
12.00 – 12.30  Registrering og frokost

12.30 – 12.40 Velkomst v/ Anne-Luise Skov Jensen,   
  Agro Business Park/INBIOM 
  
12.40 – 13.15 Ideen og den ’endelige’ teknologi   
  v/ Svend Hoff, AST

13.15 – 13.45 Produkter og økonomien i anlægget   
  v/Hans Krog Nielsen, AST

13.45 – 14.05 Resultater fra test af gas potentialer   
  og markforsøg v/ Henrik B. Møller,   
  AU Foulum og Thorkild Qvist Frand-  
  sen, AgroTech 

14.05 – 14.20 Erfaringer fra test i svampe-
  produktion v/ Kent Stenvang, Egehøj   
  Champignon A/S

14.20 – 14.35 Samarbejdspartnere og deres 
  perspektiver v/Peter Damgaard 
  Nielsen, Assentoft Silo A/S og Preben
  Nissen, AL2-AGRO A/S

14.35 – 14.50 Afsætningsmuligheder v/ Hans Krog   
  Nielsen, AST 
 
14.50 – 15.00  Kørsel til Foulum Biogas

15.00 – 16.00 Demonstration af anlægget og kaffe

PROGRAM

AARHUS                                  
UNIVERSITET  AU

 

DCA - NATIONALT CENTER 
FOR FØDEVARER OG JORDBRUG

Game changer i biogasbranchen 
– restprodukter bliver til værdiprodukter 
og forbedrer økonomien betydeligt!

Torsdag d. 19. november 2015
Kl.12.00 - 16.00

Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele

Tilmelding skal ske via linket:
https://inbiom.nemtilmeld.dk/10/
senest mandag d. 16 november.

DATO OG TID TILMELDINGSTED

New Substrate anlægget fraseparerer halm og gyllefibre fra afgasset biomasse, hvorefter det tørres og iblandes 
andre biologiske materialer så det bliver egnet til bl.a. svampedyrkning. Efter svampedyrkningen returneres det 
brugte substrat til biogasanlægget, hvor de yderligere nedbrudte fibre kan bidrage til at øge biogasproduktionen. 
Udover den øgede biogasproduktion kan biogasanlæggene også øge indtjeningen via salget af svampesubstratet. 
Teknologien er udviklet i det delvist Region Midt finansierede projekt ”New Substrate – Mere biogas og nye føde-
varer”, som nu inviterer til demonstration af anlægget på Foulum Biogas. 

Arrangementet er målrettet ejere og driftsledere af biogasanlæg, leverandører til biogasanlæg, energiselskaber 
samt kommercielle svampedyrkere. Partnerne i projektet er Advanced Substrate Technologies A/S, Aarhus Univer-
sitet, Panbo b.v., GO Trading ApS, Assentoft Silo A/S, AgroTech, samt Agro Business Park. 

Biogasbranchen samt kommercielle svampedyrkere har nu mulighed for at få indblik i en ny teknologi, der kan øge 
indtjeningen på biogasanlæg og levere substrat til bl.a. svampeproduktion med højere energiudnyttelse end tradi-
tionelt substrat.

https://inbiom.nemtilmeld.dk/10/

