FREMTIDENS DAGE
MOD EN GRØNNERE
FREMTID FOR
LANDBRUGET

Stande og priser på
innovationsområdet
Fremtidens dage
Klar-til-brug-konceptstand 4 m2
– Størrelse: 2 x 2 meter

På Agromek 2022 kan du opleve fremtidsog innovationsområdet Fremtidens Dage.
Det er stedet i Nordeuropa, der viser branchen
fremtidens landbrug. Her samler vi politik,
viden og erhvervsliv til debat om fremtidens
danske landbrug.

– Gulvtæppe
– lys + 230 v. strømstik
– Rundt ståbord + stol

Pris:

9.000,- DKK
(ekskl. moms)

Kontakt
Kim Bie Schubert
Projektsælger
+45 9926 9899
kbs@mch.dk

AGROMEK
2022

agromek.dk

Fremtidens Dage
finder du i Hal E

Fire temadage

Her kan du opleve nogle af branchens mest spændende
startupvirksomheder med løsninger på fremtidens problematikker.

Fremtidens Dage vil blive opdelt i fire temadage. De fire temaer
integrerer de mest relevante problemstillinger og muligheder,
dansk landbrug står overfor lige nu i forhold til den kommende
grønne omstilling og tager deres udspring i den brede
landbrugsaftale indgået oktober 2021.

På området vil der også
være mulighed for at møde:

SEGES Innovation
med en stor fremvisning
af deres digitale løsninger
til landmanden.

Teknologisk Institut som
vil præsentere nogle af de
banebrydende projekter,
de arbejder med.

Derudover vil der være en scene til debat, dialog og
præsentation samt vores Science Challenge, hvor dygtige
studerende præsenterer topaktuelle virksomhedscases,
som de har arbejdet med.

Tirsdag 29. november

Onsdag 30. november

Fremtidens Maskiner

Fremtidens Fødevarer

vil fokusere på, hvordan fremtidens
grønne maskiner bliver helt centrale
i udviklingen af et grønt, effektivt
og kvalitetsbevidst dansk landbrug.
I landbrugsaftalen fokuseres der på, at
investeringer i nye teknologier skal være
en motor for den grønne udvikling.

vil fokusere på, hvordan værdikæden
i dansk landbrug ser ud i fremtiden.
I landbrugsaftalen fokuseres der
på, at flere fødevarer skal være
plantebaserede, økologiske og
bæredygtige, samt at udledningen
fra husdyr skal reduceres drastisk.

Torsdag 1. december

Fredag 2. december

Fremtidens Ejerskaber

Fremtidens Digitale Løsninger

vil fokusere på, hvordan ejerskaber,
driftsformer, finansiering samt arbejdskraft kommer til at se ud i fremtidens
danske landbrug. I landbrugsaftalen
fokuseres der på at udtage 100.000 ha.
lavbundsjorder. Derudover er det et stort
emne, hvordan vi sikrer flere bæredygtige generationsskifter i dansk landbrug.

vil fokusere på, hvordan landbruget
fremover vil bruge data og digitale løsninger i udviklingen af dansk landbrug.
I landbrugsaftalen fokuseres der på
at skabe bedst mulig grobund for at
digitalisere det danske landbrug både
i stalden, i maskinerne og på markerne.

