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Insekter er fremtidens føde
til dyr og mennesker
Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund er i dialog med EU om at skabe klarhed om
reglerne for opdræt af insekter og produktion af foder og fødevarer baseret på insekter.
Det kan gavne landbrug og industri på Lolland-Falster.

Dansk Bioøkonomi
Konference 2017
11. oktober på
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i Sakskøbing
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Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund inviterer til årets bioøkonomiske konference om den seneste viden på
området. Vi præsenterer spændende cases fra virkeligheden og inspiration fra forskning og innovation fra indog udland.
Bioøkonomien giver milliardpotentiale for landbruget, industrien og samfundet. Interessen vokser konstant og
stadig ﬂere forskere, innovative virksomheder, offentlige myndigheder, interesseorganisationer og investorer
engagerer sig i bioøkonomiske projekter.
På konferencen kan du deltage i målrettet networking og få et opdateret overblikket over lokale, nationale og
internationale aktiviteter og muligheder for at skabe en god forretning og en bæredygtig økonomi.
Tilmelding åbner i august. Hold øje med program på www.bioguldborgsund.dk
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EU vil oppe sig
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Værdifuld overskudsstrøm fra vind kan
omdannes til brint

Et nyt EU-projekt undersøger bl.a. om
brintproduktion kan gøre vindmøllerne på
Lolland-Falster til en bedre forretning.

dygtig metode til at lagre energi, hvis
brinten selv bliver produceret bæredygtigt. En bæredygtig produktion af
brint er baseret på at bruge overskudsstrøm fra eksempelvis vindmøller og
solceller til at spalte vand i brint og ilt.
Den proces kaldes elektrolyse.
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Fakta om insekter

Har du ideer til ny biobaseret produktion, et
bio-restprodukt eller brug for inspiration og den
nyeste viden fra forskerne, hører vi gerne fra dig.

10x

Insekter har 10x større tilvækst per
foderenhed sammenlignet med kvæg

2x

Insekter har 2x større proteinindhold/
kg sammenlignet med kvæg

Kontakt programleder Anne Holl Hansen på
telefon 25 18 18 30 eller ahh@guldborgsund.dk
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Når den lagrede energi i brinten skal
bruges i en bil, sker det i en brændselscelle. Her bliver den lagrede energi
frigivet, så der produceres strøm til at
drive bilen og rent vand som restprodukt. Dermed er brinten 100 procent

”EU ﬁnansierer en beregning af en ræk-

center engageret sig i et nyt projekt, der skal

Brint kan blandt andet bruges til at opgra-

•

Fra Danmark

Se mere her: http://www.inbiom.dk/inbiom/om-in-

Netværk til dig!

Brint er ikke i sig selv en energikilde,
brint er kun en forureningsfri og bære-

ke forretningsmodeller for, hvordan brint

Opdræt af insekter til fødevarer foregår blandt andet i Holland.
Foto: Shutterstock

•

men kan bruges til at lagre energi. Og

På den baggrund har Bioøkonomisk Vækst-

arbejder på, at EUs medlemslande skal være bedre

Fakta om brint

ren uden partikelforurening eller udledning af CO2. Brint kan tankes på biler
lige så hurtigt som benzin, men det fylder mere.
•

Beregningen af, om det kan betale sig
at gemme strøm i form af brint, tæller
både plusser og minusser. På plussiden tæller det, at overskudsstrøm får
en større værdi, og at brinten kan lagres og senere benyttes til at producere strøm, når det ikke blæser eller til
transport. På minussiden indgår energiforbruget og omkostningerne til at
trække brint ud af vand.

Læs mere her

www.bioguldborgsund.dk
Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund er et
tiltag fra Guldborgsund Kommune.
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