
NOAW: No Agricultural-Waste 
Innovativa metoder att omvandla  jordbruksavfall till ekonomiskt 

och resursmässigt värdefulla resurser

NoAW är ett projekt som ingår i EU’s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Projek-
tet löper mellan 2016 och 2020 och syftet är att bidra till visionen om en ”avfallsfri ekonomi”, 
vilket är ett prioriterat samhällsmål idag. 

Projektets mål är att utveckla system och teknik för en cirkulär ekonomi där uppgraderingen 
av jordbruksavfall är optimerad med hänsyn till geografiska och säsongsmässiga 
förhållanden. De biomassaflöden som är i fokus är vinodlingsrester, stallgödsel och halm. Am-
bitionen är att maximera nyttan av dessa strömmar genom att både utveckla teknik och vär-
dera systemeffekterna av nya system 

NoAW kommer att utveckla lösningar för att förvandla dagens ineffektiva utnyttjande som 
kan användas av både näringsliv och myndigheter genom att:

Utveckla hållbara bioraffinaderier för jordbruksavfall.

Använda integrerade metoder för att analysera miljöpåverkan brett och även integrera 
miljöpåverkan genom hela utvecklingskedjan för att få bästa miljöprestanda.

Leverera robusta verktyg för att utveckla strategier för resurseffektivt användande samti-
digt som de negativa effekterna på mark, luft och vatten minimieras.

Inom NoAW kommer en palett av eko-effektiva produkter att utvecklas, produkter som kräver 
mindre resurser och ger mindre utsläpp. Huvudfokus är bioenergi, biologiska gödselmedel, 
biobaserade förpackningsmaterial och bio-molekyler för olika användning.

I projektet kommer också hälsorisker vid en ökad cirkularitet att analyseras.
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Projektet har stort fokus på en nära samverkan med aktörer och praktiska tillämpningar och resultat. 
Företag och organisationer är välkomna att delta i projektaktiviteter och genom en ”Knowledge 
Exchange Stakeholder Platform”. Denna plattform är en utmärkt möjlighet att följa utvecklingen och 
nätverka med kollegor i Europa och också med den motsvarande plattformen i Kina. Medlemmar i 
plattformen har också möjlighet att delta i diskussioner on-line, webinarier och events som arrangeras 
inom NoAW.
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