
Sand

Væske

SAND OG BIOGAS
Kan det lade sig gøre? Ny viden bliver udviklet i USA med stor 
hastighed nu. Du kan hente den sidste 
til, hvilket system, du skal vælge. 
 

Vi samler først alt det, vi ved nu
Vi har lavet et program, hvor vi først samler op på den viden, vi 
har i dag.  

• Hvilke systemer virker, hvilke virker ikke? 
• Skal vi bruge fint sand eller groft sand?
• Hvordan håndterer vi sand på en rationel måde både i 

stalden og udenfor? 
• Hvad er økonomien? 
• Hvordan producerer et biogasanlæg med separeret fiber?

Derefter rejser vi til USA 
Vi rejser til USA, hvor vi har fået kontakt til dem, der har testet 
de nyeste systemer og dem, der har prøvet dem af i praksis. D
er selv med til at sætte programmet for turen, fordi du bliver 
inviteret med til en workshop allerede 
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Sand
• Sand fra sengene 

recirkuleres og 

bruges igen.

Fiber

• Fiber separeres, 

så det kan 

bruges i 

biogasanlæg

Væske

• Væskedelen 

køres på marken 

med 

næringsstoffer

SAND OG BIOGAS?? 
Ny viden bliver udviklet i USA med stor 

den sidste nye viden og få inspiration 
til, hvilket system, du skal vælge.   

Vi samler først alt det, vi ved nu 
Vi har lavet et program, hvor vi først samler op på den viden, vi 

Hvilke systemer virker, hvilke virker ikke?  
Skal vi bruge fint sand eller groft sand? 
Hvordan håndterer vi sand på en rationel måde både i 

Hvordan producerer et biogasanlæg med separeret fiber? 

Vi rejser til USA, hvor vi har fået kontakt til dem, der har testet 
de nyeste systemer og dem, der har prøvet dem af i praksis. Du 
er selv med til at sætte programmet for turen, fordi du bliver 
inviteret med til en workshop allerede 23. oktober 2014. 
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Vi bruger vinteren 2014
2015 til at skaffe den 
sidste ny
separation og biogas 
hjem fra USA. Sand er 
meget udbredt i USA og 
der bliver lige nu udviklet 
en masse ny viden, både 
på un
firmaerne og på farmene. 
 
Du kan være med til at 
hente 
til 
 
Program:

Torsdag d. 23. okt.
Optaktsmøde, hvor vi gør 
status over den viden
de udfordringer
dag om emnet. Vi laver 
en workshop, hvor du er 
med til at beskrive, hvad 
vi mangler af viden. 
 
Oktober 2014:
Vi laver en turguide til 
Eurotier i Hannover og 
Agromek i Herning, så du 
effektivt kan besøge de 
firmaer, der leverer 
maskiner
separation og biogas. 
 
7. 
Studietur til USA, hvor vi 
taler med universitetsfolk, 
besøger 6
erfaringer med de 
amerikanske farmere, 
laver workshops og taler 
med firmaer. 
 
Vi sørger for en 
praktisk
faglige konklusioner.
 
Vi er tre danske faglige 
eksperter med på turen. 
Sproget vil blive engelsk.
 
Tilmelding:

Der er bindende 
tilmelding senest 
oktober
 
Pris:

For hele programmet inkl. 
møde, turguide, rejse, 
forplejning mv i 
dobbeltværelse er per 
person ca. 20
Den endelig pris afhænger 
af antallet af deltagere.
 

Vi bruger vinteren 2014-
2015 til at skaffe den 
sidste nye viden om sand, 
separation og biogas 
hjem fra USA. Sand er 
meget udbredt i USA og 
der bliver lige nu udviklet 
en masse ny viden, både 
på universiteterne, hos 
firmaerne og på farmene.  
 
Du kan være med til at 
hente det sidste nye hjem 
til dine beslutninger 
 
Program: 

Torsdag d. 23. okt. 2014: 
Optaktsmøde, hvor vi gør 
status over den viden og 
de udfordringer, vi har i 
dag om emnet. Vi laver 
en workshop, hvor du er 
med til at beskrive, hvad 
vi mangler af viden.  
 
Oktober 2014: 
Vi laver en turguide til 
Eurotier i Hannover og 
Agromek i Herning, så du 
effektivt kan besøge de 
firmaer, der leverer 
maskiner til sand, 
separation og biogas.  
 
7. -14. januar 2015: 
Studietur til USA, hvor vi 
taler med universitetsfolk, 
besøger 6-7 anlæg, deler 
erfaringer med de 
amerikanske farmere, 
laver workshops og taler 
med firmaer.  
 
Vi sørger for en faglig og 
praktisk rapport med de 
faglige konklusioner. 
 
Vi er tre danske faglige 
eksperter med på turen. 
Sproget vil blive engelsk. 
 
Tilmelding: 

Der er bindende 
tilmelding senest 20. 
oktober 2014. 
 
Pris: 

For hele programmet inkl. 
møde, turguide, rejse, 
forplejning mv i 
dobbeltværelse er per 
person ca. 20-22.000 kr. 
Den endelig pris afhænger 
af antallet af deltagere. 
 


