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Projektet finansieres af

FlyChar Projektet
 Enorm kommer indenfor et år op på at
producere 200-300 tons frass på årsbasis.
 Efter 3 år vil produktionen af insekt-frass
være på 5000 ton per år.
 Dette frass var i førsteomgang tænkt som
et gødningsprodukt. Miljøstyrelsen har
dog afklaret at insekt-frass skal
kategoriseret som kategori 2 affald.
 Det betyder at materialet skal
tryksteriliseres ved 133°C i 20 min. før
materialet kan anvendes som
jordforbedring eller kompost.
 Et alternativ er termisk pyrolyse hvorder
produceres Biochar og varme, der kan
bruges i produktionen som til
jordforbedring
 Projektet gennemføres i samarbejde med:

Hvad er Frass
 Frass er afledt af den tyske Frass, eller Fressen, hvilket betyder
noget i retning af spist mad. Ordet bliver brugt om ekskrementer
fra hvad larver havde spist, og affaldet efterladt af insekter. Frass
kan også indeholde ikke omsatte madrester og døde insekter.
 Cellulose materiale der ikke er nedbrudt af larven samt rester fra
deres omsætning af materialet herunder fordøjelsesenzymer, og
udskilt pre-pupation, tarm-mikrobiota og døde dyr.
 24-80 % TS

Næringsstofindhold Frass

%

Total Nitrogen from (Protein)

2.446

Phosphorus

0,685

Potassium

2.615

Calcium

2.471

Manganese (ppm)

200,01

Zinc (ppm)

149,92

Magnesium (%)

0,334

Beth Mason 2013

Masseballance ex.
104 kg

400 kg DM frass

161 kg DM larver

660 kg DM foder
Beth Mason 2013

Champost Jordforbedring
 Champost har et ambition om at producere bæredygtige
jordforbedringsprodukter uden brug af ikke fornybare materialer
som f.eks. Spagnum.
 Deres jordforbedring af komposteret hestemøg har bl.a. fået EU’s
miljøblomst
 Ønsker af substituere moler med biochar.
 Vi vil i projektet i samarbejde med Champost udvikle et nyt
jordforbedningsprodukt baseret på kompost og biochar

AqurGreen Pyrolyse
 Forbrænding ved 500-650 grader i
et iltfrit miljø
 Ved lavtemperatur pyrolyse vil
fosfor og kali stadig bevares på
plantetilgængelig form i biocharen
 Frasen har en brændværdi på 17
MJ/kg hvilket er tæt på træ
 Energiproduktion fra forbrænding
af frasen vil sandsynligvis kunne
opvarme helle produktionen af
larver.
 AquaGreen har erfaring med
pyrolyse af slam fra dambrug

Pyrolyseenhed

Lovgivning
 Insekt-frass skal kategoriseret som kategori 2 affald.
 Afbrænding af husdyrgødning falder under
affaldsforbrændingsbekendtgørelsen
 Anlæg til forbrænding, herunder forgasning af husdyrgødning skal
kapitel 5 godkendes jf. miljøbeskyttelsesloven efter reglerne i
affaldsforbrændingsbekendtgørelsen. Anlægget skal bl.a. monitere
via AMS (automatisk målende system) for NOx, CO, totalstøv, TOC,
HCl, HF og SO2, samt præstationskontrol for tungmetaller, dioxiner
og furaner
 Bekendtgørelsen omfatter ikke Forgasnings- eller pyrolyseanlæg,
hvis gasserne fra denne varmebehandling af affald renses i en
sådan grad, at de ikke længere udgør affald forud for
forbrændingen, og de ikke kan medføre større emissioner end dem,
der skyldes fyring med naturgas.
 Biochar fra frass vil sandsynligvis blive anset som affald og
overholde krav om tungmetaller, PAH mv.
 Fritagelse af affaldsforbrændingsafgiften hvis afgasset og separeret?

Biochar
 Øger jordens kuldstof
 Øger jordens
porøsitet
 Sorbere
næringsstoffer fra
gødning og dermed
sikre dem fra at
udvaske
 Holder på vand
 Gør jorden luftig
 Overflade til
mikroorganismer
 Lattergas?

Tak for opmærksomheden

