
NOAW: No Agricultural-Waste 
Innovativ nytænkning for at omdanne landbrugsaffald til 

økologiske og økonomiske værdiprodukter 

NoAW er et europæisk Horizon 2020 forsknings- og udviklingsprojekt som gennemføres i perio-
den 2016 til 2020, som har til formål at fremme den cirkulære “nul-affalds økonomi” som har 
stigende interesse for samfundet.

Det internationale NoAW partnerskab sigtes mod udvikling af modeller for den cirkulære 
økonomi for omdannelse af landbrugsaffald til højværdiprodukter. Projektet sætter særlig 
fokus på affald fra vinproduktion, halm og gylle, og deres optimeret udnyttelse mht. de regio-
nale og sæsonelle vilkår. Hovedformålet er at beholde affaldets ressourcer så langt som 
muligt i omløb for at udnytte deres værdi højst muligt.  

NoAW projektet skal frembringe løsninger for beslutningstager i politik og virksomheder for at 
omdanne nutidens landbrugsaffald til fremtidens værdiressource:

Designe bæredygtige bioraffinaderikoncepter for landbrugsaffald,
Udvikle integrerede løsninger med særlig henblik på at mindre miljøbelastning af de dan-
nede produkter og anvendte processer allerede i designfasen, 
Implementere innovative og robuste værktøjer for udviklingen af strategier til udnyttelse af 
affaldsressourcer samtidig med reducering af negative indvirkninger på vand, luft og jord.

NoAW udforsker potentialet af at omdanne landbrugsaffald til en række økonomisk og 
økologisk fornuftige produkter som produceres med mindsket ressourceforbrug og forure-
ning. Hovedfokus ligger på produktion af bioenergi, biologisk gødning og biokemikalier. 
NoAW tager også hensyn til sikkerhedsrisici på miljø og mennesker som kan være forbundet 
med genanvendelse af landbrugsaffald. 

Projektet har modtaget støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 
forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 688338



Projektet lægger især vægt på et tæt samarbejde med aftagerne og på metoder og løsninger som 
kan direkte anvendes i praksis. Interessenter fra industri og økonomi er inviteret til at deltage i projektets 
aktiviteter igennem Vidensudvekslingsplatformen for Interessenter. 
VVI’en er et fremragende redskab til information om de nyeste udviklinger, til øget netværk med 
eksperter indenfor området og kontakt til den tilsvarende kinesiske platform. Deltagerne af VVI har 
derudover mulighed for at øge deres viden ved at deltage i on-line diskussioner, webinars og 
arrangementer organiseret af NoAW projektet.

Projektet koordineres af INRA (France) og partnerskabet involverer 32 partnere fra universiteter, offentl-
ige forskningsinstitutioner og andre organisationer fra et dusin lande.
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