
Lørdag kl. 10 – 16

10.00  Velkomsttale med indvielse af Danmarks 

mest dækkende el-ladeinfrastruktur.

10.15 – 10.40  Samsøfærgen på skifergas eller biogas? 

Hvad er status? v/Søren Stensgaard.

10.50 – 11.20   Oplæg om etablering af biogasanlæg og 

bearbejdning af biogas til brug på færgen. 

11.30 – 11.45   Samsø som modelsamfund for udbredelse 

af elbiler v/Lene Bestmann.

11.45 – 12.00   Nordisk Elbilforening v/Anton Bech. 

12.00   Underholdning for børn fyldt med energi  

v/Ann Nørgaard.

12.30 – 12.45  Konkurrence: SamsøCyklen – præsentation 

af deltagerne.

13.00 – 14.50  Henrik Duer (træner/vært på TV3 “ekstremt 

fed”) holder fokus på sundhed.

15.00 – 15.25  Lad naturens kredsløb løbe gennem din 

husholdning v/Agner Thulesen.

15.30 – 16.00  Lær at blive mere selvforsynende – med 

langt mindre arbejdsindsats  

v/Birgit Rothmann.

Søndag kl. 10 – 14

11.00 – 11.25 Østersdyrkning v/Boris Schiøler.

11.30 – 11.55  Fremtidens lokale og bæredygtige 

fødevareproduktion v/Bjarne Wickstrøm.

12.00   Underholdning for børn fyldt med energi  

v/Ann Nørgaard.

13.00 – 13.25   Konkurrence: SamsøCyklen, vinderen kåres.

13.30 – 14.00  Elbilforeningen fortæller om konceptet støtte 

til el-delebiler. 

I 1998 begyndte den grønne omstilling til vedvarende energi på 

Samsø. Siden Samsø blev selvforsynende med vedvarende energi 

blev målet sat til at blive fossilfri. Det arbejder vi på nu og målet 

er klart: Fossilfri i 2030! Der er lagt en klar plan for Fossilfri Ø 

og det er fællesskabet, som løfter denne opgave. Det betyder, at 

der er forskellige grupper med frivillige, eksempelvis Transport 

Gruppen, som arbejder for dette mål. I 2013 afholdt Transport 

Gruppen Danmarks største elbildag. Vi har i år udvidet temaet 

til bæredygtighed, så flere tiltag er med. Bæredygtighed og grøn 

omstilling indeholder i år også sundhed og økologi, hvordan 

hænger det nu sammen? Det kan du få svar på til Bæredygtig 

Festival 2014. Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Læs mere om Fossilfri Ø og Bæredygtig Festival på: 

www.energiakademiet.dk

BÆREDYGTIG FEST IVAL  2014

Fossilfri mobilitet · Økologi · Sund fantasi

Lørdag d. 31/5 kl. 10-16 
Søndag d. 1/6 kl. 10-14

ØEN MIDT I DANMARKFRI ENTRÉ

Vi ses på Energiakademiet i Kr. Himmelfartsferien

Program Kontekst

Medarrangør: 

Ingeniører Foreningen IDA, IDA Energi Østjylland

Samsø Miljø- og Energikontor
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Arrangør:

Transport Gruppen under Fossilfri Ø

Sundhedsafdelingen ved Samsø Kommune

Økologisk Samsø
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� Prøv din nye elbil, elcykel eller elknallert.

� Gasfærge de facto, men også om tanker og ideer. 

� Landmand Kent Skaaning fortæller om etablering 

af biogasanlæg. Ildsjælene fra Sverige fortæller om 

organisering af biogas og bearbejdning af biogas til 

transport. 

� Projektstatus for delebilsordning for elbiler. 

� Indvielsen af Danmarks mest dækkende  

el-ladeinfrastruktur. 

� TOUR DE SAMSØ for hele familien, nyd naturen og de 

bæredygtige steder, der holder åbent hus. 

� Fremtidens Cykel er en SamsøCykel! Deltag i 

konkurrencen – læs mere under punktet SamsøCyklen. 

� En næsten økologisk golfbane – hvad mangler? Se blandt 

andet elgræsklippere og elgolfbiler.

� Nordisk Elbiltræf – hvem kører længst på kWh’en.

� DN, med fremtidens cykel- og vandrestier på Samsø.

� TV-vært, Henrik Duer. Foredraget Sund livsstil – Sådan 
får du succes. Kom og bliv inspireret til en sund 

livsstil. 

� Få servicetjek af kroppen i sundhedsteltet og giv dit input 

til kommende sundhedstiltag fra kommunen.

� SamsØkologi; smag tang fra Samsø og hør om 

østersdyrkning.

� Kompostering og hügelkultur, formering og salg af planter, 

jordbrugsfonden. 

� Fremtidens lokale og bæredygtige fødevareproduktion.

� Økologi og golf.

En bæredygtig udvikling er en kombination af flere faktorer, 

miljøet er den mest kendte af dem, men den kulturelle og 

sociale bæredygtighed er lige så vigtig. En grøn omstilling 

med fossilfri mobilitet, lokal økologi og sundhed er tre af 

mange fokusområder. Kom og oplev en række af de bæredygtige 

initiativer, der sker lige nu, på og uden for Samsø. Se, prøv og få 

smag for det, vi kalder en bid af bæredygtig udvikling. 

Fossilfri mobilitet

Vi skal finde alternativer til benzin og diesel. På Samsø er vi 

seriøse og inviterer jer alle til at smage på fremtidens hverdag. Vi 

indvier Danmarks bedst dækkende ladeinfrastruktur, har besøg 

fra Nordisk Elbilforening, og vi fortæller om Danmarks første 

indenrigsfærge, der sejler på gas og måske endda på biogas. 

Sundhed

En bæredygtig livsstil hænger rigtig godt sammen med en sund 

livsstil. Eksempelvis forbindes økologi med en sundere kost, og 

at benytte cykel giver jo motion og er godt for miljøet. Samsø har 

en række kedelige rekorder inden for sundhed, så der er plads til 

forbedring! Kom og vær´ med og lad os sammen tage hul på at 

vende udviklingen.

Økologi 

Er økologi bæredygtigt? Smager det bedre? Er det besværlig? 

Tag selv stilling. Samsø er ikke kun grøn af energi, men også et 

grønt spisekammer. Samsø er på vej mod en mere grøn profil. I 

det økologiske telt vises, hvordan du kan genopbygge jordens 

frugtbarhed, styrke biodiversiteten ved at arbejde med naturen 

– ikke imod. Har du et ønske om at nedbringe din afhængighed 

af fossile brændstoffer og lagre mere CO
2
, har Økologisk Samsø 

ideer til, hvordan du kan blive mere selvforsynende. Se også 

eksempler på genbrug, upcycling og recycling.

Tour de Samsø for hele familien

En lang række af Samsøs økologiske attraktioner holder 

åbent med smagsprøver, hygge og inspiration. Du kan få et 

oversigtskort, mens festivallen er åben. Så besøg et eller flere 

steder, hvor der holdes åbent hus.

El-ladeinfrastruktur til elbiler 

Danmarks mest dækkende og gratis ladeinfrastruktur til elbiler 

åbnes blandt andet af Nordisk Elbiltræf. Nu er det nemmere at 

tanke elbil end benzinbil på Samsø!

Oplæg ved TV-vært Henrik Duer

Henrik Duer er træner og vært på TV3-

programmet “Ekstremt fed – et år til at redde 

livet”. Han er uddannet træningsfysiolog, cand.

scient. idræt (humanfysiologisk over bygning) 

og kemi. Derudover har Henrik Duer mange 

års erfaring som fysisk træner og rådgiver for 

diverse lands- og elitehold indenfor bl.a. roning og har udgivet 

bogen: “Kuren til varigt vægttab” (2014).

SamsøCyklen

Hvad er en SamsøCykel? Ja, det kan du være med til at 

bestemme! Kom med begrundede skitser, tegninger og evt. 

model eller prototype. Så kan du deltage i konkurrencen om at 

udvikle en fremtidig SamsøCykel, der er skræddersyet til Samske 

og lignende forhold. Vi udstiller alle cykler og ideer til cykler, 

og vinderen vælges af publikum samt af et dommerpanel. Se 

kriterierne til cyklens design på Energiakademiets hjemmeside. 

Oplysninger vedr. jeres forslag skal af hensyn til vores 

planlægning være os i hænde senest  d. 24/5-2014 på e-mail: 

auuvk@samsoe.dk. Forslagene udstilles d. 31/5 og vinderen 

premieres d. 1/6. 
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