støttet af

Netværksarrangement Ocean Plastic Forum torsdag den 23. juni 2022
TITEL: Blockchain løsning som ’proof of origin’ for havplast?
DATO & STED: Torsdag den 23. juni kl. 13:30-16:00 på Sankt Annæ Plads 16 hos Ocean Plastic forum
Blockchain (BC) er en ny og relativ uprøvet metode, men det være en god ide at komme i gang med BC,
da digitalisering af værdikæderne og dokumentation generelt ser ud til at være vejen frem og samtidig er
produktivitetsfremmende.
PROGRAM

1. Velkomst og kort intro til oplæggene og debatten /ved Peter Blach, Ocean Plastic Forum
2. Oplæg om anvendelsen af blockchainteknologi som ’proof of origin’: Blockchain’s muligheder og
gevinster i værdikæder. /ved Heidi Svane Pedersen, BlockChainBusiness
3. Oplæg ved virksomhed, der har mærket behovet for Blockchain og ’proof of origin’.
4. Oplæg /ved Forbrugerombudsmanden om markedsføring af produkters miljøforhold: Havplast og
Markedsføringslovens § 13 - dokumentation af rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.
•
•
•
•
•

Hvad er det konkrete krav jf Markedsføringsloven’s (MFL) §13 for dokumentation af havplasts
oprindelse i havet?
Kan plast opsamlet på strand eller i afstrømningsområdet lovligt markedsføres som havplast?
Har der været eksempler på sager om MFL’s §13 og proof of origin?
Har der været sager, hvor blockchain-dokumentation indgår?
Sidste nyt om EU initiativer om dokumentation af produkters oprindelse, CO2-aftryk og krav om
livscyklusanalyse

5. Oplæg om blockchain og havplast /ved Henrik Lund, Concept Environment.
•
•
•
•
•
•

Kort om en større OPF-ansøgning om blockchain
De foreliggende BC-løsninger for havplast i Danmark og internationalt
Danske udredninger (IF) og Damsgårds bog
WEFs (World Economic Forum) guide for udvikling af BC-samarbejder
Kan BC blive et værdifuldt ledelsesværktøj ved at give et billede af råvarestrømmens aktuelle
mængde og kvalitet - drøftelse
Kan BC bidrage til at ruste medlemmerne til fremtidige krav om dokumentation af arbejdsgange,
forretningsgange, miljø- og klimaaftryk m.v., jævnfør forlydender om kommende EU initiativer.

6. Debat mellem medlemmerne om fordele og ulemper ved at OPF udvikler og anvender en blockchain
rettet mod oprindelsen af OPF produceret havplast. /ved Henrik Lund, Concept Environment.
7. Eventuelt

