Norsk landbruk er under endring og noen av de mest interessante trekkene for byggebransjen er
koplet til klimatiltak, utnyttelse av biogass og -gjødsel og de effekter dette vil ha på moderne
landbruksbygg. Det er viktig at betongbransjen ser de endringer som nå kommer og tilpasser sine
produkter og løsninger til de nye behovene som skapes i landbruket. Samtidig ser vi at Landbruks- og
matdepartementet stiller relativt store FoU-ressursene til rådighet for utvikling av norsk landbruk.
Dette er en mulighet for både landbruk og byggebransje til å initiere lønnsom innovasjon.
Vi inviterer derfor til en tankesmie på Clarion Hotell- Oslo Airport, torsdag 27.januar kl 1000-1400.
Dette er et delseminar som er lagt til Betongelementforeningens årsmøte på samme sted men denne
tankesmien er åpen for alle interesserte.
Kl 1000:

Åpning av tankesmie v/Jan Eldegard, byggutengrenser.no

Kl 1015:

Hvordan vil landbruklet utnytte biogass og biogjødsel?
Svein Lilleengen, Norsk Landbruksrådgivning
Hvilke typer konstruksjoner og prosessanlegg vil bli etterspurt?
Hvordan kan betongindustrien bidra til gode løsninger for landbruket?

Kl 1100:

Nye driftsbygninger for å møte nye muligheter og krav
Kjell Tangen rådgiver, Norsk Landbruksrådgivning
Betongkonstruksjoner i landbruksbygg fram til i dag
Hva er forventa utvikling framover innenfor bygging av nye driftsbygninger og
hvordan kan betongindustrien bidra med gode løsninger

Kl 1130:

Lunch

Kl 1230:

Hvilke incentiver kan utnyttes for å utvikle nye løsninger i samarbeid med
landbruket?
John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen og Jan Eldegard, byggutengrenser.no
Det er i dag flere ulike incentiver og støtteordninger for tilrettelegging og utnyttelse
av bioenergi. Flere av disse kan også gjøres tilgjengelige for byggebransjen og vi vil
gjerne at betongbransjen gjøres kjent med disse. Dette kan være:
• Program for støtte til økt trebruk
• Bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge
• Program for tilskudd til uttak av skogflis, utnyttelse av GROT som energikilde i
eksisterende industriprosesser
• ENOVAs ordninger for større, industrielle anlegg
• Biogassprogrammet - Bioforsk
• Utviklingsprogrammet for klimatiltak i jordbruket
• Andre programmer

Kl 1300

Diskusjoner og avklaring

Kl 1330

Oppsummering og avslutning

