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På måndagen den 23 maj sker studiebesöket på Ausum-
gaard strax norr om Holstebro på nordvästra Jylland. Här 
har man satsat på en anläggning för grön bioraffinering 
på gårdsnivå. Målet är ett egentillverkat proteinkoncentrat 
som ersättare till importerad soja i foder till gårdens egna 
kyckling- och grisproduktion. På Ausumgaard finns även en 
biogasanläggning sedan 2017.

Dag två, den 24 maj, sker ett studiebesök på Biorefine 
Denmark ca 30 minuter norr om Esbjerg på Jyllands 
västkust. Biorefine är norra Europas största bioraffinaderi 
och har varit i drift sedan 2020.  På Biorefine utvinns eko-
logiskt, grönt protein från 3 000 hektar lokalt producerat 
klövergräs och alfalfa. Denna anläggning producerar cirka 
7 000 ton organiskt protein årligen med en råproteinhalt 
på över 50 %.

Den 23–24 maj 2022 har företag, lantbrukare och övriga 
intresserade möjlighet att se hur grön biomassa från vallod-
ling blir högvärdigt protein genom gröna bioraffinaderier. 
Intresset för vall som råvara till högvärdigt proteinfoder 
uppmärksammas och intresset ökar bland svenska 
lantbrukare och fodertillverkare. Projektet Green Valleys 
arrangerar därför en två-dagars studieresa med besök 
på Ausumgaard och Biorefine Denmark.

Green Valleys står som huvudarrangör för studieresan. 
Buss går från Skara den 23 maj och vi tar oss gemensamt till 
Ausumgaard och Biorefine. I resan ingår färja, måltider och 
avgifter vid studiebesök men observera att som deltagare står 
du själv för kostnaden för övernattning på förvalt hotell.
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Måndag den 23 maj
Huvudalternativ:
Avresa Skara med buss ca kl. 06:00.
Färjan går 9:10 från Göteborg 
(senast check in 08:40) och är framme i Fredrikshamn 12:40.
Brunch på båten.

Alternativ:  
Bil/liten buss kommer att gå från Skåne över broarna.
Studiebesök på Ausumgaard ca kl 15.30.00-17.00.
Besöket inleds med kaffe och macka. 
”Reseledare” är:  Andrea von Essen (Agroväst) och Håkan Rosenqvist. 
Andrea och Håkan berättar lite om grön bioraffinering och ekonomin kring detta i bussen på vägen dit. 
Gemensam middag på Golf Hotell i Viborg ca 20:00.

Tisdag den 24 maj
7:30 Avresa mot Biorefine Denmark (restid ca 2 h)
9:30-11:30 Studiebesök Biorefine
11:30-12:30 Lunch
13:00 Återresa över broarna, Göteborg/Skara (ca 8h), 
middagsstopp någonstans på vägen.

Program

Green Valleys är ett EU-projekt som under 2018–2022 etablerat en utvecklingsplattform för bioraffinering. 
Med en anläggning i Töreboda, Västra Götaland och en i Foulum, MittJylland kan vi demonstrera hur bioraf-
finering kan utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. 
Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete visar vi hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets 
potential. Vi utför system- och lönsamhetsanalyser som visar både klimat- och miljönyttan och affärsmöjlig-
heterna i regionalt odlade vallgrödor där gräset förädlas tillhållbar energi och högvärdigt foder.

Om Green Valleys


