Et fyrtårnsprojekt
• Lidt om Enorm Biofactory
• Om Fyrtårnsprojektet: ”Værdiskabelse af
restbiomasser gennem insektproduktion”
• Ansøgningsprocessen
• At være hovedansøger på et stort projekt
Af: Jane L. Sam
Partner i Enorm Biofactory og “uofficiel” projektleder af fyrtårnsprojektet
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Primær produktion
► Research & Development
► Multipler
► Fly Production
► Pupa Production
► Hatchery Production
► Nursery Production
► Growth Production
Sekundær produktion
► Feed Kitchen
► Processing
► Storage
► Frass Storage
► Energy and Utility
► Management Facilities

Ingrediens
producent
•

Vores mål er at producere 100
tons levende Black Soldier Fly
larver per dag i 2022 ved at
konvertere spild- og
reststrømme fra fødevare- og
foderindustrien.

•

Larverne bliver forarbejdet til
forskellige produkter i foder
varekvalitet:
•

Protein-mel (omkring 60%
protein)

•

Fedt

•

Fiber

•

Gødning

Industrialisering af Enorm Biofactory A/S

https://youtu.be/3k_TA-W6Jg4

Fyrtårnsprojektet:
Værdiskabelse af restbiomasser
gennem insektproduktion
•
•
•
•
•

Demonstration af hvordan restbiomasser kan valoriseres gennem insektproduktion
Etablering af Danmarks første fuldautomatiske industrielle insektproduktion
Konvertere restbiomasser til fiskefoder
At udvikle et højværdi gødningsprodukt på basis af insektfrass
Reducere affald og etablere cirkulære forretningsmodeller

Formål - Projektets mål og konkrete bidrag

Resultater og leverancer
[Hvilke resultater sikrer, at projektet når formålet]

Arbejdspakke 1:
Udvikling af foder og fluebure UDV

1.
2.
3.

Færdigt design og udviklede prototyper af fluebure, ægopsamlingsenheder og vækstkasser.
Generation 0.1 recept for BSF foder baseret på restbiomasser
Analyser af mikroalger baseret på lænsevand fra larveproduktionen

Arbejdspakke 2:
Teknologisk gennemførlighedsundersøgelser til optimering
af produktionssetup TDU

1.
2.
3.
4.

Projektering af fabrikken i fuld skala (30 tons levende larver per dag) med hensyn til et mål om 0-spildsproduktion.
Intern rapport til brug ved dimensionering af klimastyring i fuldskala-produktion baseret på GHG analyser samt CFD
modellering.
Specifikationer til intern logisk af BSF larvevækststalde
Prototype til dosering af baby larver

Arbejdspakke 3:
Demonstration af full line produktion af insektmel og -olie
ved 1,5 ton larver dagligt DEMONSTRATION

1.
2.
3.

Daglig produktion af 1,5 tons levende larver
Daglig produktion af æg til basis for produktion af 30 tons levende larver per dag
Daglig produktion af 450 kg affedtet insektmel, 80 kg insektolie og 680 kg kompost

Arbejdspakke 4:
Opskalering til fuldskala anlæg til 30 ton larver dagligt
SKALERING

1.
2.

Daglig produktion af 30 tons levende larver
Daglig produktion af 8,9 ton affedtet insektmel (proteinmel), 1,6 ton insektolie og 13,6 ton gødning

Arbejdspakke 5:
Udvikling af fiskefoder

1.
2.

Der er udviklet protein- og fedtingredienser baseret på insekter, forventeligt velegnet til fiskefoder
Der er gennemført en række forsøg med ørreder, hvorunder fordøjeligheder, biologisk værdi og muligt inklusionsniveau er
fastlagt
Der er udviklet et egentligt foder til ørreder, hvori insektmel indgår som ingrediens
Der gennemføres rentabilitetsberegninger på insektproduktionen, som demonstrerer hvorvidt produktionsomkostningen på
insektmel er konkurrencedygtig i forhold til øvrige råvarer

3.
4.
Arbejdspakke 6:
Udvikling af højværdi gødningsprodukt

1.
2.

Der er udviklet et eller flere nye gødningsprodukter baseret på restbiomasse fra insektproduktionen, som er introduceret i
detailhandlen.
Samtidig demonstreres at denne gødning er pris- og kvalitetsmæssigt konkurrencedygtigt med andre gødningsprodukter i
forhold til gødningseffekt.

Ansøgningsprocessen

•
•
•
•

Det tager tid at etablere et godt konsortium og skrive et godt projekt
Vælg partnere med omhu!
Bliv færdig med 1. udkast i god tid
Gå kun ind i et fyrtårnsprojekt – eller et hvert andet projekt – hvis det er i direkte tråd med
virksomhedens strategi!
• Vær så præcise som muligt med budgettet – men ikke mere detaljerede end nødvendigt!
• Det er tidskrævende – Bloker din kalender op til deadline, hvis du er lead på ansøgningen!

At være hovedansøger på et stort projekt

•
•
•
•
•
•

Vi er ansvarlige for alle arbejdspakker og koordinere samarbejde med alle projektdeltagere
Vi sørger for kommunikation til projektgruppen og kontaktperson hos MST
Vi afrapporterer regnskaber kvartalsvist til MST (kan gøres halvårligt)
Jo større budget og jo flere budgetposter – jo mere administrativt arbejde
Vi laver faglige halvårsrapporter
Fra regnskabsperioden er afsluttet til udbetaling ca. 3 måneder (hvis I og jeres kontaktperson
ved MST er vakse)
Virkeligheden ændrer sig – Det samme gør projektet

Spørgsmål?

