
Tidspunkt
1. marts 2022, kl. 19:00-21:15

Sted
Auditoriet på AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Hvem henvender mødet sig til?
Alle som er interesserede i natur og klimaspørgsmål

Arrangør 
Det Grønne Råd for Viborg Kommune

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men vi beder om tilmelding senest den 24. februar
på https://viborg.nemtilmeld.dk/42/

Yderligere oplysninger
Læs mere på www.viborg.dk/groenneraad

Det Grønne Råd  i Viborg holder temaaften om:

Grøn omstilling og bæredygtig produktion
Vores samfund er overvejende baseret på fossile råstoffer og energikilder. Vi bliver flere og flere mennesker på jorden 
og efterspørgslen på energi, mad, byggematerialer, beklædning og andre produkter stiger og stiger. Det samme gør 
vores behov for vand og jord til fødevareproduktion og for arealer til veje, bygninger og meget andet. 

Naturen og klimaet er under et stigende pres - der er behov for et paradigmeskift i den måde som vi producerer og 
forbruger på. 

På AU Foulum bliver der forsket i klima- og miljøvenlige produktionssystemer, hvor de biologiske ressourcer indgår i 
cirkulære kredsløb med minimalt svind. Visionen er at producere fødevarer, vedvarende energi og fornybare produk-
ter - samtidig med at miljø- og klimabelastningen reduceres. 

På Det Grønne Råds temamøde bliver der sat fokus på de nye muligheder for bæredygtig produktion.



Program 

19:00  Velkomst ved Eva Pinnerup, formand for Det Grønne Råd/Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune 

19:05 Kort introduktion til AU Foulum
 Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

19:10 Bioøkonomi og dyrkning af flerårige afgrøder kan bidrage til grøn omstilling og reducere miljøbelastningen 
 Professor og Centerleder Uffe Jørgensen, Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) 

19:35 Biobaserede produkter og nye energiteknologier er godt nyt for klima og miljø
 Lektor Morten Ambye-Jensen, Institut for Bio- og Kemiteknologi 

20:00 Pause med kaffe, te og kage

20:20 Grøn omstilling og bæredygtig arealforvaltning – med et eksempel fra Hjarbæk Fjord
 Professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi

20:45 Bæredygtige klima- og miljøløsninger kan give vækst i det lokale erhvervsliv
 Projektchef Anne-Mette S. Langvad, Klimafonden

21:10 Afslutning ved Eva Pinnerup


