
INVITATION TIL WORKSHOP

6. april, kl. 10-15 hos Nordic Sugar, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing Falster

 
 

Arrangeret i et samarbejde mellem: 

 

                                                                                                
 

                            

 

SPOR 2 
PROTEIN OG SAPONIN 
Udvinding fra afgrøder, larver, alger, tang 
 
PROTEIN – Hvorfor sejle foderprotein i form af soja og majs hele 
vejen fra Sydamerika til Danmark, når vi selv har rigeligt med 
biomasse, der i stedet kunne danne grundlaget for produktion af 
foderproteiner og helsekost? 
 
Proteinet kan bl.a. komme fra afgrøder, larver, tang og alger. 
 
SAPONIN – Der er en global efterspørgsel på saponin, som bl.a. 
bruges i sæbe. Saponin er et glykosid, der naturligt forekommer i 
forskellige planter med det formål at beskytte planten mod svampe 
og skadedyr. Lige nu produceres det primært i Chile og i Kina med 
store miljøomkostninger i form af bl.a. skovrydning. 
 
Kan afgrøder fra Lolland-Falster bruges til udvinding af saponin? 
 

Plenum 
 08.30 - 09.00 Registrering, morgenmad og networking 

09.00 - 09.20 Velkomst og opstart af konferencen 
09.20 - 09.50 Scenen sættes - hvorfor er bioøkonomi på Lolland-Falster relevant? 
  SPOR 2 - Protein og Saponin (afgrøder, larver, tang og alger) 
09.50 - 10.00 Gå fra plenum til workshop  
10.00 - 10.15 Workshoppen opstartes 
10.15 - 10.40 Bordet rundt - motivation og kort præsentation af deltagerne 

 
Oplæg 

10.40 - 10.50 Kaskadeanvendelse af biobaserede ressources v/Anne Christine 
Steenkjær Hastrup, Teknologisk Institut  

10.50 - 11.05 Undersøgelse af mulighederne for tangdyrkning i farvandet omkring 
Lolland-Falster v/ Susan Løvstad Holdt, DTU Fødevareinstituttet 

11.05 - 11.20 Udviklingsprojekt med alger, som foder til vandlopper, så man kan 
eksportere vandloppeæg til yngel af levende fiskefoder v/ Lars Jørgensen, 
Teknologisk Institut 

11.20 - 11.30 Produktion af laver til foderprotein v/ Lars Henrik Lau Heckmann, 
Teknologisk Institut 

11.35 - 11.45 Added-value fra bi-produkterne fra en sukkerfabrik v/ John P. Jensen, 
Nordzucker Technology & Innovation 

11.45 - 12.00 Nyt projekt om saponin fra roetoppe og ideen bag v/ Orla Møller fra 
Saponin Innovation Centre Europa  

  12.00 - 13.00 Frokost, netværk og markedsplads 

  13.00 – 14.30 Innovationsworkshop med fokus på konkret projektideer. 
  14.30 - 15.00 Kaffepause med kage, netværk og markedsplads 

  15.00 - 16.15 Opsamling og status med præsentation af livetegning fra hvert spor. 
16.15 - 16.45 Netværk, markedsplads og en fyraftensøl 
16.45 - 17.00 Hvad sker der de næste 6 måneder?  

  Tak for i dag! 
 

 

HVOR & HVORNÅR?

Workshoppen vil følge op på de idéer/koncepter, som blev frembragt under konferencen (se ”live teg-
ning” på næste side), optage nye idéer/koncepter og konkretisere dem til projekter og partnerskaber, 
samt igangsætte aktiviteter.  

FOKUS & AKTIVITETER

BAGGRUND
Forskere, virksomheder og interessenter fra det meste af Danmark var samlet i Nykøbing Falster d. 3. 
februar til ”Bioøkonomi Konferencen 2016 - fra lokal biomasse til nye lokale forretningsmodeller, vækst 
og arbejdspladser” for at diskutere sydhavsøernes muligheder inden for bioøkonomien. Denne work-
shop tager udgangspunkt i konferencens Spor 2 - Protein og Saponin. I dette spor blev hovedkonceptet 
”Lolland Falster Agrosymbiose” født, som kort beskrevet, er en betegnelse for at der kan opnås synergief-
fekter ved samarbejde omkring biomasser, et område hvor Lolland Falster allerede står stærkt, men hvor 
potentiallet for yderligere værdiskabelse er endnu større. 

På Lolland-Falster har landbruget store mængder af uudnyttede biomasse ressourcer som f.eks. halm, ro-
etoppe, træ m.m.  Langs Guldborgsund og Lolland kommunes 316 km kyst samler sig bunker af ålegræs. 
Hvordan kan disse ressourcer sættes i spil i nye spændende forretningsmodeller? 

INTRO

MÅLGRUPPE
Workshoppen henvender sig til alle, der deltog i Bioøkonomi Konferencen 2016 (alle fire spor) samt alle 
andre, der har interesse i at udvikle erhvervslivet på og omkring Lolland Falster og/eller har specifikke 
interesser/viden/kompetencer omkring udnyttelse og værdioptimering af biomasser. 

LOLLAND FALSTER AGROSYMBIOSE 
WORKSHOP - FRA IDÉ TIL PROSPEKT



(Ændringer i programmet kan forekomme.)

Kl. 09.30-10.00 Ankomst, registrering og kaffe hos Nordic Sugar i Nykøbing Falster 
Kl. 10.00-10.05 Velkomst 
Kl. 10.05-10.20 Opfølgning på Bioøkonomikonferencen Lolland Falster 

v. Anne Holl Hansen, Guldborgsund Kommune 
Kl. 10.20-10.30 Intro og mål for dagen
Kl. 10.30-10.40 Information omkring støttemuligheder – InnoBooster, Grand 

Solutions og Horizon 2020
Kl. 10.40-12.00 Konkrete og specifikke forslag / forløb til hvordan Lolland Falster 

Agrosymbiose  bliver en realitet
• Opfølgning på forslag fra Bioøkonomikonferencen
• Nye forslag

Kl. 12.00-13.00 Frokost
Kl. 13.00-14.00 Genoptagelse af specificering af projekter 
Kl. 14.00-15.00 Opsamling på dagen og aftale af videre forløb 
Kl. 15.00 Farvel og på gensyn

Program

Tilmeld dig via: 

https://inbiom.nemtilmeld.dk/17
senest den 1. april kl. 23.55

TILMELDING OG DEADLINES YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt Kell Kleiner Andersen 
kan@agropark.dk, 5190 2550  
hvis du har spørgsmål.


