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Smart kaskadeudnyttelse af 
biologiske reststrømme –
bioraffinering, bioenergi og en 
kombination heraf 



Agenda

• Lidt om vores igangværende forskning

• Marine biobrændsler (CLEO projektet)

• Mikroalger til proteinfoder (ReMAPP projektet)

• Lidt om tidligere successer

• Grøn bioraffinering

• Pyrolyse

• 2G ethanol

• Kampen om biomassen...
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Nye biobrændsler til den 
marine sektor – CLEO 

projektet

Et innovationsprojekt i samarbejde mellem KU, Mærsk, MAN Diesel, 
DTU, og BBEPP
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Begrundelse – Begrænsninger på svovl- og CO2 emissioner
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Svovl: CO2 :

“The shipping industry will not be able to meet the

IMO target of 50% of GHG emissions unless we

accelerate our efforts.”

Christopher J. Wernicki, President & CEO, ABS (American

bureau of shipping).



Store ambitioner fra Mærsk

Slide fra A.P. Møller - Mærsk A/S



Store ambitioner fra Mærsk
Slides fra A.P. Møller - Mærsk A/S



Hvad vil vi opnå med CLEO-projektet?

7

... og at komme så langt som muligt på vejen til at 
gøre CLEO til et kommercielt tilgængeligt produkt.

At afklare, om CLEO er et kommercielt 
og teknisk levedygtigt kulstofneutralt 
brændstof til den maritime industri!



Og hvordan vil vi opnå dette?

+

Biomasse

Lignin Marine biofuel

Ved at bringe lignin i opløsning i alkohol...



Og hvordan vil vi opnå dette?

Ved at bringe lignin i opløsning i alkohol...

CLEO

Vask
+

Filtrering

Lignin

DistilleringFiltreringOmrørring



Forskningen i CLEO projektet (meget overordnet set)

• Hvordan får vi bedst ligninen i opløsning (med højt udbytte og høj stabilitet)

• Hvilke biomasser giver det mest brugbare lignin

• Hvilke teknologier giver den mest brugbare lignin?

• Fra bioethanol, biogas, papirindustri eller andre?

• Hvad er de basale molekylære årsager hertil?

• Hvordan fungere CLEO som brændsel?

• Hvordan påvirker det motorerne, og hvordan kan motorerne tilpasses?

• Hvordan kan teknologien opskaleres?

• Er CLEO et realistisk alternativ til den marine sektor?

• Er det bæredygtigt nok?

• Hvordan er den fremtidige infrastruktur?

• Hænger økonomien sammen?



Nyt proteinfoder fra 
mikroalger
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Partly funded by the Innovation Fund Denmark (IFD)
Oct 2018-dec 2022 
https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-remapp-marker-med-
mikroalger-skaber-fremtidens-baeredygtige-protein/40041

https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-remapp-marker-med-mikroalger-skaber-fremtidens-baeredygtige-protein/40041
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Pilotanlæg på teknologisk institut (TI), fase 1

~15-20 tons protein 
per ha per år!

From: https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-010-0108-x/figures/10

https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-010-0108-x/figures/10


Forskningen – Udfordringen med det “besværlige ydre”!

• Algens svært nedbrydelige 
cellevæge medføre at 
fordøjeligheden bør forbedres, samt 
problemer med afvanding

• Vi ønsker at åbne cellevæggen 
forsigtigt for ikke at beskadige 
proteinet og ikke skabe uønskede 
nedbrydningsprodukter

• Mikroalger cellevægge er super 
komplekse
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Algecellevæge:

Bioresource Technology 300 (2020) 122719

Minder om 
Scenedesmus
(en af de “værste”...)



Enzymbehandling 
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• En mildere måde at “åbne” 
cellerne er ved hjælp af 
enzymer

• … men de rigtige enzymer er 
ikke nødvendigvist 
kommercielle 

• Vi kan øge fordøjeligheden, og 
vi ser ret fine resultater i 
foderforsøg i kyllinger

Ubehandlet

Enzymbehandlet



Hvad med fødevare?

• Smagelighed?

• Ingredienser (højværdi)?

• Farve?

• Niche vs store mængder?

• Fødevaregodkendte arter

• Spirulina, Chlorella, m.fl

• Dog ikke Scenedesmus, og 
mange andre
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https://news.algaeworld.org/2020/03/an-introduction-to-algae-the-latest-superfood/



Succeser 

Nogle få eksempler, hvor innovationsprojekter inden for 
biomasseudnyttelse har ført til industriel virkelighed med høj 

grad af bæredygtighed
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Grøn bioraffinering – Kommercialisering er i gang... 

Ausumgaard
Indviet sep. 2020

Biorefine DK 
Indviet aug. 2021 

https://ausumgaard.dk/baeredygtig-energi/graesprotein/
https://biorefine.dk/

GUDP har finansieret i alt 
16 R&D-projekter inden for 

grøn bioraffinering siden 
2013

Slide tilpasset fra: Morten Abmbye-Jensen, AU Institut for Bio- og Kemiteknologi, maj@bce.au.dk

https://ausumgaard.dk/baeredygtig-energi/graesprotein/
https://biorefine.dk/
mailto:maj@bce.au.dk


2G ethanol Endelig– kommerciel produktion i Danmark

• Det tidligere DONG Inbicon (nu Ørsted) 2G ethanol pilotanlæg har fået 
nye ejere (Meliora Bio) der nu har kommerciel produktion af 2G ethanol 
(indkøring). 

• Virksomheden hedder Meliora Bio

• Co-prodution af arabinoxylan – en “Pre-biotic” fiber der kan bruges som 
fødevare ingrediens

https://meliora-bio.com/

https://meliora-bio.com/


Pyrolyse

Slide tilpasset fra: Tobias Pape Thomsen, RUC IMT/METRIK, tpapet@ruc.dk

mailto:tpapet@ruc.dk


Kampen om biomassen

• Forskning og Innovation fører til industriel virkelighed

• Nye teknologier vil løbende blive udviklet og kommercialiseret

• Integrering af teknologier bliver mere og mere vigtigt

• Vi skal ikke vente på ”teknologisk fix” - men handle nu!

• Øget fokus på bæredygtighed

• Recirkulering af næringsstoffer – især fosfor

• Opretholdelse / forøgelse af jordens kulstoflager 

• Biomasse vil blive en mangelvare -> intelligent kaskade udnyttelse

• Landbrugets CO2 bidrag -> færre husdyr -> frigivelse af areal? 

• Carbontax (CO2 skat)

• Så høj som muligt – så international som muligt – så langsigtet som muligt!

• Teknologiuafhængig måde at skubbe udviklingen i den rigtige retning

• Vil underbygge omstillingsparatheden i landbruget, samt biomasse- og fødevare sektorer
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