
Bæredygtigt foderprotein fra lokalproducerede 
grønne biomasser 

Invitation til innovationsworkshop

Baggrund og introduktion
De store mængder foderprotein, der hvert år importeres til dansk husdyrproduktion er en udfordring 
for bæredygtigheden. Den økologiske husdyrproduktion oplever en kraftig vækst i efterspørgslen. Skal denne positive udvik-
ling fortsætte, må det sikres, at der i fremtiden kan skaffes lokalt produceret økologisk proteinfoder. To projekter - Multiplant 
og OrganoFinery, under den økologiske forskningspakke Organic RDD2, arbejder på forskellig måde på at finde løsninger, der 
er baseret på bioraffineret protein fra græsmarksafgrøder. Projekterne er halvvejs og ønsker en dialog om den videre udvikling 
med alle relevante aktører inden for foderproduktion, bioraffinering og økologisk jordbrug. Derfor afholdes en innovations-
workshop på Forskningscenter Foulum, hvor det første pilotanlæg til grøn bioraffinering vil blive demonstreret og projekter-
ne fremlægger de foreløbige erfaringer, og bud på hvordan markedet og økonomien tegner sig for bioraffineret økologisk 
proteinfoder. 

Vær med til at præge udviklingen
På workshoppen bliver det muligt at få indblik i, hvor langt udviklingen er kommet i produktion af protein fra grønne afgrøder, 
og hvordan udviklingen tegner sig med hensyn til marked og produktionsøkonomi.

Men der er fortsat brug for videre udvikling, og for at optimere metoderne lige fra dyrkning og høst til raffinering, udnyttelse 
af restprodukter og afsætning. Derfor er det målet for workshoppen at få en drøftelse og idéudveksling med aktørerne inden 
for landbrug og foderproduktion, for at finde løsninger på udfordringerne.

Målgruppe
Denne workshop henvender sig derfor til alle, der har interesse i at skabe forretning omkring lokal produceret foderprotein – 
herunder både økologisk og konventionelt. 

09.30 – 10.00  
Registrering, kaffe og networking

10.00 – 10.10 
Velkomst og introduktion til dagen

10.10 – 10.20 
Projektet Multiplant – Målsætning og status 
v/ Jørgen Eriksen, Aarhus Universitet

10.20 – 10.30 
Projektet OrganoFinery – Målsætning og status 
v/ Mette Lübeck, Aalborg Universitet

10.30 – 11.00 
Markedspotentialer for protein fra grøn biomasse 
v/ Karen Hamann, IFAU

11.00 – 12.00 
Rundvisning og demonstration af pilotanlæg til produktion 

af grønt protein v/ Morten Am-
bye-Jensen, Aarhus Universitet 

12.00 – 12.45 
Frokost

12.45 – 13.15 
Beregningseksempel på økonomien i produktion af 
grønt protein v/ Niels Tvedegaard, IFRO

13.15 – 13.30 
Introduktion til workshop v/ Kell Andersen, Agro Busi-
ness Park og Erik Fog, SEGES

13.30 – 15.00 
Workshop – fokus på udfordringer og løsninger

15.00 – 15.30 
Opsamling, feedback på dagen og afslutning 

TID, STED & TILMELDING
Den 26. maj 2016, 09.30 – 15.30, Forskningscenter Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Deltagelse er gratis, men der kræves tilmelding senest den 20. maj. Tilmeld dig via:
https://inbiom.nemtilmeld.dk/21

PROGRAM:


