
Personlig inbjudan

23-24 augusti 2021

Studieresa
Ausumgaard och Foulum
Demonstration av 
gröna bioraffinaderier
- hållbart växtprotein som foder

Högteknologi skapar konkurrenskraft inom 
regional livsmedelsproduktion

Främja fler kvalificerade jobb på landsbygden

Under tre år har Aarhus Universitet, Foulum arbetat med 
att skala upp det gröna bioraffinaderiet till att idag kunna 
demonstrera hur ett högvärdigt protein från vall kvali-
tetsmässigt håller lika hög nivå som sojakoncentrat. Här 
finns forskare inom både ingenjörs- och kemivetenskap 
samt inom agroekologi som banar väg för framtidens 
teknologi inom den cirkulära bioekonomin.
Vi besöker Foulum 24/8. Presentationsfilm 

Youtube

På Ausumgaard, en herrgård strax norr om Holstebro 
på Midtjylland, satsar man på att utvunna protein av 
gräs som kan konkurrera med importerat sojaprotein. 
Sedan 2017 producerar de även biogas som 
uppgraderas till bionaturgas som motsvarar 2000 
hushålls värmeförbrukning. Vi besöker gården 23/8.

Anmäl dig  
senast 

4 augusti

https://www.youtube.com/watch?v=Ty_Ks9Pf-dI


Program
23 augusti 2021 (tider är preliminära)
09.10 Avgång med Stena Danica från Göteborgs färjeterminal
12.40 Påstigning buss vid Fredrikshamns färjeterminal
15.00 Studiebesök Ausumgard
19.00 Incheckning förbokat hotell i Skive (deltagare betalar själv: ca DKK900:-)
20.00 Gemensam middag

Gröna bioraffinaderier Grön cirkulär ekonomi

Green Valleys är huvudarrangör

Varje deltagare står själv för färjekostnaden, 
övernattning på förbokat hotell. Vi äter 
gemensam middag 23 augusti och vi kommer 
även bjuda på lunch 24 augusti.

Green Valleys på webben

Green Valleys är ett treårigt EU-projekt med mål att etablera en utvecklingsplattform för bioraffinering. Med en anläggning i Töreboda, Västra Götaland 

och en i Foulum, MidtJylland kommer vi demonstrera hur bioraffinering kan utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade energiprodukter 

och proteinfoder. Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete kommer vi kunna visa på hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets 

potential. Vi undersöker klimat- och miljönyttan i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas till hållbar energi och högvärdigt foder.

000000

Krav för inresa och återresa

Varje deltagare tar själv ansvar för att ta
med dokument som krävs för inresa och
återresa med hänseende till utlandsvistelse
och restriktioner under coronapandemi.
Viktigt att under resan ta eget ansvar för
anpassning till gällande regler vid de platser
som besöks.

24 augusti 2021 (tider är preliminära)
08.30 Avresa mot Foulum
10.00 Demonstration av Foulums bioraffinaderi
14.00 Avfärd mot färja
16.45 Avgång Fredrikshamn

Att tänka på

https://agrovast.se/eu-projekt/green-valleys/green-valleys-koncept/

