Klimavenlig fødevareproduktion
- hvorfor og hvordan
GUDP konference 5. november 2019, kl. 9.30-16.00
Sted: Centralværkstedet/Smedjen, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C
Moderator: Kommunikationskonsulent Anders Stahlschmidt

Ankomst, morgenmad og velkomst
9.30-10.00

Registrering og morgenmad. Kom i god tid og vær med til programmet før programmet.

10.00-10.20

VELKOMST og introduktion
GUDP´s formand Mikael Thinghuus fortæller i et ca. 10 minutter langt interview med
moderator Anders Stahlschmidt om baggrunden for konferencens tema og visionerne for
dagen. Deltagerne bliver desuden involveret i introduktionen, hvor der bliver samlet op på
den første halve times opgaveløsning og diskussion.

Sådan ligger landet
10.20-10.45

UNGEKLIMARÅDET: Klimakrisens udfordring og muligheder
Repræsentant for Ungeklimarådet kickstarter dagen med en optakt til dagens tema. Hvad er
det for udfordringer, de globale klimaforandringer giver verdenssamfundet, Danmark og
fødevareerhvervene? Hvad er det for handlinger og løsninger, vi har brug for, når vi ser langt
og tænker stort? Iben Krog Rasmussen, Ungeklimarådet – taler 15 minutter
Refleksionsgruppe på scenen – tre udvalgte deltagere

10.45-11.10

LANDBRUGSFORSKEREN - Landbrugets og fødevareproduktionens klimaaftryk – hvordan
reducerer vi den? Hvor er de store belastninger? Hvor er det vigtigst at sætte ind? Hvilken
form for innovation er der brug for? Hvad er udfordringerne? Jørgen E. Olesen, professor v.
Aarhus Universitet – taler 15 minutter.
Refleksionsgruppe på scenen – tre udvalgte deltagere

11.10-11.35

FØDEVAREANALYTIKEREN: Fremtidens klimavenlige fødevareforbrug. Hvordan ser den
klimavenlige kostplan ud? Hvor ligger de store behov for innovation? Morten Birkved,
professor mso, leder af SDU Life Cycle Engineering. Taler 15 minutter
Refleksionsgruppe på scenen – tre udvalgte deltagere.

11.45-12.45

Frokost

Klimavenlige fødevarer – tre innovationsspor
12.45-13.15

Hvordan kan GUDP-projekter gøre en forskel for klimaet?
Tre korte oplæg fra GUDP-projekter med klimaeffekt og hver sin løsningsmodel:
1. KLIMAFORBEDRING AF EKSISTERENDE PRODUKTION:
Mindre klimabelastning fra den eksisterende oksekødsproduktion
Ved Anders Fogh, SEGES - projektleder FutureBeefCross, et stort nyt avlsprojekt, som skal
gøre krydsningskalve mere klimavenlige.
2. OMLÆGNING AF DYRKNINGSSYSTEMET
Bioraffinering – en vej til et mere klimavenligt dyrkningssystem
Ved Uffe Jørgensen, leder af Center for Cirkulær Bioøkonomi, AU - ekspert i grøn
bioraffinering og involveret i en række af de GUDP-støttede projekter på området.
3. NYE PRODUKTER: Det plantebaserede alternativ til kød
Ved Henrik Lund, direktør i Naturli´ Foods - en lille, innovativ virksomhed, som buldrer frem
med plantebaserede fødevarer. Deltager bl.a. i GUDP-projektet InnoGrass (græs i mad).

13.15-14.00

Klimacasino: Hvert deltagerbord spiller med 100 mio. som indsats
Deltagerne er delt ind i grupper á 8-9 personer. Hver gruppe får 100 millioner, som skal
bruges til udvikling af klimavenlige teknologier, metoder og produkter. Hvad er de bedste og
mest effektive klimaløsninger? Hvilken tilgang er den bedste? Vælg mellem en bred vifte af
forslag – eller find selv på nye.

Deltagerne udvikler visioner for klimavenlig fødevareproduktion
14.00-15.00

Workshops – visionsudvikling med step-stonemodellen:
Grupperne udvikler delvisioner for fremtidens klimavenlige landbrugs- og
fødevareproduktion. Det sker ved hjælp af step-stone-modellen, som har indbygget
modstand mod letkøbte løsninger. Modellem præsenteres før grupperne går i gang.

15.00-15.15

Kaffepause

15.15-15.45

GUDP-bestyrelsen på podiet
Moderator Anders Stahlschmidt interviewer GUDP´s bestyrelses medlemmer to og to.
De samler op på dagen: Hvad har begejstret? Overrasket? Evt. irriteret?
Hvordan kan de bruge deltagernes tanker og visioner?
Hvad tager de med sig som inspiration til GUDP´s fremtidige arbejde?

15.45

Farvel og tak

Der er ikke parkeringsmulighed i umiddelbar forbindelse med Smedjen/Centralværkstedet, men
konferencestedet ligger fem minutters gang fra Aarhus H og parkeringshuset under Bruuns Galleri.
Yderligere information: GUDP-Sekretariatet i Miljøstyrelsen.
Karen Munch Mortensen karmo@mst.dk eller Ulla Skovsbøl ulsko@mst.dk

