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Roetop – 20 % af tørstof pr ha findes i toppen



Green protein sugar beet leaves harvest and harvester
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The Hack harvester designed for

sugar beet leaves harvest is actually

a modified spinach harvester.

Harvester cuts the leaves at least

10 cm above the beet, so as much

stems as possible stays on the field.

Biggest challenge during harvest is

ensuring that leaves are standing,

not laying flat on the ground.

The leaves are collected in a way

that ensures the minimum damage

and juice loss.



Subleem
2.0
.



Nuværende vurdering af Rubisco i roetop og økonomi

Roetop skal høstes samtidigt med roerne (måske ikke optimal sammensætning)

Landmændene skal kompenseres for gødningsværdi og have incitament præmium

300 kg høj renhed Rubisco pr ha

Ca 6 ugers grønne blade pr sæson

Ved 5 € pr kg protein er der et positivt indtjeningsbidrag - MEN

Anlæget kan ikke afskrives ved kun 6 uger/år drift

• Andre food grade proteiner er nødvendige i ligningen .. Fx lucerne mfl

NÆSTE skridt er levnedsmiddel, skalerbart raffineringsanlæg med 1 ton protein/dag kapacitet. !!

• Vise udbytte og renhed + verificere antagelser + bekræfte markedspris + andre råvarer valideres

S
E

IT
E

 5



Vejen fra ide til marked – incl TRL trin model

Footer, 30.10.2021
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Fuld skala

DEMO anlæg

Pilotskala

IDE/Koncept

Rubisco fra roeblade

står ca her efter 6 år



Valley of death – funding perspective

Footer, 30.10.2021
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Babette Pettersen – now Lanzatech (before BioAmber CEO)

Footer, 30.10.2021
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Hvad kan et skalerbart bio-raffineringsanlæg udover at bringe

Produkter hurtigere til markedet

Retvisende massebalance, vand balancer, energi balancer -> til økonomisk model !

PRODUKT til introduktion i markedet – validere pris og forventet udvikling i salg

Lang tidseffekter ved kontinuert drift dokumenteres og korrigeres

• Validere teknisk udstyr i forhold til opskalering (grundlag for leverandørerne)

• Akkumulering – lukke alle kredsløb

• mikrobiologiske og/eller kemiske udfordringer

• nedbrydning af produkt og tab

• Spildevand mængde og håndtering

• Rengøringsrutiner herunder CIP

• større mængder sidestrømme til undersøgelser og forsøg (kan også ske på anlæget i perioder)

• osv

Footer, 30.10.2021
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Hvad kendetegner anlægets design

Våde og tørre råvarer skal kunne håndteres

Levnedsmiddel godkendt (i alle fald produktsiden)

Basis moduler som kan kombineres eller skiftes efter behov

Plads til nye teknologier – som kan testes ved eksisterende koncepter

Passende basis organisation og faciliteter fx laboratorie plads

• Kunder bringer selv folk og special udstyr med

Infrastruktur findes på plads eller skal etableres (brovægte, vandforsyning, damp, el, 

spildevandshåndtering osv)

Footer, 30.10.2021
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Andre ideer

Selvejende

• Bred værdikæde advísory/bestyrelse ( hele værdi kæden)

• Smal daglig ledelse

• Non-profit – lavt bureaukrati

• Bygget på „hvilende kapital inskud“. Kunder skal dække driften ved demoproduktionen evt via 

udviklingsmidler. GÆT 200 mill dkr fase 1.

• Nyt udstyr via GUDP, innovationsfonden, EUDP osv

• Udstyr leverandører fx „her og nu afskrive værdi“ – efter fransk model

Kan servicere 2-3 start UPs pr år – max 3 gange

Interesse område – øst-danmark, hele danmark, syd-sverige, nord-tyskland

Footer, 30.10.2021
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