredygtighed til næste
fase. Både producenter og forbrugere har et ansvar for at bæredygtighed kommer i fokus. Biologiske råvarer, ressourcer og biprodukter skal i langt
højere grad udnyttes optimalt, når der produceres
mad, kosmetik, tøj, møbler, byggematerialer og
meget andet. Det handler med andre ord om bioøkonomi
Det store spørgsmål er derfor, hvordan vi får regnet bioøkonomi ind i vores husholdningsøkonomi,
så vi i fremtiden kan udnytte bioøkonomiens milliardpotentiale til en grøn omstilling.
Det spørgsmål stiller Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund til et stærkt panel af eksperter
inden for detailhandel, industri, investeringer og
forbrug på Folkemødet.

Bioøkonomi sætter
fremtidens dagsorden

Stor dansk konference om
bioøkonomi

Bæredygtig levevis, optimal udnyttelse
af råvarerne, insekter på menuen, affaldssortering i mange fraktioner og udstrakt
genbrug og recirkulering af ressourcerne
bliver vores hverdag inden for en kort
årrække.

Onsdag d. 11. oktober 2017
er Bioøkonomisk Vækstcenter
Guldborgsund vært for en
stor bioøkonomisk konference.

Bioøkonomi er at udnytte de biologiske
ressourcer fra land og hav bedre, så de blandt
andet kan erstatte fossilt baserede råvarer og
ingredienser i industrien.
Tidligere var det ikke et særsyn at se røgfaner på
markerne, når landmænd brændte halm af efter
høsten. I dag bliver meget halm brugt som brændsel i kraftvarmeværker og private halmfyr, og vi er
så småt begyndt at undersøge metoder, der kan
give os endnu mere værdi og nytte af halmen på
andre måder.

Halm er blot ét eksempel
på en biomasse,
der kan hjælpe med
at udfase olie og
petrokemi i eksempelvis
kosmetik, lim, tøj,
emballage, møbler og
byggematerialer
Anne Holl Hansen, programleder for det nyoprettede
Bioøkonomisk Vækstcenter i Guldborgsund Kommune.

Panelet består af repræsentanter fra
COOP, Dansk Erhverv, Dansk Industri,
Agro Business Park, Morningstar og
Tænketanken Frej. Journalist Claus Kragh
fra Mandag Morgen leder debatten.
Målet er at skabe balance mellem mennesker, natur
og økonomi. Og det gode udgangspunkt er, at to
ud af tre forbrugere gerne vil have ren klimasamvittighed, når de køber ind.
Men vi skal have nogle bedre guidelines for vores
grønne produktion og indkøb, og derfor skal vi
definere nogle minimumskrav til bæredygtighed.
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Konferencen har fokus på bioøkonomiens værdikæder inden for den grønne biomasse (det der gror
på land) og den blå biomasse (det der gror i vand).
Vi præsenterer en bred vifte af ny forskning, innovative forretningsmodeller og inspirerende iværksættercases, og vi sætter fokus på landbrugets nye
rolle og muligheder, forbrugerkrav og de politiske
betingelser. Vi ser også på investeringer i bioøkonomi og behovet for finansiering af produktionsanlæg i fuld skala.
Konferencen byder på en præsentation af de bioøkonomiske projekter, som Guldborgsund allerede har sat i søen det seneste år. Vækstcentrets
netværk med en række danske og internationale
forskere og fageksperter deltager og fortæller nyt
om udviklingen fra ind- og udland.
Konferencen holdes på Sukkerfabrikken i Sakskøbing og er åben for enhver, der har interesse i at
blive klogere på bioøkonomi og i at netværke på
tværs af faggrupper og sektorer. Tilmelding åbner i
august sammen med præsentation af programmet.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på
www.bioguldborgsund.dk og sikre dig
en invitation. Du kan også skrive til os og
foreslå emner til konferencen på
info@bioguldborgsund.dk

Fra tang til fiskefoder

Grøn omstilling skaber jobs
Vækstcentret skal gøre en indsats for at sætte bioøkonomi på dagsordenen og hjælpe med at gøre
det attraktivt for både virksomheder og forskere
at engagere sig praktisk i grøn omstilling. Målet er
at skabe grundlag for nye grønne værdikæder og
arbejdspladser i et af landets bedste landbrugsområder.
”Vi binder tråde mellem lokale landbrug, iværksættere, videninstitutioner, virksomheder og investorer. Vi hjælper en bioøkonomisk og bæredygtig
match making på vej ved at bidrage og støtte med
praktiske tiltag og åbne døre til vores nationale og
internationale netværk af fageksperter, investorer
og offentlige myndigheder,” siger programleder
Anne Holl Hansen, Bioøkonomisk Vækstcenter
Guldborgsund.

www.bioguldborgsund.dk

Konferencen holdes på
Saxkjøbing Sukkerfabrik

X
Sætderen

Hvert år fjerner kommuner tonsvis af opskyllet
tang fra badestrande, så badegæsterne slipper
for gener. Måske kan man bruge tangen, når
der nu er brugt ressourcer på at fjerne den
fra stranden. Det er en af de opgaver, som
Bioøkonomisk Vækstcenter har sat sig for at
undersøge. En af mulighederne er at bruge
tang til at opdrætte insekter, der kan bruges
som proteinrigt foder til fisk.

