INVITATION

ONLINE TEMADAG

Nyeste resultater fra
forsknings- og udviklingsprojekter
om græsprotein

20
9. december 20
kl. 09:30-16:00
M

Online via ZOO

Der er i løbet af de senere år igangsat mange aktiviteter inden for grøn bioraffinering. Aktiviteterne omfatter både nationale og internationale forskningsprojekter drevet af universiteterne
og mere markedsnære aktiviteter som fx etablering af demonstrationsanlæg og kommercielle
bioraffineringsanlæg.
Projektledere og -deltagere fra udvalgte græsproteinprojekter præsenterer på temadagen resultater
fra afsluttede og igangværende projekter og giver
en status på udviklingen af en dansk produktion af
protein baseret på græs og andre grønne biomasser.

MÅLGRUPPE

•
•
•

Forskere
Potentielle ejere og driftsledere på kommende
bioraffineringsanlæg
Landmænd, landbrugsrådgivere og repræsentanter fra landbrugets organisationer
Foderproducenter og -forhandlere
Leverandører af teknologi til bioraffineringsanlæg
Fonde, som støtter forsknings-, udviklings- og
demonstrationsprojekter

Temadagen skal facilitere et styrket samarbejde
mellem de forskellige forsknings- og udviklingsprojekter og bidrage til at få identificeret væsentlige
videnshuller, der skal lukkes for at komme videre.

•
•

TILMELDING

KONTAKT

Det er gratis at deltage. Dog kræves tilmelding
senest 7. december 2020 - klik her:

https://bit.ly/3kLUhLJ

•

Thorkild Qvist Frandsen
INBIOM/Food & Bio Cluster Denmark
E: tqf@foodbiocluster.dk / M: 6142 2511

PROGRAM

ONLINE TEMADAG

20
9. december 20
kl. 09:30-16:00
M

Online via ZOO

Nyeste resultater fra
forsknings- og udviklingsprojekter
om græsprotein

09:15

Deltagere kan begynde at logge ind på mødet via tilsendte link

09:30

Velkomst og introduktion til dagens program

09:40
10:00
10:20

Keynote Speakers
Miljø og klima er en del af businessplanen for grøn bioraffinering
Status og potentiale for produktion af højværdi protein
Stor og bred interesse for græsprotein – der skal mere til!

10:40

PAUSE

10:45
11:00

Forretningsmuligheder inden for græsprotein
Grøn omstilling i en ulvetid
Biorefine Denmarks ambitioner for produktion af græsprotein

11:15
11:25
11:35
11:45
11:55

Korte præsentationer af projekter
Fordøjelighed og kvalitet af grønt protein til grise
Optimal udnyttelse af bioraffineret pulp fra grøn biomasse til kvægfoder
Lucerne som grovfoder til svin (AlfaMax Bioraf)
Grass biochar - Energi fra pressepulp fra græsproteinproduktion
Kort opsamling på formiddagen

12:15

FROKOST

13:00

Resultater fra svinefodringsforsøg (CSR-PORK 4.0)

13:25

InnoGrass - bæredygtig anvendelse af protein fra grøn biomasse til fødevarer

Peter Ruhdal Jensen, DTU

13:50

Optimering af raffineringsprocessen med resultater fra bl.a. ”Opskalering
af processer for separering af restsaft fra græsprotein” og ”Go Grass”

Morten Ambye-Jensen, AU

14:15

PAUSE

14:25
14:35
14:45
14:55

Korte præsentationer af projekter
Grass4Food - udvikling af en membranproces til raffinering af højkvalitetsfødevareprotein fra kløvergræs og lucerne
Green Valleys Intereg-projekt
Græs-prof - værdiskabelse med græsprotein
Raffinering af grøn biomasse - resultater fra SUBLEEM 2.0

15:05

Workshop: Drøftelse af videnshuller og udvikling af idéer til projekter
Gruppe 1: Dyrkning af grøn biomasse. V/ Uffe Jørgensen, AU
Gruppe 2: Raffinering af grøn biomasse. V/ Morten Ambye-Jensen, AU
Gruppe 3: Anvendelse af produkter. V/ Mette Lübeck

15:45

Opsamling på workshops

16:00

AFRUNDING - TAK FOR I DAG

Thor Gunnar Kofoed, Landbrug & Fødevarer
Uffe Jørgensen, AU
Mette Lübeck, AAU
Erik Fog, SEGES

Steen Bitsch, VJA
Vagn Hundebøll, DLG
Søren Krogh Jensen, AU
Søren Krogh Jensen, AU
Christian S. Jensen, DLF
H. Schmidt-Pedersen, Aquagreen
Lars Villadsgaard Toft, SEGES
Else Vils, SEGES

Mette Lübeck, AAU
Uffe Jørgensen, AU
Erik Fog, SEGES
Anne-Christine Hastrup, Teknologisk Institut

Lars Villadsgaard Toft, SEGES
Thor Gunnar Kofoed, Landbrug & Fødevarer

