
 

 
Program 

Velkomst – Vi realiserer de 
grønne ambitioner sammen 

Tilskud til udbredelse af grøn 
bioraffinering v. LBST 

Erfaring fra virkeligheden  
v. TailorGrass og BioRefine  

Frokost 

Hvor er vi med forskning og 

udvikling?  
v. Aarhus Universitet 

Udfordringer, barrierer og 

anbefalinger  
– Paneldebat 

Sammen om grøn bioraffinering - 

de forskellige roller i projektet  

– Mindre oplæg i tre runder 

Eftermiddagspause 

Grøn omstilling som big business 
v. Niras  

Find din samarbejdspartner 

Praktiske 
oplysninger 

Konferencen afholdes tirsdag den 

25. oktober 2022, kl. 9.30-16.00. 

Sted: Ausumgaard ved Struer, 

som i dag har et anlæg til grøn 
bioraffinering i drift. 

Dagen starter kl. 8.30, hvor vi 

byder på morgenbrød og kaffe. 

Frokosten vil være grøn med et 

strejf af lokalproduceret kød. 

Dagen afsluttes uformelt over et 

glas gløgg med mulighed for at 
danne netværk.  

Hotelovernatning: Få 10% rabat. 

Book online på 

www.struergrandhotel.dk  

Brug koden ”AUSUM2020”.   

Landbrugsstyrelsen afholder  

konference 25. oktober 2022 om  
 

Grøn Bioraffinering  

- fra idé til virkelighed 

 

Kontakt 

Ved spørgsmål om konferencen  

så kontakt Nina Hilsted Gemal, 

euogprojekt@lbst.dk  
tlf. 41393417 

Konferencens omdrejningspunkt er det operationelle 

niveau – Hvordan bliver grøn bioraffinering en attraktiv 

forretningsmodel eller sagt mere direkte; hvad skal der til, for 
at alle spillerne i værdikæden får en fornuftig overskudsgrad.  

 

Konferencens målgruppe 

Spillerne i værdikæden fra:  

Landmanden, der leverer 

græsset til producenten af 

anlægget, aftageren af 

proteinkoncentratet, 

landmanden der aftager 

fiberresten til ensilage, ejeren 

af biogasanlæg der aftager 

brunsaften.   

 

Konferencen skal skabe et rum, hvor erfaringer deles. 

Både de positive og de negative, både hvad der har været lige 

til, og hvad der har voldt udfordringer. Ikke mindst skal der 

skabes dialog om, hvordan man sammen håndterer 
udfordringerne. 

For at projekterne bliver en succes ved vi, at alle i værdikæden 

skal samarbejde fra starten og spille hinanden gode. Et 

afgørende første skridt er, at nye relationer skabes, og det skal 

konferencen understøtte.  
 

Deltagerne forlader konferencen med lyst og mod på at 

indgå som aktive spillere og som sammen etablerer et grønt 

bioraffineringsanlæg. Her kan Landbrugsstyrelsens 

tilskudsordninger til udbredelse af grøn bioraffinering være en 
vigtig hjælper. 

 


