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VÆKST VIA INNOVATION 
I DIN VIRKSOMHED

Innovationsnetværket for Biomasse

Innovationsnetværk klæder danske 
virksomheder på til fremtiden

INBIOM er ét af 22 landsdækkende innovationsnetværk under Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet. Netværkene samler forskere, 
virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og 
vækst.

Netværkene findes inden for områder, hvor Danmark har vigtige 
styrkepositioner, som for eksempel produktion, it, energi, miljø, 
transport, livsstil, sundhed og fødevarer.

Netværkene er ramme om aktiviteter og projekter, der kan inspire-
re virksomheder og forskere om nye trends og teknologier, konkre-
tisere og teste idéer og skabe nye samarbejder både i  Danmark 
og i udlandet.

En effektanalyse af det danske innovations- og forskningsfrem-
mesystem udgivet i 2014 viser, at virksomheder, der deltager i 
innovationsnetværkene, opnår en produktivitetsvækst, der er 3,6 
procentpoint højere end lignede virksomheder, som ikke deltager.
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Vi hjælper med 
kontakt til potentielle 
nye samarbejdspart-
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Få hjælp til at udvikle 
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GENVEJ 
TIL VIDEN

Få nem adgang til 
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INBIOM og 
partnere

PROJEKT-
FACILITERING

Få hjælp til at igang-
sætte, afvikle og 

afslutte dit projekt
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I september 2013 tog ingeniør Svend Hoff fat 
i INBIOM for at drøfte en idé, der omhandlede 
restprodukter fra biogas til svampeproduktion, 
som han havde arbejdet på i et stykke tid, bl.a. 

i samarbejde med INBIOM-partnerne AgroTech 
og Aarhus Universitet.

Idéen passede godt ind i rammeprogrammet for Biomasse til Ener-
gi, som INBIOM var operatør på for Region Midtjylland, og ret hur-
tigt fik INBIOM skåret konceptet til og fik målrettet en ansøgning 
til programmet.

Samtidig gik en ansøgning sammen med bl.a. AgroTech igennem 
hos Miljøstyrelsen til en anden del af konceptet - og projektet var 
i gang.

Allerede i juni 2014 blev virksomheden Advanced Substrate Tech-
nologies A/S en realitet. De har valgt at etablere sig i Agro Busi-
ness Park og vil efterfølgende leje sig ind hos Aarhus Universitet 
for at videreudvikle og teste nye sustratkoncepter.
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Genanvendelse af næringsstoffer

INBIOM har fokus på intelligent produktion 
og udnyttelse af biomasse

INBIOM skal være katalysator for innovativ ud-
vikling af ny teknologi, nye produkter og virk-
somheder med udgangspunkt i biomasse, så 
vi sikrer, at Danmark bliver blandt de førende 

nationer inden for den biobaserede økonomi.

Konkret betyder det, at fokusområderne i INBIOM er 
produktion, forbehandling og separation samt konvertering af bio-
masse. Realiseringen af mulighederne i den biobaserede økonomi 
afhænger i høj grad af viden om selve biomassen, og hvorledes 
de forskellige byggesten i form af kulhydrater og andre værdifulde 
stoffer kan produceres, separeres og videreforarbejdes.

INBIOM inkluderer innovation inden for alle typer af biomasse, dvs. 
grønne (græsser, afgrøder), gule (halm), blå (tang, alger), brune 
(træ) og grå (affaldsprodukter, husdyrgødning).

Et centralt fokus er at skabe så mange og så værdifulde strømme 
som muligt gennem eksisterende og nye værdikæder og skabe 
produkter med så høj værdi som muligt ud af biomassen. Et andet 
fokus er at forbedre udnyttelsen og recirkuleringen af de store 
mængder lavværdibiomasse og rester fra industri, samfund og 
jordbrug, hvis næringsstoffer skal returneres til jorden.

Kinetic Biofuel - fra projekt til virksomhed 
med fokus på halmbriketter til biogas

I 2012 tog INBIOM kontakt til C.F. Nielsen for at 
starte et Region Midtjylland-finansieret projekt 
om halmlogistik med Maabjerg Energy Concept, 
Aarhus Universitet og Videnscenter for Land-

brug (i dag SEGES).

Med hjælp fra INBIOM blev projektet justeret til også 
at kunne demonstrere konceptet for halm til biogas, og biogaspro-
duktionen  viste lovende resultater. Idéen til virksomheden Kinetic 
Biofuel begyndte derfor at tage form, og i 2014 blev virksomheden 
en realitet.

Kinetic Biofuel har i dag store forhåbninger til et europæisk mar-
ked for halmbriketter til biogas og bioethanol.

Mogens Slot Knudsen, direktør i C.F. Nielsen, er glad for sam-
arbejdet med INBIOM og anbefaler netværket til andre aktører 
inden for landbrug og energi, som skal i gang med en nyudvikling, 
demonstration eller markedsintroduktion.

C.F. Nielsen har deltaget i flere aktiviteter sammen med INBIOM, 
bl.a. udstillinger i Kina og Spanien samt demonstrations- og ud-
viklingsprojekter.

CASE

INBIOM er en objektiv partner, som forstår 
at skabe samarbejde mellem flere 
aktører fra erhvervsliv og offent-
lige vidensinstitutioner.

Mogens Slot Knudsen,
direktør i C.F. Nielsen og i 

Kinetic Biofuel

FOKUS

Advanced Substrate Technologies - ny 
virksomhed inden for cirkulær bioøkonomi

CASE

INBIOM tænker på tværs og har viljen til at 
få samarbejde til at fungere og poten-
tialer frigjort, som snævre, øko-
nomiske betragtninger hos 
enkelte interessenter ellers 
kan blokere for.

Svend Hoff,
partner i 

Advanced Substrate 
Technologies A/S

INBIOM får virksomheder og vidensinstitutioner til at samarbejde 
om udvikling af nye teknologier, produkter og forretningsområder. 

Vi henter viden hjem fra udlandet, ligesom vi tager de danske virk-
somheder med ud i verden for at skabe samarbejde og eksport. På 
den måde bidrager INBIOM til innovation og vækst.

Jacob Mogensen,
netværksleder og innovationschef i Agro Business Park

C.F. Nielsen fra Bælum i Nordjylland producerer briketteringsmaskiner til produktion af bio-
massebaserede briketter til både industri og private forbrugere. De leverer til hele verden.

Konceptet i Advanced Substrate Technologies A/S er at fraseparere halm og gyllefibre efter 
en biogasreaktor, tørre det og iblande andre biologiske materialer, som gør det til et perfekt 
substrat til at dyrke højværdispisesvampe i.


