
Cirkulær økonomi

Land og by sammen
om en grøn fremtid
12. november 2019 i Aarhus



Cirkulær økonomi. Alle taler om det. Men det er også et flygtigt begreb, som kan
være svært at få konkretiseret og sat i spil i praksis.

Ikke desto mindre kan tankegangen bag måske føre til løsninger på både
tekniske og økonomiske udfordringer med den grønne omstilling af vores
samfund. Indenfor fødevareområdet indeholder emnet mange spændende
perspektiver for både forbrugeren, fødevareproducenten og industrien i
fødevareklyngen. Det, som vi i dag betragter som affald, kan med den rigtige
viden blive en ressource i morgen.

Målet for Frejs Fødevarekonference 2019 er at komme med nye perspektiver på
cirkulær økonomi og ikke mindst at komme tættere på konkrete løsninger til,
hvordan Fødevaredanmark via cirkulær økonomi kan udvikle sig i en stadig
mere bæredygtig retning.

Frej vil samle landmænd, forskere, studerende, debattører og erhvervslivet til en
tværfaglig dag med løsningsorienterede oplæg, workshops og networking.

Frej gentager
succesen med en
heldagskonference



Program

Spor 1 

Fra affald til ressource - Hvordan bliver affald til guld?

Kl. 09:30 Ankomst, croissant og kaffe  

Kl. 12:30 Frokost

Alverdens fødevareproduktion omfatter sidestrømme af biologiske ressourcer, som vi langt fra er i mål med at
udnytte optimalt. Her ligger nye forretningsmuligheder baseret på allerede forekommende ressourcer og venter
på os. Med dette spor ønsker vi at belyse konkrete eksempler herpå samt at blive klogere på processen fra affald
til ressource.

Spor 2 

Skal fremtidens fødevareproduktion ske i cirkulære
dyrkningssystemer?
Fødevareproduktion efterlader i dag store klima- og miljømæssige fodspor; naturen er hårdt presset på plads, og
samtidig er jordens befolkning voksende. Her er spørgsmålet, om cirkulære dyrkningssystemer kan være en del 
af løsningen på disse udfordringer.

Spor 3 

Nytter det at genanvende madaffald?
Både fødevarevirksomheder og forbrugere genererer i dag store mængder madaffald, som potentielt kan
genanvendes. I stedet for at skille os af med affaldet på den hurtigste og billigste måde, skal vi i højere grad
indtænke miljøkonsekvenser i håndteringen af madaffald, samt hvordan vi får mest værdi ud af vores madaffald.

Spor 4 

En cirkulær livsstil - Kan vi redde verden
med indkøbskurven?
Vi lever i et forbrugssamfund, hvor vi køber og smider væk. Det mønster ses også i den måde, som vi forbruger
fødevarer på. I de senere år er der kommet mere fokus på madspild og dets klima- og miljøbelastning. 
Spørgsmålet er, om vi kan dreje udviklingen i en mere cirkulær retning, hvor vi udnytter al den mad, vi køber.

Kl. 10:00 Velkommen v/Tænketanken Frej

Kl. 15:30 Fælles afrunding af dagen 

Kl. 16:00 Networking og snacks 

Kl. 13:30 Eftermiddagens spor inkl. dialogforum (Vælg mellem 3 eller 4)

Kl. 10:10 Keynote Speaker: Claus Stig Pedersen, Novozymes

Kl. 10:45 Formiddagens spor inkl. dialogforum (Vælg mellem 1 eller 2)

Læs mere om de forskellige spor, speakers og

køb din billet på www.taenk-frej.dk/konference-2019

http://www.taenk-frej.dk/konference-2019


Hør blandt

andre... Claus Stig Pedersen
Head of CSR 

hos Novozymes
Keynote Speaker

Jonas Schrøder
Kommunikationschef

hos Rema1000

Kristin B. Munksgaard
Professor hos

Syddansk Universitet

Kathrine Storgaard
Marketing Sustainability

lead hos Daka Denmark A/S 

Knud Tybirk
Senior Project Coordinator

hos Samsø Kommune 

Lars-Henrik Lau Heckmann
Sektionsleder for Bio- og Miljø-

teknologi hos Teknologisk Institut

Alice Grønhøj
Lektor hos Aarhus Universitet

med fokus på bl.a. forbrugeradfærd 

Aviaja Reinmann-Andersen
CEO og medstifter af 

Cirkular Food Technology

Yvonne Thagaard Andersen
Affaldschef hos 
Vejle Kommune

Bjarne Hald Olsen
COO og Business Development

Manager hos Billund Aquaculture

Endnu flere oplægsholdere vil blive offentliggjort 
på www.taenk-frej.dk/konference-2019 snarest!

http://www.taenk-frej.dk/konference-2019


Praktisk
Billetpris

Studerende og ledige: 150,00 kr.

Deltager: 500,00 kr.

Lokation

Stakladen
Nordre Ringgade 3
8000 Aarhus

Transport fra København

Der vil køre busser fra København til Aarhus 
(Køb din billet i dag, da der kun er et begrænset antal gratis busbilleter)

Læs mere på 

Konferencen er muliggjort i samarbejde med:

www.taenk-frej.dk/konference-2019

København 

0 kr.
transport 

Aarhus

*Begrænset antal 

http://www.taenk-frej.dk/konference-2019


Hvem er Frej?
Frej er Danmarks første og eneste uafhængige fødevarepolitiske tænketank.

Tænketanken drives som non-profit organisation baseret på frivillige kræfter.

Tænketanken Frej formidler viden, dialog og samarbejde mellem

fødevareproducenter og forbrugere med mål om at skabe et stadigt mere

bæredygtigt Fødevaredanmark.

Læs  mere og følg med på Sociale Medier @taenketankenfrej




