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PRESSEMEDDELELSE

BioBusINet biomasse-workshop mellem Rødby og Puttgarden
”BioBusINet workshoppen, som blev afholdt den 10. juni 2014 på færgen mellem
Rødby og Puttgarden, var helt og holdent en biomasse opdagelsesrejse” siger Pia Bro
Christensen, projektleder på Grønt Center.
Den store interesse for workshoppen med i alt 36 deltagere fra forskning, forvaltning
og fra virksomheder viste tydeligt, hvilken stor betydning emnet har for Femern Bælt
regionen. For at introducere forskellige biomasseanvendelser og præsentere den
aktuelle forskning holdt Torben Schierbecker (Energie 2.0), Henrik Wejdling (Affald
Plus), Prof. Dr. Rüdiger Schulz (Uni Kiel), Poul H. Madsen (Grønt Center) og Torsten
Stefan (FH Flensburg) foredrag om „træ biomasse“, „organisk affald“, „alge-biomasse“
og „biogasoptimering“.
Disse emner blev efterfølgende ivrigt diskuteret blandt deltagerne i 4 arbejdsgrupper.
Derved blev der skabt mulighed for at udveksle erfaringer, danne nye netværk og
sammenligne metoder, udfordringer og forbedringspotentialer med hensyn til
biomasse. Mange deltagere udtrykte stor forundring over den kendsgerning, at selv
om der på den en side er store ligheder og fælles interesser mellem den danske og den
tyske side, så anvendes der på den anden side alligevel helt forskellige
fremgangsmåder med hensyn til løsning af udfordringer. Vi vil derfor fremover stræbe
efter et tættere samarbejde for at lære af hinanden og finde nye innovative løsninger.
Udover intensiv networking og drøftelse af mulighederne for internationalt
samarbejde blev der også udarbejdet grundlæggende projektideer, som skal
undersøges med hensyn til deres potentiale og gennemførlighed ved det næste
partnermøde d. 25. august 2014.
BioBusINet er et etårigt netværksprojekt under Interreg IVA-programmet. Det er
netværkets hensigt at udforme et eller flere projekter, som skal danne grundlag for
fælles ansøgninger i et kommende EU-program om øget bæredygtig- og
ressourceeffektiv produktion og anvendelse af biomasse. Projektet er startet på
initiativ af Grønt Center og Wirtschafts-Förderungs-Agentur Kreis Plön (WFA).
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