
Bioøkonomiens fremtidige rammer
- Nationale tiltag for at fremme bioøkonomien

Ved enhedschef Morten Blom Andersen
NaturErhvervstyrelsen

8. okt. 2013



2

1.Bioøkonomi – en vigtig dagsorden for regeringen
2.Etablering af det nationale bioøkonomi-panel
3.Potentialer og dilemmaer indenfor bioøkonomien



3

1. Bioøkonomi – en vigtig dagsorden for 
regeringen

”Bioenergi er det de fleste har hørt om. 
Men potentialerne i bioøkonomien er 
bredere end det. Potentiale for 
biobaserede løsninger findes inden for fx 
fødevare-, energi- og tekstilsektoren 
samt inden for kemikalie-, medicinal og 
biotekindustrien”. 

Regeringens Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger
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”Det, der gør bioøkonomien særligt 
interessant i et erhvervsøkonomisk 
perspektiv, er dels produktion af 
biomasse, og dels at biomassen kan 
udnyttes til mange og forskelligartede 
formål”.

Regeringens Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger
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Regeringens strategiske ramme for 
bioøkonomi
•Forberedelse af forsyningskæderne på 
markedstrækket i den biobaserede økonomi
•Mulighed for forskning, test og 
markedsmodning af nye bioprodukter
•Fremme af et europæisk marked for 
biobaserede, bæredygtige produkter
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Regeringens ambitioner
-At styrke mulighederne for, at biobaserede 
løsninger kan føre til vækst og 
beskæftigelse i Danmark
-Øge tilgængeligheden af biomasse
-Biomassen skal være bæredygtig
-Samle bioøkonomien i ét fælles forum 
(panel)



2. Etablering af det nationale bioøkonomi-panel

7



Sekretariatet ledes af 
Fødevareministeriet, 
NaturErhvervstyrelsen, og består 
af medarbejdere fra de 
deltagende ministerier.
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Status for etablering af det nationale bioøkonomi-panel
•Fødevareministeren har i september sendt breve ud til en 
række organisationer, brancheforeninger, Rektorkollegiet, 
NGO’ere, de danske regioner og et fagligt forbund
•I går (7. oktober) var der frist for at indstille kandidater til 
panelet
•Det tværministerielle sekretariat skal nu se på, hvordan 
panelet sammensættes og fødevareministeren foretager 
derefter den endelige udpegning af medlemmer 
(forventeligt omkring den 1. nov.)
•Første panelmøde forventes afholdt inden jul



Hvordan kan et nationalt bioøkonomi-panel 
bidrage?

• Samler bioøkonomi-dagsordenen i ét forum med 
værdikædemæssig bredde

• Forventes at komme med konkrete bud på, 
hvordan vi kan fremme bioøkonomien i Danmark

• Vi hører gerne, hvordan I synes et panel kan 
bidrage!
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3. Potentialer og dilemmaer indenfor 
bioøkonomien

Bioøkonomien er et komplekst felt: 
• Krav om bæredygtighed (miljø, klima, social – 

og økonomi).
• Mange sektorer involveret, indenfor fødevarer, 

foder, biomaterialer (bio-plastik, pharma, 
kosmetik..), bioenergi/biobrændstoffer.

• Ønske om kaskadetilgang, ressourceeffektivitet.
• Forskning og udvikling er afgørende, og 

myndigheder skal se innovativt på virkemidler 
for at fremme nye værdikæder.
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Hønen- og ægget-dilemma: Hvordan kan 
myndighederne fremme øget biomasseproduktion, 
hvis markedet endnu kun er i dets vorden?

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pY62btnlbY2miM&tbnid=skmKXRNfI1QJHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bt.dk/udland/kom-hoenen-eller-aegget-foerst&ei=lP1DUo6uC8KC4gTuj4C4Dg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNEzdF3HtEMMPwkQNipwhpP4aM1yqQ&ust=1380273932936628
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Konkret mulighed 
Hvordan kan vi anvende det danske 
landdistriktsprogram til at fremme bioøkonomien i 
Danmark?
-Hvor i værdikæderne for grøn og gul biomasse er 
der størst potentiale for en støtteordning?
-Hvor i værdikæderne er der i dag et marked for 
den øgede biomasse og en business case for 
landmændene?
-Hvor er der områder, hvor vi kan bidrage til at 
fremme vækst og beskæftigelse samtidig med, at 
vi kan reducere miljøbelastningen? 
-Vi hører gerne fra jer!



Regulering

Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger: Regeringen vil 
”Igangsætte en analyse af, hvordan det regulerings- og 
støttemæssige landskab for biomasseanvendelse kan 
justeres med henblik på at reducere uhensigtsmæssige 
barrierer, der forhindrer bioøkonomisk anvendelse af de 
tilgængelige biomasseressourcer.”
•Besluttet at tage reaktiv tilgang, og bede partnerskaber, 
bioøkonomipanel m.m. identificere sådanne 
uhensigtsmæssige barrierer.
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Vi ser potentialer og samfundsinteresser 
forbundet med udviklingen af bioøkonomien

Vi ønsker at løfte udfordringerne i tæt dialog med 
omverden – og bidrage aktivt til at fremme 
bioøkonomien gennem bl.a. 
landdistriktsprogrammet. 

Bioøkonomi-panelet bliver et nyt samlende forum, 
som forhåbentligt vil levere konkrete bud på, 
hvordan vi kan fremme bioøkonomien i Danmark

Jeres input er altid velkomne
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Tak for ordet

Kontakt:
innovation@naturerhverv.dk
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