Invitation

Dansk
Bioøkonomi
Konference
25. september 2019

Sakskøbing Sukkerfabrik, Nykøbingvej 76D, 4990 Sakskøbing
Det får du ud af konferencen

Har du lyst til at udstille?



Knowhow fra små og store virksomheder, der
har skabt en ny forretning med bioøkonomi

Kontakt Mette Jørgensen på: mej@guldborgsund.dk



Inspiration fra forskernes nyeste viden om
bioøkonomi og bud på de næste realiserbare
forretningsmuligheder

Hvem kommer?



Viden om bæredygtig udvikling



Nye netværkskontakter på tværs af traditionelle faggrænser i inspirerende og indbydende
rammer

Alle led i værdikæderne er velkomne: J ordbrugere, virksomheder, iværksættere, forskere, investorer,
interesseorganisationer, myndigheder og alle andre
interesserede inviteres til konferencen, hvor vi har fokus på at skabe konkrete resultater.

Tilmelding

Kom og hør om...
Anbefalinger fra det Nationale Bioøkonomipanel, bioplast af roer, biotekstiler, grøn ammoniak til planter
og transport, fisk på stald og mange andre af de
mest spændende aktiviteter fra bioøkonomiens
vækstlag.

Det koster 375 kr./person til dækning af forplejning inkl. moms. (Studerende 150 kr./person)

Tilmelding her - senest onsdag d. 11. sept.
Vil du overnatte? Klik her

Kontakt?

Smag og se:
Spændende proteinkoncentrater, lækre melorme, bio
-tekstiler, andre biomaterialer og meget mere.

Hvis du vil vide mere om konferencen, kan du kontakte Mette Jørgensen: mej@guldborgsund.dk

Grøn vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne,
der hvor biomassen findes

20.08.2019

Dansk Bioøkonomi Konference 2019
Der tages forbehold for programændringer

Program for dagen

–Tovholder Kell Andersen, projektleder, Agro Business Park/INBIOM

Kl. 8.30

Registrering og kaffe

Kl. 9.15

Velkomst og introduktion til dagens program
Kell Andersen, projektleder hos Agro Business Park/INBIOM

Kl. 9.20

Velkomst fra Guldborgsund kommune
Peter Bring—Larsen, formand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg, Guldborgsund kommune

Kl. 9.30

Velkomst fra CBIO
Nye produktionsformer kan gavne klima og bæredygtighed
Uffe Jørgensen, centerleder ved Center for Cirkulær Bioøkonomi/Aarhus Universitet

Kl. 9.45

Bæredygtig forretning med FNs Verdensmål. Camilla Brückner, direktør, UNDPs nordiske kontor

Kl. 10.05

Bæredygtigt protein ”Made in Denmark” - hvordan og hvornår bliver det en god forretning?
Lars Hvidtfeldt, godsejer og formand for Dansk Protein Innovation

Kl. 10.25

Kaffe og udstillinger

Kl. 10.55

Det Nationale Bioøkonomipanel—fokus på biomaterialer
Asbjørn Børsting, formand for Det Nationale Bioøkonomipanel

Kl. 11.15

Kan sukkerroer være kick-start til bæredygtig dansk produktion af biopolymerer?
John Jensen, senior group advisor ved Nordic Sugar

Kl. 11.35

(programpunkt på vej)

Kl. 11.55

Funding som gør en forskel— Crowd funding
Nicolai Jæpelt, Coop Crowd Funding - ansvarlig hos Coop

Kl. 12.15

Introduktion til eftermiddagsprogram
Kell Andersen, projektleder , Agro Business Park/INBIOM

Kl. 12.15

Frokost

Kl. 13.15

Der guides til lokalerne

Kl. 13.25

Oplæg i SPOR 1, 2, 3 og 4

Kl. 16.00

Bio-Bar med lokal smagsprøve, et glas og en afsluttende networking

Spor 1

Spor 2

Spor 3

Spor 4

Hvad sker der efter konferencen?
Center for Cirkulær Bioøkonomi/Aarhus Universitet, Agro Business Park/INBIOM, Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund (BVG) og Business Lolland-Falster (BLF) tilbyder sparring
vedrørende proof of technology og forretningsudvikling til dem, der ønsker at arbejde videre
med omsætning af viden til virksomhed. BVG og BLF primært på Lolland og Falster.
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Spor 1 Biomaterialer
Tovholder: Anne Christine Hastrup, sektionsleder, Teknologisk Institut

Kl. 13.25

Programmet præsenteres af tovholder.

Kl. 13.30

Er det muligt at lave bæredygtige tekstiler med god økonomi i Danmark? Potentialer i lokale biomasser.
Birgit Bonefeld, postdoc, Green Biorefinery Technologies AU

Kl. 13.50

Status of efterspørgsel på bæredygtig emballage. Maistic efterspørger lokale grønne løsninger og inviterer til
samarbejde. Heidi von Bülow, ejer og stifter af Maistic

Kl. 14.10

Biomaterialer—fra ide til forretning. Kaskadeudnyttelse i praksis. TBC

Kl. 14.30

Kaffe

Kl. 14.50

TBC

Kl. 15.10

Pitch. Kan man lave en malerbakke af biomasse? En aktuel fortælling fra praksis: Dansk virksomhed efterspørger materiale og proces til at lave en bæredygtig malerbakke. Hvad gør virksomheden? Hvem kan hjælpe? Er det muligt at sikre økonomisk bæredygtighed ?
(Claus Madelung, forretningsudvikler hos Business Lolland– Falster)

Kl. 15.30

Opsamling—Hvordan kommer vi videre ?

Kl. 16.00

Netværksbar

Bioøkonomi bidrager til FNs Verdensmål
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Spor 2 Innovative produktet og koncepter
Tovholder: Steffen Lund, forretningschef landbrug og fødevarer, Business L-F

Kl. 13.25

Programmet præsenteres af tovholder

Kl. 13.30

Melormedyrkning i stalden - erfaringer fra en frontløber.
Dorte Svenstrup, melormeproducent, Heimdal Entofarm.

Kl. 13.50

Roeblade og strandopskyl? Hvor finder vi økonomisk og bæredygtigt larvefoder ? *
Lars-Henrik Lau Heckmann, faglig leder, Vand & Miljø, Life-Science, Teknologisk Institut

Kl. 14.10

Status på proteinraffinering af grøn biomasse. Forretningsudvikling i nye værdikæder, hvem står for hvad—og
hvornår er den gode business case klar?
Ole Rom Andersen, CEO og medstifter af Biomass Protein

Kl. 14.30

Kaffe

Kl. 14.50

Perspektiver i grøn ammoniak—til transport fuel og gødning?
Lars Ottosen, sektionsleder, Aarhus Universitet

Kl. 15.10

Biogas—hvordan kommer vi videre uden tilskud?
Bruno Sander, faglig direktør hos Foreningen Biogasbranchen

Kl. 15.30

Bæredygtig landbrugsproduktion under transparente solfangere.
Michael Vater, Executive Vice President, Better Energy A/S

Kl. 15.50

Opsamling—Hvordan kommer vi videre ?

Kl. 16.00

Netværksbar

*Præsentation af resultater fra Interregproejkt BIOCAS

Bioøkonomi bidrager til FNs Verdensmål
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Spor 3

Blå bioøkonomi

Tovholder: Anne Maria Hansen, innovationschef, Teknologisk Institut

Kl. 13.25

Programmet præsenteres af tovholder

Kl. 13.30

Hvordan sikres ”bæredygtighed” og hvor bevæger begrebet sig hen? Fødevareproduktion i cirkulær økonomi.
Marianne Thomsen, professor ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kl. 13.45

Præsentation af Agri-Aqua Innovation Denmark & introduktion til virtual reality -formidling af akvakultur.
Brian Thomsen, direktør hos Dansk Akvakultur

Kl. 14.00

Muslinger—forretning på miljøforbedring
Per Dolmer, leder af marin gruppe hos Orbicon

Kl. 14.15

Kaffe

Kl. 14.35

Fisk på stald—bæredygtige bundlinjer hele vejen rundt. Muligheder og barrierer.
Jonas Rubæk, landmand i Soesmarke

Kl. 15.55

Enkytræer— lokale omegafedtsyrer til fiskefoder?
Martin Holmstrup, professor ved Institut for bioscience, Aarhus Universitet

Kl. 15.10

Blå turisme— Ny oplevelsesøkonomi som samtidig er løftestang for havbaseret fødevareproduktion?
Lykke Hjorth Klos, naturvejleder, Naturlykke og
Marie Louise Friderichsen, projektleder bæredygtig turisme, Gate21

Kl. 15.25

Blue Platform—introduktion til vidensdeling om blå bioøkonomi i og omkring Østersøen. TBC

Kl. 15.40

Opsamling—Hvordan kommer vi videre ?

Kl. 16.00

Netværksbar

Bioøkonomi bidrager til FNs Verdensmål
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Spor 4

Fra ide til hyldemeter
- bæredygtige fødevarer

Tovholder: Christian Høegh, BLF

Kl. 13.25

Programmet præsenteres af tovholder.

Kl. 13.30

Præsentation af barrierer og løsningsmuligheder for start-up fødevareproducenter:
3 producenter fra fødevaresamarbejdet MULD introducerer deres produkt/virksomhed med fokus på en bestemt udfordring, der ønskes sparring omkring, f.eks.:


Fra 0 til 1 medarbejder er en stor økonomisk udfordring— hvilke muligheder er der for samarbejde
med jobcenter og evt. rekruttering af flex-jobbere mv.?



Markedsføring og afsætning af nye bæredygtige produkter—hvordan?

Et kvalificeret panel giver deres bedste bud på løsningsmodeller
Studerende fra RUC og Absalon lytter med, med mulighed for efterfølgende at byde ind med løsningsorienteret fokus i kommende projektopgaver—hvor det er ønsket og relevant.
Kaffe
Matchmaking—fremtidens fødevarer
Business Lolland-Falster ønsker at bringe by og land tættere sammen igen. Der er øget interesse i landbrugserhvervet for at nytænke værdiskabelse i den enkelte virksomhed. Men hvordan får man en bæredygtig ide?
Hvad skal man selv gøre for at komme godt i gang og hvordan skabes kontakter og synergier mellem interessenterne i de nye værdikæder—helt fra studerende der skriver opgaver til forbrugeren, der måske skal lære
et nyt produkt at kende?
En lokal case præsenteres, som har været igennem processen omkring produktudvikling og identifikation af
nye samarbejdsparter.
Virksomheden der præsenteres vil komme ind på den udvikling de har været igennem og hvad de gør for at
fastholde udvikling. Virksomheden har været på rejsen som passer ind i forhold til overskriften på sporet, fra
idé til hyldemeter.

Kl. 15.40

Opsamling—Hvordan kommer vi videre ?

Kl. 16.00

Netværksbar

Bioøkonomi bidrager til FNs Verdensmål

