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 en generel introduktion til mulige blå vækst og blå værdikæder i området.

- fiskeriets udfordringer omkring Lolland-Falster i forhold til bestandsgrundlag og regulering, logistik efter 
fangst, vandkvalitet, invasive arter -og om innovation inden for fisker-forsker samarbejde,

- om produktionsmulighederne for tang omkring Lolland Falster, produktionsmetoder og 
anvendelsesmuligheder. Indblik i kvalitetskrav til tangen og hvilke konsumprodukter, der kan laves af tang. 

- om forekomsterne af sortmundet kutlinger, perioder de kan fanges i og deres betydning for bestanden af 
fjordrejer. Mulige anvendelser af sortmundet kutling, filetering af store individer og marked for produkterne. 

- om produktion af protein ved opsamling af tabte næringsstoffer fra en akvakulturproduktion  
Udvikling af alternative kilder til protein.

- om mulighederne for at producere sunde og bæredygtige fisk ved en recirkuleret produktion på land eller 
ved en produktion med fangkultur på havet. 
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- et overblik over bæredygtighed og klimaprofil for dansk træ. Desuden nyeste viden om brandsikkerhed. 

- om dansk netværk for træ i højhusbyggeri.

– en ny nicheproduktion for landbruget, om etablering, dyrkning og afsætning af elefantgræs til tækkebrug. 
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- eksempel på lokal analyse af muligheder for afsætning af biogas incl. introduktion til ”Bio tickets”. 

 

  
- præsentation af et koncept der giver mere effektiv forgasning af halm og samtidig sikrer at fosfor og kali 
fra husholdninger kan genbruges. KOD = kildesorteret organisk dagrenovation.

 - fordele og udfordringer ved biogasproduktion med halm i storskala. 

- en mulighed for både at optimere spildevandshåndtering og sikre genbrug af fosfor mv. og andre 
næringsstoffer. 

– kan der skabes et højværdimarked for biokul? 

 BLF 
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De første erfaringer fra et generisk anlæg til udvinding af protein og andre højværdistoffer fra afgrøder og 
bioreststrømme. 

I et nyt EU projekt kvantificeres højværdistoffer fra bl.a. presserester fra kirsebær og æbler. 

Højtydende græsproduktion kan danne grundlag for kaskadeproduktion (bl.a. protein) og samtidig gavne 
jordens frugtbarhed og lagre kulstof. 

Præsentation af en ny afgrøde i danske sædskifter – med mange potentialle anvendelser. 

Præsentation af dyrkningstrategi til sikring af økonomisk og klimamæssig bæredygtighed. Måske potentiale 
for en niche med merværdi til bioraffineringsprodukter. 
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