DAKOFA på Folkemødet 2017
I dagene 15. - 18. juni 2017 finder det 7. Folkemøde sted i Allinge på Bornholm. DAKOFA deltager i
år for 3. Gang med Affalds- & Ressourceteltet, og vi gentager de tidligere års success – så kom og
besøg os!
DAKOFA har igen i år et stort telt, som giver mulighed for at der både kan være udstillinger og
spændende events i hele perioden. De forskellige events er arrangeret af organisationer inden for
affalds- og ressourceområdet. Du kan finde os i Danchells anlæg på plads A34.
Nedenfor findes en liste over udstillere samt events i teltet.

UDSTILLERE

DanWEEE Recycling
DanWEEE Recycling A/S er en innovativ virksomhed indenfor sortering og forædling af IT affald.
Vores kompetencer breder sig over en lang række områder inden for elektronikaffald, herunder
oparbejdning af computere, kopimaskiner, printere, servere og skærme.

Envac Optibag
Envac Optibag leverer intelligent affaldssortering. Med anvendelse af de eksisterende
indsamlingssystemer, farvede poser og et optisk sorteringsanlæg kan borgerne sorterer i så mange
fraktioner som ønsket – fleksibelt og fremtidssikret.

Gemidan Ecogi
Gemidan Ecogi’s mission er at sælge og levere anlæg til optimal forbehandling af organisk affald til
bioforgasning på biogasanlæg. Samtidig sikrer Ecogi en optimal udnyttelse af gaspotentialet i det
organiske affald og den dokumenterede renhed i pulpen gør, at den kan udnyttes som gødning på
markerne efter endt forgasning.
JOCA
JOCA udvikler, monterer og sælger over- og underjordiske affaldscontainere af en hver slags til
affaldsselskaber, boligselskaber, vognmænd og arkitekter. Derudover har vi et bredt udvalg af
byrumsinventar, fliser, støttemure og legepladsredskaber.

Rubæk & Co.
Vi er totalleverandør af udstyr til miljørigtig kildesortering og affaldshåndtering og har i dag
Skandinaviens største produktsortiment af maskiner og udstyr, både til inden- og udendørs brug.
Der udover forhandler vi produkter af 100 % genbrugsplast. Møbler til park og byrum,
legepladsudstyr, multibaner mv.
Solum
Solum Gruppen er Danmarks største leverandør af kompost, vækstmedier og græsplejeprodukter.
Vi skaber værdi ved at integrere affaldshåndtering, biogasproduktion samt produktion af og
rådgivning om en bred vifte af jordforbedringsmidler.
Dansk Affald
Dansk Affald er en fælleskommunal affaldsvirksomhed med det forretningsområde på optimal vis
at formidle, behandle og afsætte genanvendelige affaldsressourcer for vore kunder under
hensyntagen til miljø, klima og økonomi.

EVENTPROGRAM FOR AFFALDS- & RESSOURCETELTET

Torsdag den 15. juni
15.00-16.00: Af med klunset – men hvordan?
Brugt tekstil og tekstilaffald er en overset værdifuld ressource. Det bliver helt tydeligt, når
genbrugsbutik Diva Secondhand de luxe fra Rønne slår den røde løber ud for et
genbrugsmodeshow, hvor aflagte garderober bliver forvandlet til catwalk-værdigt tøj.
Modeshowet bliver efterfulgt af en debat, hvor vi diskuterer, hvordan vi i Danmark kan øge
mængderne af brugt tekstil, som bliver enten genbrugt eller genanvendt. Vi undersøger blandt
andet, hvordan vi kan leve op til de krav, der potentielt kan komme fra EU om, at vi skal indsamle
langt større mængder tekstil og om, hvilke muligheder det kan medføre for de danske aktører.
Deltagere: Isabella Holmegaard, Lifestyle & Design Cluster. Tina Donnergaard, Røde Kors. Jesper
Vange Heinzl, Dansk Affald. Nikola Kiørboe, DAKOFA. Ole Morten Petersen, DAKOFA. Maiken
Jensen, Diva Secondhand de luxe.
Arrangør: DAKOFA

Fredag den 16. juni
12.00 -13.00: Musik i affald – STOMP
Kan det vi normalt betragter som affald bruges på en anderledes, kreativ og endda musikalsk
måde?
Det spørgsmål har DAKFOA stillet Bornholms Kulturskole. De kreative musikere har besøgt
genbrugspladsen i Rønne og modificeret diverse udsmidte genstande, så de i stedet kan bruges
som musikinstrumenter! Kom ned i Affalds- og Ressourceteltet og hør hvad affald også kan bruges
til, hvis man gentænker affaldet som en musikalsk ressource i stedet for blot affald.
Deltagere: Bornholms Kulturskole
Arrangør: DAKOFA

14.00-15.00: Fremtidens råvareleverandør – affaldssektorens organisering?
En debat om fremtidens råvareleverandører – hvem skal bære ansvaret i en cirkulær økonomi?
Der er stor politisk opbakning til en omstilling til cirkulær økonomi i både EU og i Danmark. En øget
genanvendelse af affald er et centralt element i en cirkulær økonomi. Mange står i kø for at
overbyde hinanden i forhold til, hvor meget de mener bør genanvendes. Er det kun i festtalerne,
at vi forpligter os? Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) inviterer politikere og folk fra både
branchen og industrien til at debattere, hvor langt vi skal gå, og hvad det må koste?
Og hvis vi startede forfra i dag, hvordan skulle vi så organisere genanvendelsessektoren? Hvem gør
hvad? Hvordan gør de det og hvorfor? Hvilken effekt har organiseringen af sektoren for
omstillingen til en cirkulær økonomi? Hvordan kan ønskerne til organisering og ambitioner
understøttes politisk?
Deltagere:
Arrangør: Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)

15.00-16.00: Biogassens mange ansigter
Biogas opfylder mange formål – det giver vedvarende energi, recirkulering af fosfor, bedre
kvælstofudnyttelse, bidrager til jordfrugtbarhed, og det leverer biogas til tung transport. Nogle
siger at biogas er dyrt – men det er fordi man kun ser på hvad det leverer af CO2-reduktion. Fire

organisationer tager debatten op og diskuterer hvordan fosfor bedst håndteres og udnyttes i dag
og i fremtiden.
Deltagere: Poul Erik Morthorst, prof., DTU, Medlem af Klimarådet. Christian Ege, sekretariatsleder,
Det Økologiske Råd. Tore Harritshøj, direktør, EON. Bruno Sander Nielsen, Foreningen
Biogasbranchen. Ole Hvelplund, direktør Nature Energy. Erik Fog, SEGES Økologi Innovation
Arrangør: Det Økologiske Råd, E.ON Danmark, Nature Energy & Foreningen Biogasbranchen

18.00-19.00: Mød en Affaldsnørd
DAKOFA inviterer en ægte affaldsnørd til at give sit bud på, hvorfor det er så vigtigt at udnytte
ressourcerne i vores affald, hvordan affaldet indgår i en cirkulær økonomisk fremtid og ikke mindst
hvad vi selv kan gøre. Kom og vær med til en spændende snak om, hvordan og hvorfor vi skal blive
bedre til det med affald, og stil de spørgsmål og kom med de kommentarer, du har lyst til, til den
politisk ansvarlige for området i København, Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell.
Deltagere: Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester Københavns Kommune. Ole Morten
Petersen, DAKOFA
Arrangør: DAKOFA

Lørdag den 17. juni
9.00-10.00: Morgenmøde om affaldsressourcerne
Hvordan udnytter vi ressourcerne i affaldet bedre? En række interessenter tager snakken op!
Affald er ikke længere noget, vi bare skal skaffe os af med. Affaldet rummer en lang række
materialer og ressourcer, som vi i stigende grad får brug for, fordi jordens ressourcer er ved at
slippe op. Derfor er affaldet fremtidens råvare og danner grundlaget for en cirkulær økonomi, hvor
vi ikke smider noget væk, men tværtimod bruger det igen og igen. Men hvordan gør vi det?
Spørgsmålene er mange: Hvilke krav kan vi stille til virksomheder? Mangler vi teknologi? Kan det
betale sig? Hvem har ret til affaldet? Har vi de rette værktøjer? Er lovgivningen på plads? Hvad kan
vi selv gøre? DAKOFA har inviteret en række relevante aktører og interessenter med interesse for
affald til kaffe, morgenbrød samt en snak om, hvordan vi udnytter ressourcerne i affaldet bedre.
Arrangementet vil blive indledt med en kort introduktion til emnet.
Deltagere: Christian Ege, Det Økologiske Råd. Lea Wermelin, Miljø- og fødevareudvalget. Jacob
Simonsen, Dansk Affaldsforening. Jens Hjul-Nielsen, BOFA. Annemette Fuglsang, RenoSyd. Simon

Stig Gylling, Dansk Byggeri. Henrik Wenzel, SDU. Jacob Zeuthen, Dansk Erhverv. Sine Beuse, DN.
Karint Klitgaard, DI. Marianne Munch, ARI. Henrik Bang Jensen, Landbrug og Fødevarer. Signe
Freese, COOP. Jan Dalsgård Johannesen, Arla. Med flere.
Arrangør: DAKOFA

11.00-12.00: Kan det BÆRE – er vi DYGTIGE nok?
Hvordan løfter vi i flok, så genbrugskagen bliver endnu større og alle kan få en bid? Samarbejde og
samskabelse i alle led af affaldsværdikæden er vejen frem mod cirkulær økonomi og dermed
bæredygtighed. Men hvordan sikrer vi, at vi løfter genbrugsopgaven sammen frem for at
bekæmpe hinanden? Kom og oplev hvordan et spil om affald og genbrug og en efterfølgende
debat tager sig forskelligt ud i forhold til at samarbejde - eller gør den? Hvad kan vi sammen gøre
for at skabe opmærksomhed omkring de udfordringer, vi står overfor i forhold til bæredygtighed
og hvordan kan vi blive bedre til at tage udgangspunkt i et 'vi' frem for et 'dem' og 'os'? Hvor ser vi
begrænsningerne og, ikke mindst, hvor er mulighederne, og hvordan bliver vi dygtige nok til at
bære i flok? Til arrangementet vil bl.a. klimaaktivist Signe Wenneberg deltage.
Deltagere: Trine Lindegaard Holmberg, KARA/NOVOREN. Signe Wenneberg. Robert Hinnerskov,
ISOBO. Hanne Lundhus, KARA/NOVOREN.
Arrangør: KARA/NOVOREN

14.00-15.00: Oplev den danske kamp mod plastik i havene
Se, rør, oplev og hør om de foreløbige resultater og erfaringer fra Projekt Plastfrit Hav.
Plastik i havet er en kompleks global problemstilling, hvor en af de helt store udfordringer er, at vi
mangler viden, så vi kan vælge de mest effektive løsninger. Derfor har projekt Plastfrit Hav de
seneste par år arbejdet intensivt på at gøre os klogere på, hvordan vi kommer plastik i havet til
livs. Både den plast vi kan se med det blotte øje og mikroplastik. Partnerne bag Projekt Plastfrit
Hav - Plastindustrien, Plastic Change og Det Økologiske Råd – inviterer til et medlevende ”show
and tell”-event, hvor vi præsenterer interessante metoder og de foreløbige resultater af det 3årige projekt. Oplev f.eks.: - Strandmøbler af genanvendt Vesterhavs-plast - Plast-detektiv i
plejeprodukter med app’en Beat the Microbead - Dissekering af fisk/skalddyr – hvor meget plast er
der i vores fødekæde? Eksperterne er til stede, så det er her, du kan få svar på alle dine spørgsmål
om plastforurening.

Deltagere: Thomas Drustrup, Adm direktør, Plastindustrien. Malene Møhl, Rådgiver i kemikalier,
Det Økologiske Råd. Henrik Beha Pedersen, Miljøbiolog og stifter af Plastic Change, Plastic Change.
Arrangør: Projekt Plastfrit Hav

15.00-16.00: Kampen for et ”plastfrit hav” – hvordan vinder vi?
NGO’er, plastbranchen og politikere vil plastik i havet til livs, men hvordan gør vi det bedst?
Folketinget er enige om, at DK har brug for en national handlingsplan mod plastikforurening, men
hvilke initiativer skal planen indeholde for, at den bliver effektiv i praksis? Hvor meget kan øget
genanvendelse og mere cirkulær økonomi gøre for at minimere mængden af plastik i havet? Er
bioplast et reelt alternativ? Og hvordan kan miljøet drage fordel af, at plastikforurening er et
emne, der optager rigtig mange forbrugere? Kan danske løsninger og teknologi gøre en forskel på
et globalt niveau, hvor mange tredjeverdenslande dagligt udleder enorme mængder af plastik i
havet bl.a. som en konsekvens af katastrofal affaldshåndtering? Det er nogle af de spørgsmål, som
journalist på DR P1 Karen Hjulmand søger at få svar på i en debat med repræsentanter fra NGO’er,
Folketinget og plastbranchen. Du får som deltager rig mulighed for at involvere dig undervejs i
debatten og via #PlastfritHav, da vi meget gerne vil høre dine forslag til, hvordan vi reducerer
mængden af plast i havet.
Deltagere: Maria Gjerding, Folketingsmedlem, Enhedslisten. Henrik Beha Pedersen, Miljøbiolog og
stifter af Plastic Change, Plastic Change. Malene Møhl, Rådgiver i kemikalier, Det Økologiske Råd.
Christina Busk, Miljøpolitisk chef, Plastindustrien. Lea Wermelin, Folketingsmedlem,
Socialdemokraterne.
Arrangør: Projekt Plastfrit Hav

Søndag den 18. juni
11.00-12.00: Projekt Plastfrit Hav
Projekt Plastfrit Hav sætter fokus på faren ved de store mængder plastaffald i havene, og viser
gennem forskellige installationer og show-and-tell, hvilke konsekvenser plastikken har. Der vises
også hvordan projektet bekæmper mængderne af plastaffald, som lige nu forurener havet.
Deltagere: PlasticChange, Det Økologiske Råd, Plastindustrien
Arrangør: Projekt Plastfrit Hav

