Algeinnovationscenter
Lolland

- fra problem til ressource
Alger har potentiale til at kunne optimere den moderne infrastruktur, f.eks. :
•
•
•
•
•
•
•

ved at rense drænvand fra marker
til rensning af spildevand
til bioforgasning og efterfølgende afgasset biomasse
i fremtidens water managementsystemer  (mellem kilden og recipienten)
som fodergrundlag i biologisk proteinkonvertering fra vegetabilsk til animalsk
som kilde til højværdistoffer (sekundære metabolitter og indholdsstoffers anvendelse i industrien)
som CO2- bindere f.eks. fra forbrændingsluft

Innovative veje mod

fremtidens biobaserede samfund
Det tre-årige projektforløb - Algeinnovationscenter Lolland - blev startet i 2010 af
Grønt Center i et partnerskab mellem RUC, Ålborg Universitet og Grønt Center.
Vi vil undersøge, hvordan samfundet og erhvervslivet - integreret i andre vigtige
samfundsmæssige strukturer og funktioner - kan udnytte algedyrkning og algebiomasse, så vi er med til at bane vejen mod fremtidens biobaserede samfund.
Algeinnovationsprojektet bygger videre på læring og erfaringer fra de algeprojekter, som vi tidligere har gennemført sammen med Lolland Kommune.
Projektets formål er at give erhvervslivet, specielt i Region Sjællands udkantsområder, mulighed for at udnytte det store erhvervsmæssige potentiale, der er i
dyrkning og udnyttelse af alger til højværdiprodukter, vandrensning (cleantech),
biomasse- og energiproduktion.

Filosofien er at gå fra problem til ressource og se på algerne
som kilde/medie til nye innovative løsninger på nuværende
og fremtidige samfundsmæssige udfordringer.

Sådan arbejder vi:
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Aktiviteterne vil finde sted i hele projektperioden frem til august 2013.
Algeinnovationscenter Lolland har tre hovedaktiviteter:
1. Etablering af et demonstrations- og forsøgsanlæg
med algedyrkningsforsøg på Grønt Center
2. Netværksaktiviteter: Identificering af lokale, nationale
og internationale samarbejdspartnere
3. Informationsaktiviteter

STRATION

Anlægget
FORSØG

VÆRK

Algeinnovationscentret vil omfatte et stort dyrknings – og demonstrationsanlæg, som er
under løbende etablering på Grønt Center siden vinteren 2010-2011, samt et regionalt forum af virksomheder, forskere/universiteter og offentlige myndigheder. Anlægget udbygges
løbende, og der etableres satellitter, bl.a. på et af Lolland Kommunes renseanlæg, som indgår
i Lolland CTF (Community Test Facilities).

Effekt
Algeinnovationscentret vil betyde øget videnbaseret aktivitet og fokus i et område af Danmark, der i høj grad mangler forskningsinstitutioner og videnarbejdspladser. Det forventes,
at projektet på sigt vil føre til afledt industri - og dermed beskæftigelse – men ikke mindst,
at det vil føre til ny viden og nye måder at producere biomasse og løse miljø- og energiproblemer på.

Partnerne i projektet er:

Kontaktinformation:
Pia Bro Christensen, projektleder
Tlf. +45 5460 7000
pbc@greencenter.dk
www.algaeinnovationcenter.org
Mød os på

Algeinnovationscenter

Algeinnovationscentret har
hjemsted på Grønt Center

Projektets netværksdeltagere er:
• LOKE, Lolland Energi Holding A/S
• Ålborg Universitet Ballerup, Institut for Energiteknik
• Risø DTU

og er blevet muligt via støtte fra:

• Det nationale Center for Miljø og Energi (DMU)
• Cluster Biofuels Denmark

Vi samarbejder med andre relaterede projekter og aktiviteter,
f. eks. Submariner (www.submariner-project.eu), Tangnetværket,
projekt om algeprotein på Grønt Center og Algedyrkning ved Onsevig.
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