Pressemeddelelse – 26. april 2016

Ida Auken besøger Djursland
Radikale Djursland får mandag 9. maj besøg af folketingsmedlem Ida Auken. Den lokale
kreds har tilrettelagt et program, som skal vise Ida Auken, at virksomheder på Djursland er
med i front på miljø- og klimaområdet.
Programmet for dagen viser eksempler på bæredygtige og nytænkende virksomheder og projekter på Djursland
– det kan kort samles under overskriften ”Cirkulær økonomi”. Et relativt nyt strategisk værktøj. Ressourcerne går
i kredsløb i en cirkulær økonomi, der bruger de samme materialer igen og igen. En bæredygtig retning til at
skabe beskæftigelse og samtidig fremme miljøet.
Åbent debatmøde
På Kalø Økologisk Landbrugsskole inviterer Radikale Djursland til debat om strukturudviklingen i landbruget med
fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Alle er velkomne.
Ida Auken udtaler om besøget på Djursland: ”Jeg glæder mig til besøget. Det ser ud til at Djursland virkelig er
med fremme og har konkrete eksempler på virksomheder der tænker nyt og arbejder med cirkulær økonomi.
Besøget giver mig en værdifuld mulighed for en inspirerende dialog med de gode kræfter, der står i spidsen for
disse aktiviteter.”
Ida har et ambitiøst mål: ”Vi skal skabe et Danmark uden affald. Et Danmark, hvor affald bliver set som en
ressource. Og et Danmark, der viser resten af verden, hvordan man skaber vækst uden at give en fattigere klode
videre til den næste generation.”
Radikale Djursland vil gerne præsentere eksempler som viser at det er muligt at skabe forretning, som ud over
økonomiske resultater - også tager ansvar og viser nye veje til at fokusere på andre værdier til gavn for vores
fælles fremtid.

Om Ida Auken, Medlem af Folketinget (R)
Ida Auken er tidligere miljøminister og nuværende medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Ida er
miljøordfører, erhvervsordfører, forbrugerordfører samt forskning og uddannelsesordfører.
Ida Auken er som den første danske politiker blevet udnævnt af World Economic Forum som ’Young Global
Leader’. Her er Ida optaget af, hvordan vækst kan fungere som katalysator for bæredygtig udvikling, så
fremtidige generationer har noget at leve af, men også har et sted at leve. Medlemmerne i forummet er udvalgt,
fordi de har vist lederskab og evne til at skabe og føre nye ideer ud i livet. Ida Auken er Co chair for The Young
Global Leaders Taskforce for Circular Economy og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular
Economy. Ida Auken er ydermere kåret til at være en af Europas lovende ledere under 40 år i ”40 under 40
European Young Leaders.

PROGRAM 9. maj 2016
11.00 AlgecenterDanmark Færgevej, Grenaa
Perspektiver i dyrkning af tang.
Besøg ved AlgecenterDanmark (Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og Kattegatcentret)
Præsentation af planer for tanganlæg i havet nord for Djursland og af forsøgstanke v/Annette Bruhn,
forsker og leder af tangdyrkningen, Aarhus Universitet Bioscience.
Arealet på havanlægget er på cirka 400x500 meter. Dyrkning af tang i stor skala som en af fremtidens
bæredygtige resurser i fx dyrefoder.
Nordisk Tang, Grenaa
Bjarne Ottesen fra Nordisk Tang deltager ved AlgecenterDanmark. Nordisk Tang er en fremadstormende
iværksættervirksomhed med tang som basisprodukt i fødevarer.
Nordisk tang laver gourmetprodukter til dagligt brug ud af havets grøntsag. Tang indeholder omega 3
antioxidanter, vitaminer og mineraler. Restproduktet fra produktionen af tang til fødevarer bruges til
gødning og dyrefoder (cirkulær økonomi).
12.10 Besøg på DS Smith Packaging, Åstrupvej 30, Grenaa
Møde med Peter Malbek, CEO ved DS Smith i Grenaa, Danmarks største cirkulære virksomhed. Oplæg og
besigtigelse af produktionen af papemballage. DS Smith har som målsætning at udvikle deres forretning
på en ansvarlig og bæredygtig måde, hvilket er et vidnesbyrd om deres tilgang til virksomheds
ansvarlighed.
13.45 Kalø Økologisk Landbrugsskole, Skovridervej 3, 8410 Rønde – Åbent debatmøde
Besøg på Danmarks eneste økologiske landbrugsskole. Debat om strukturudviklingen i landbruget med
fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Skolen har udgangspunkt i ”Fra jord til
bord”. Eleverne på landsbrugsskolen og Viden Djurs Rønde Gymnasium inddrages i besøget ”Mød en
folketingspolitiker”. Unge fra Syddjurs Demoråd deltager.
15.30 Ny Malt Ebeltoft, Adelgade 39, 8400 Ebeltoft
I Ebeltoft skaber ildsjæle og erhvervsfolk i partnerskab med Syddjurs Kommune fremtidens erhvervs- og
kulturhus i den gamle Maltfabrik fra 1861.
En international arkitektkonkurrence er i gang, og i 2019 åbner de gentænkte fabriksbygninger som et
mødested for kreativitet, kunst og kultur.
Direktør og lokal kulturildsjæl Kristian Krog, fortæller om projektet og om indsatsen og
netværkssamarbejder for de kreative erhverv i Region Midtjylland. En repræsentant fra de lokale
fødevareinitiativer og mikroproducenter som fx Skovkvæg fra Nationalpark Mols Bjerge, øl/brus fra
Ebeltoft Gårdbryggeri m.v. Fortæller om den gentænkte andelsbevægelse, samskabelse etc.

Ændringer kan forekomme.
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