Invitasjon til samling av norske biokullaktører
27. November på Quality Airport Hotel Gardermoen
Biokull- og pyrolyseinteressen i Norge har økt betydelig den siste tiden, og det er tydelig et behov for å samle
gode ideer, tanker og aktører for å kunne få til en mest mulige effektiv utvikling, og slik at vi sammen kan
skape de beste løsningene.
I forbindelse med Bioenergidagene 2018 som arrangeres den 26. og 27. november på Gardermoen ønsker
Norsk Bioenergiforening (Nobio) i samarbeid med Green House å invitere til en samling for biokullaktørene i
Norge tirsdag 27. november. Denne samlingen vil være å anse som en oppfølging av møtet i regi av NIBIO
som fant sted den 26. juni i Oslo.
Møtet er planlagt fra kl. 14:15 til 17:00. Det inviteres også til å delta på konferansens ordinære opplegg
(tirsdag 27.) med lunsj, foredrag og informasjon fra Enova, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge
tidligere på dagen (program). Det vil også være en innledning om biokull i biovarmesesjonen samt i sesjonen
om nye markeder og muligheter.

Program for biokullsamlingen
Introduksjonsrunde av alle deltagere
Noen setninger om hva dere gjør og om utviklingen siden sist (med de deltagere som var med 26. juni)
Status for forskningen på området
Pyrolyse - hvordan foregår utviklingen? – SINTEF
Biokull som jordforbedring - hvordan går gjødselforsøk, og hvordan kan en skape best effekt ved bruk av
biokull i norsk jord – NIBIO
Veien videre
Hva vil et bedriftsnettverk for biokullaktører kunne bety for utviklingen fremover? – Knut Skinnes, Green
House
Positive erfaringer med et bransjenettverk, noen erfaringer – Martin S. Kristensen, Norsk Bioenergiforening
(Nobio)
Målsetning er å beslutte opprettelsen av et norsk biokullnettverk.
Diskusjon
Hvordan burde et biokullnettverk organiseres?
Mandat og målsetning?
Finansiering?
Innovasjon Norge forteller om muligheter for finansiering gjennom bedriftsnettverksmidler
Påmelding
•
•
•

Kun biokullseminar (gratis): Send en e-post med navn og firma til martin@nobio.no.
Biokullseminar + konferansens dag 2 inkl. lunsj (spesialpris: kr. 650,-): Ordinær påmelding (skriv
«Biokullseminar» i kommentarfeltet nederst for å få spesialpris).
Begge dager på konferansen (Nobios medlemspris): Ordinær påmelding (skriv «Biokullseminar» i
kommentarfeltet nederst).
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