VELKOMMEN TIL
BORNHOLMERDØGN
6.-7. OKTOBER 2017

DE 8 BÆREDYGTIGE GRØNNE OPLÆG
RUNDE 1 (14.15-14.45)
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Hvordan vil vi passe på naturen og
udnytte dens potentiale?
Søren Friese og Thomas Guldbæk

RUNDE 2 (14.45-15.15)

5

Søren Friese, Skovrider Bornholm, Naturstyrelsen
Søren Friese indgår i forskellige partnerskaber i forbindelse med forvaltningen af den
bornholmske natur, blandt andet et partnerskab om styrkelse af outdoor turismen på
Bornholm.
Thomas Guldbæk, Projektansvarlig/Naturvejleder,
Gaarden – Bornholms Madkulturhus
Thomas Guldbæk er madkender og formidler og en flittig samler af bornholmske urter,
blandt andet til gourmet restaurationen Noma i København
HVOR: Telt
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HVOR: Telt
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Energi- og ressourceeffektivt landbrug:
Hvilke fødevarer vil vi skabe og spise?
Brian Kofoed og Thomas Bay Jensen

Tommy Olsen, Jesper Preuss Justesen og Trine Ritcher

Thomas Bay-Jensen, CEO Bornholms Landbrug
Thomas Bay-Jensen indgår som partner i en vifte af samarbejdsprojekter, der skal
fremme udvikling og vækst i det bornholmske fødevareerhverv. Thomas står blandt
andet bag en ny fødevarestrategi i samarbejde med Regionskommunen og Gourmet
Bornholm – en del af regional madkultur.

Tommy Olsen, Projektleder Bæredygtig Bundlinje Bornholm, Gate 21
Tommy Olsen har erfaring fra danske virksomheders arbejde med grønne forretningsplaner og anvendelse af affald som ressourcer. Erfaringerne skal i 2018 deles med de bornholmske virksomheder, som led i projekt Bæredygtig Bundlinje Bornholm

Brian Kofoed, Gårdejer Store Muregaard
Brian Kofoed er gårdejer og svineproducent. På sin store landbrugsbedrift har Brian
gennemført omfattende energiforbedringer i staldene og samtidigt arbejdet med at
mindske CO� udledningen i transportleddet.

Jesper Preuss Justesen, Fagkoordinator, Teknik&Miljø,
Bornholms Regionskommune
Jesper Preuss Justesen arbejder med miljøgodkendelser og gennemfører bæredygtige
tilsyn i de bornholmske virksomheder.

HVOR: Kyllingemoderen

Grønne forretningsplaner og bæredygtig bundlinje:
Hvad vil vi leve af?
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HVOR: Kyllingemoderen

Grøn transport: Hvordan vil vi transportere os?
Lars Bjørn Høybye og Per M. Boesen

Grønne hjem og grønt byggeri:
Hvordan vil vi bo og bygge?

HVOR: Kroen, lokale 1

8

Peter Beyer Holm og Mikkel Høst
Peter Beyer Holm, Bygningskonstruktør, STEENBERGsTegnestue Aps.
Peter Beyer Holm er en del af teamet i Steenbergs Tegnestue, der varetager funktioner
inden for arkitekt- og ingeniørkompetencer, herunder bæredygtigt byggeri.
Mikkel Engset Høst, Energirådgiver og Leder, EnergiTjenesten Bornholm
Mikkel Engset Høst har ansvar for EnergiTjenesten Bornholm og er uddannet
Landskabsforvalter med fokus på miljø og planlægning. Mikkel har erfaring og
viden om grønt byggeri, solceller, solvarme og varmepumper.
HVOR: Kroen, lokale 2

Klaus Vesløv og Jens Juel

Klaus Vesløv, Afdelingschef Bornholms Energi&Forsyning
Klaus Vesløv er involveret i Bright Green Islands vision om at omdanne øens energiproduktion til 100% vedvarende energi. Klaus er desuden involveret i EgoGrid projektet
i et bredt samarbejde med internationale partnere.

Lars Bjørn Høybye, Trafikchef BAT
Lars Bjørn har skabt Danmarks mest energieffektive busdrift og har stor indsigt i
udvikling af bæredygtige teknologier og offentlige transportsystemer.

HVOR: Kroen, lokale 1

Grøn energi og ressourceanvendelse:
Hvor skal vores energi komme fra og hvordan
passer vi på vores ressourcer?
Jens Hjul-Nielsen, Direktør Bofa
Jens Hjul-Nielsen er ansvarlig for Bornholms fremadsynede og bæredygtige affaldshåndtering og har blandt andet udviklet Affaldstårnet, der formidler bæredygtig ressourceanvendelse til kommende generationer.

Per M. Boesen, Direktør Greenabout A/S
Per driver en bornholmsk innovativ virksomhed, der tester grønne teknologier og
fremtidens løsninger indenfor transport
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Vigga Svensson
Vigga Svensson, Vigga, Co-founder og CEO
Vigga Svensson er kvinden bag firmaet VIGGA, en abonnementsordning med økologisk
vente- og børnetøj. Det cirkulære og bæredygtige koncept har vundet internationale priser.

Trine Richter, Direktør Green Solution House Aps
Trine Richter er direktør for Bornholms grønne hotel og konferencecenter opført efter
100% bæredygtige principper.
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Grøn forretning, grønt forbrug:
Hvordan vil vi leve og udvikle os?

Grøn dannelse: Hvordan øger vi bæredygtigt
kendskab og kundskab?
Bente Larsen og Pia Tofte
Bente Larsen, Forstander Bornholms Højskole
Som ny forstander på Bornholms Højskole er Bente Larsen optaget af at tænke visionen
for Bright Green Island ind som et integreret koncept i højskolens profil og undervisning.
Pia Tofte, Skoleleder Paradisbakkeskolen, Bornholms Regionskommune
Pia Toftes skole har det ”grønne flag” i forbindelse med skolens arbejde med bæredygtigt
forbrug. På skolen har man gennemført et køkkenhaveprojekt og undervist eleverne i
havebrug. Børnenes grøntsager anvendes i undervisningen.
HVOR: Kroen, lokale 2

