INNOVATIONSNETVÆRKET FOR BIORESSOURCER

Vi sikrer, at Danmark er
førende
inden for bioøkonomi

INBIOM bygger bro mellem viden og virksomheder
INBIOM styrker og faciliterer videndeling og samarbejde mellem
vidensinstitutioner, virksomheder og myndigheder på bioressourceområdet.
Udvikling og innovation
INBIOM fremmer videnbaseret vækst, produktivitet, konkurrenceevne og jobskabelse
ved at skabe gode, relevante og stærke forbindelser mellem startups, iværksættere,
virksomheder, forskere og eksperter.

INBIOM arbejder med innovation inden for alle typer bioressourcer. Et centralt fokus
er at skabe så mange og så værdifulde strømme som muligt gennem eksisterende og
nye værdikæder og skabe produkter ud af biomasser med højest mulig værdi.
Et andet fokus er at forbedre udnyttelsen og recirkuleringen af næringsstofferne i
lavværdi biomasse og rester fra industri, samfund og jordbrug.

Enorm - Fra hobbyprojekt til stor insektproduktion

”Jeg tog kontakt til INBIOM og fik sparing omkring mit koncept og den yderligere udvikling af Enorm – herunder tiltrækning af offentlig funding. Desuden blev jeg medlem
af INBIOMs undernetværk, Dansk Insekt Netværk, hvor jeg mødte tidligere svineproducent og investor Carsten Lind Pedersen, som købte sig ind i Enorm og blev direktør.”
- Lasse Hinrichsen, stifter og udviklingsdirektør i Enorm

Spectro Inlets - Mikrochip holder styr på biogas og spildevand

”Den faglige og forretningsmæssige sparring fra INBIOM har gjort os skarp på de
markedsmæssige muligheder for vores teknologi. INBIOMs biogaseksperter har givet
værdifuld viden og kontakter, som har været med til at forkorte udviklingen og derved
time to market. Konkret har vi bl.a. fået hjælp til en ansøgning, der er godkendt i
første runde, og som potentielt kan have stort indflydelse for Spectro Inlets.”
- Anil Thilsted, medstifter og direktør for Spectro Inlets

INBIOM.dk
linkedin.com/company/inbiom
Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele, tlf.: 8999 2500, mail: info@agropark.dk

INBIOM beskæftiger sig pt. med disse temaer:
•
•
•
•
•
•
•

Cirkulære primære produktionssystemer
Næringsstof- og kulstofkredsløb
Biologisk energi
Termisk energi
Biobaserede materialer
Proteiner og bioaktive stoffer
Klimaoptimeret produktion i en cirkulær bioøkonomi

Samarbejdsprojekter i INBIOM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insektproduktion optimeres med big data
Insektproduktioners udledning af CO2 undersøges
Rejeskaller bliver til kæledyrsfoder
Affald bliver til nye byggematerialer
Nyt projekt hjælper små fyringsanlæg med reduktion af partikelemission
Halmproduktion effektiviseres ved hjælp af nye data
Tang skal optimere fiskeproduktionen i dambrug
Ressourceudnyttelsen optimeres hos kommunale spildevandsanlæg
Biogasanlæg kan spare tid på digital sporing af affald
Teknologier til forbehandling af halm skal kortlægges
Ny metode gør larveaffald billigere at lave til gødning
Bæredygtigt alternativ skal erstatte cellulose fra træ
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