Referat af BioValue bestyrelsesmøde 07/12 2017

Referat af BioValue bestyrelsesmøde torsdag den d. 7. december kl. 13.00-15.00, hos
DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge
Deltagere: Kristian Ø. Eriknauer (Arla), Dorthe Lybye (Rockwool), Anne Stenbæk (Novozymes), Erik
Bisgaard Madsen (KU), Mette Lübeck (AAU), Erik Steen Kristensen (AU), Marianne Thellersen (DTU), Jan
K. Schjørring (Bevillingshaver + KCL Biomasse), Jane Lindedam (Manager), Lars Toft var suppleant for Jens
Elbæk (Observatør, SEGES).
Afbud: Hans Aae (DLG) og Mikael Poulsen (Teknologisk Institut) har sendt input pr mail. Anne Meyer (KCL,
observatør), Ib Johannsen (KCL, observatør), Niels Langvad (observatør, Innovationsfonden).

Forinden mødet blev vist klip fra TV Midtjylland om at GUDP-ansøgningen til Grønt Protein
Demonstrationsanlæg på Au Foulum som BioValue har faciliteret, er blevet bevilliget:
https://www.tvmidtvest.dk/artikel/graes-kan-blive-guld-vaerd
1) Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat
Udsendt dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 1A ”Forlængelse af BioValues bevillingsperiode” og
referatet fra 11/09/ 2017 blev underskrevet.
1) A) Forlængelse af BioValues bevillingsperiode
JKS bad om bestyrelsens holdning til at søge IFD om 6 måneders administrativ forlængelse af
bevillingsperioden, fra 30/6 2018 til 31/12 2018. Forlængelsen ønskes, da Platform Manager går på barsel
først i april 2018 og en forlængelse vil give muligheden for at platformen er bedre i stand til at levere
slutrapport og slutregnskab udarbejdet af Platform Manager. Desuden vil en forlængelse også gøre det
muligt at udføre kommunikationsplanen indenfor bevillingsperioden, og resultaterne vil i højere grad kunne
indeholde viden fra de 3 Ph.d.-studerende, som ikke bliver færdig indenfor den nuværende bevillingsperiode
pga. barsel eller senere ansættelse. Bestyrelsen godkendte, at JKS søger IFD om forlængelse og forudser
ingen negative effekter for partnerne af en forlængelse.
2) Oplæg fra SeSE
Jørgen Dejgård Jensen præsenterede økonomi-arbejdet omkring det grønne og det gule spor. Bestyrelsen
ønskede en meget skarpere formidling af arbejdet, da der bl.a. var mange spørgsmål til hvad
produktionsprisen er på grønt ren protein omregnet til sojaskrå-ækvivalent, entydige enheder mht. protein,
hvad er forudsætninger ifht. beregninger, hvad er de endegyldige budskaber, hvilke udviklingsmuligheder er
der og hvordan ser det GMO-frie scenarie ud.
Bestyrelsen krævede at SeSE leverer et powerpoint og et notat (ca. 3 sider) for det grønne spor som
indeholder:
 Tegninger over BioValues værdikæde med tal for produktionsomkostningerne (”vores pris”), samt
tilsvarende skyggepris for den kommercielle ækvivalent der konkurreres imod, så som sojaskrå i et
konventionelt, økologisk og GMO-frit scenarie.
 De grundlæggende antagelser for de økonomiske beregninger
 Forudsætningerne i pris, mængder, kvalitet, eller %-vise fordeling af strømme for baseline
 Følsomhedsanalyser
 Konklusionerne tydeligt formuleret for et konventionelt, økologisk og GMO-frit scenarie
 Udviklingsveje angivet
Tilsvarende skal laves for det gule spor med skyggepriser for minimum ren sukker (C5 og C6), lysin, trælignin og binder.
Dette skal være grundigt koordineret med KCL forinden afsendelse til JL, som sender til bestyrelsen i starten
af februar 2018. Bestyrelsen holder derefter et telefonmøde med Jørgen Dejgård/Morten Gylling for at give
yderligere kommentarer til notatet og scenarierne.
JKS informerede om, at der overvejes at hyre et eksternt firma ind (ProcessEngineering i Glostrup), hvis der i
koordineringen mellem KCLs og SeSE opstår en målrettet beregningsopgave på f.eks. enhedsoperationer
som vil styrke modellernes anvendelsesområder. Bestyrelsen anbefalede Erik Vormslev (Niras) til en
eventuel opgave, og LT (SEGES) tilbød også assistance på kvalificerede skøn om industrielle processer.
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3) Resultatformidlingsplan
JL fremlagde resultatformidlingsplanen. Kommentarer fra DLG og TI blev læst op. Bestyrelsen accepterede
planen og budgettet under forståelse af at tidslinjen for afholdelse af arrangement kan udskydes en smule,
hvis forlængelsen (pkt. 1A) opnås. Bestyrelsen besluttede, at det er ønskværdigt, at der er et eksternt firma
ind over redaktion, layout etc. af hæftet, men bestyrelsen skal have et ½-dagsmøde med projekterne og
firmaet omkring indholdet i hæftet og budskaberne i god tid forinden tryk. DL tilbød at Rockwools auditorium
(Hedehusene) kan anvendes til offentliggørelse af hæftet. ML orienterede bestyrelsen om at Organofinery
slutter med en international ½-eller heldags konference i slutningen af juni 2018.
4) Drøftelse af bestyrelsens anbefalinger om bioraffinering
JL præsenterede hvordan anbefalingerne er fremkommet af bestyrelsens liste over største hindringer for
kommercialisering på sidste bestyrelsesmøde. DLGs kommentarer blev læst op og tages til efterretning.
Bestyrelsen besluttede, at anbefalingerne skal deles op og skæres ned i forhold til hvem der er målgruppen
f.eks. til 1) Politiske ordfører/Folketing, 2) Primærproducenternes brancheorganisationer, 3)
Bevillingsgivere/Forskningsråd. Anbefaling om etablering af global indsats slettes/ændres, hvis der ikke er
nogen relevant målgruppe. Bestyrelsen foreslog, at anbefalingerne også indeholder noget vedr. en national
bioøkonomistrategi. KE informerede om, at Fødevarestyrelsen selv vil udarbejde en bioøkonomistrategi.
JL skal lave et nyt anbefalings-skriv inden Marts-mødet.
5) Årsafrapportering
JL nævnte hvilke fokuspunkter årsrapporten 2017 kommer til at have:
 Strategisk indsats for Grønt bioraffinering
 Bestyrelsens strategi-papir og anbefalinger
 Arbejde for nye partnerskaber/internationale samarbejder
 Afslutning af Ph.d.er
 Resultatformidlingsplan igangsat
 Faglige highlights fra projekter og innovationsprojekter
 God publikationsrate, populærvidenskabelig dækning, deltagelse på konf.og kongresser. Herunder
huskes Økologikongres med oplæg af Søren Krogh Jensen og Mette Lübeck.
Bestyrelsesmedlemmerne bedes kontakte JL hvis de ønsker at drøfte noget til inklusion i årsrapporten.
Kommentar fra DLG vedr. perspektivering af opnåede resultater tages til efterretning.
6) Orientering om platformens drift
JL henviste til de udsendte bilag. Innovationsprojektet SICE har pr. 4/12 sendt en anbefaling om at projektet
afsluttes før tid pga. uroligheder i Kenya (samarbejdspartneren er blevet myrdet) og det derfor ikke er muligt
at realisere projektet i forhold til forventningerne. Overskydende midler går tilbage til puljen og afventer
bestyrelsens beslutning vedr. bedste anvendelse.
7) Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 19. marts kl. 13-16 (OBS: Forlænget en time!) formentlig hos
DLG på Axelborg. På dagsordenen er pt.:
 Præsentation og diskussion med Den grønne Investeringsfond, hvorunder samtlige af BioValues
industripartnere, SMV’er, og projektledere er inviteret.
 Præsentation og diskussion med Lasse Juul-Olsen (sekretariatet for det National Bioøkonomi Panel)
som inviteres for at give sit indblik i hvor bioøkonomistrategien kører hen ad, set med embedsmænd
øjne.
 Opfølgning med SeSE – scenarier og formidling af konklusioner
Næste bestyrelsesmøde derefter er tirsdag d. 19. juni kl. 13-15 hos AU i Århus.

Referent: JL

Set og underskrevet af:
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