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Det Nationale Bioøkonomipanel ser 

store muligheder for at øge 

produktionen af dyrket blå biomasse, 

og fokuserer på potentialerne inden for 

tang- og muslingeopdræt. Eksempelvis 

landes der årligt 40.000-60.000 tons 

blåmuslinger i Danmark, mens 

dyrkningspotentialet vurderes til at 

være 300.000 tons.                                                             

 

Det Nationale Bioøkonomipanel peger på, at 

der kan være ganske store økonomiske 

vækstpotentialer i at udnytte den blå 

biomasse. Det Nationale Bioøkonomipanel 

har valgt at fokusere på værdikæder 

baseret på henholdsvis tang og muslinger.  

Det Nationale Bioøkonomipanels 

anbefalinger omkring blå biomasse spænder 

over forsknings- og udviklingsinitiativer, 

udvikling af markeds- og produktpotentiale 

såvel som teknologi-eksport, lige som der 

også ses på, hvordan de nuværende 

rammevilkår kan geares til den fremtidige 

produktion af blå biomasse, og hvordan der 

kan igangsættes indsatser for 

produktudvikling og markedsmodning. 

 

Det Nationale Bioøkonomipanels 

anbefalinger omkring blå biomasse spænder 

over forsknings- og udviklingsinitiativer, 

udvikling af markedspotentialet og 

eksporten, lige som der også ses på, 

hvordan de nuværende rammevilkår kan  

 

 

 

 

 

 

 
 såvel som teknologi-eksport, lige som der 

også ses på, hvordan de nuværende 

rammevilkår kan geares til den fremtidige 

produktion af blå biomasse, og hvordan der 

kan igangsættes indsatser for 

produktudvikling og markedsmodning. 

På verdensplan er akvakultur, opdræt af 

fisk, skaldyr og tang, den hurtigst voksende 

fødevare-producerende sektor med årlige 

vækstrater på 8-9%. Muslinger har bl.a. 

potentiale til at bidrage med lokalt 

produceret proteinfoder til den danske og 

den europæiske kødproduktion. Eksempelvis 

er der et stort potentiale i at producere 

proteinfoder af opdrættede blåmuslinger til 

særligt den økologiske husdyrproduktion. 

Det skønnes af forskere fra DTU, at der kan 

produceres op imod 100.000 tons 

blåmuslinger som muslingemel til den 

danske økologiske husdyrproduktion og 

attraktive eksportmarkeder for økologisk 

 

Anbefalinger: Nye værdikæder baseret på blå 

biomasse, med særligt fokus på værdikæder 

baseret på muslinger og tang1
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muslingemel eller ensilage.  Det Nationale 

Bioøkonomipanel fremhæver desuden 

muslingers evne til at optage kvælstof og 

fosfor i havmiljøet.  

Igennem kaskadeudnyttelse af tang i 

bioraffinaderier kan udvindes produkter og 

ingredienser til fødevare-, pharma- og 

kosmetikindustrien, som oftest er produkter 

der kan afsættes til høje priser på 

verdensmarkedet. Derefter kan 

restprodukter bruges til foder- og 

energiformål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Nationale Bioøkonomipanels 7 

anbefalinger retter sig mod forhold inden for 

Det Nationale Bioøkonomipanels syv 

anbefalinger retter sig mod forhold inden for 

primærproduktion, forarbejdning, 

produktudvikling og markedsmodning, og 

kan kort opsummeres således:  

1. Udpegning af egnede områder til 

forskellige former for opdræt af 

muslinger og tang, samt enklere og 

bedre koordineret sagsbehandling hos 

myndighederne. 

2. Fortsætte F&U indsatser i samarbejde 

mellem erhverv og vidensinstitutioner ift. 

optimering og effektivisering af 

bæredygtigt muslingeopdræt og 

tangdyrkning. 

3. Igangsætte F&U-indsats ift. at identificere 

og afdække muligheder for integrerede 

bioraffineringsanlæg. 

4. Gennemføre indsatser for at fremme 

produktudvikling samt markedsmodning 

af produkter baseret på muslinger, tang 

og restbiomasse fra fiskeindustrien, og 

herunder analysere det eksisterende og 

fremtidige markedspotentiale i Danmark 

og internationalt for diverse produkter 

baseret på disse biomasser.  

5. Udarbejde en grundig vidensyntese 

omkring værdikæder baseret på blå 

biomasse, med udgangspunkt i 

opgradering af eksisterende værdikæder 

samt nye værdikæder.  

6. Udvikle forarbejdningsmetoder - i 

samarbejde mellem erhverv og 

vidensinstitutioner - der kan resultere i 

forskellige muslingeprodukter, samt 

foretage F&U-indsats til dels at belyse 

potentialet i bioraffinerings kaskade-

udnyttelse af de forskellige 

muslingekomponenter, og dels at belyse 

ernærings- og sundhedsaspekter samt 

opskalering og økonomi ift. 

forarbejdningsmetoder og bioraffinering. 

7. Igangsætte forskningsprojekter samt 

sikre målretning og koordinering af F&U-

indsatsen for så vidt angår tangdyrkning 

inden for Rigsfællesskabet.  

Hvad er bioøkonomi? 

Bioøkonomi går ud på at anvende 

restprodukter og nye og gamle 

afgrøder i nye sammenhænge. 

Hvis vi bruger biomassen mere 

intelligent, kan vi på sigt skabe 

bæredygtige løsninger både inden for 

energiproduktion og højværdikæder 

som kosmetik og bioplastik. 
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Om Det Nationale 

Bioøkonomipanel 

Førende virksomheder, forskere og 

organisationer udgør tilsammen de 

26 medlemmer af Det Nationale 

Bioøkonomipanel. Dette panel har til 

opgave at byde ind med konkrete 

idéer og rådgivning til regeringen. 

Panelets centrale opgave er at anvise 

muligheder for konkrete tiltag, der 

helt fra landbruget og fiskeriets 

produktion, over forarbejdning til 

forbrug, kan fremme den 

bæredygtige bioøkonomi, hvor 

ressourcer og produkter udnyttes til 

gavn for miljø, klima, vækst og 

beskæftigelse. 
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Det Nationale Bioøkonomipanel 

Formand: Direktør Jette Petersen, 
NaturErhvervstyrelsen 

Market Communication Manager Peter Steen Mortensen, 

Novozymes 

Direktør Anne Grete Holmsgaard, BioRefining Alliance 

Direktør Asbjørn Børsting, DAKOFO 

Sekretariatsleder Christian Ege, Det Økologiske Råd 

International programchef Jacob Fjalland, WWF 

Direktør Jan Boeg Hansen, DC Ingredients  

Direktør Ivar Ravn, SEGES 

Direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening 

Direktør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S 

Konsulent Jesper Lund-Larsen, 3F 

Udviklingsdirektør Klaus K. Nielsen, DLF Trifolium 

Senior Manager Niels Henriksen, DONG Energy A/S 

Sekretariatsleder Michael Persson, DI Bioenergi 

Direktør Susanne Herfelt, Danmarks 
Naturfredningsforening 

Professor Anne S. Meyer, Danmarks Tekniske 
Universitet 

Institutleder og professor Lars Porskjær Christensen, 
Syddansk Universitet 

Professor Lene Lange, Danmarks Tekniske Institut  

Professor Mette Termansen, Aarhus Universitet 

Seniorrådgiver Morten Gylling, Københavns Universitet 

Afdelingschef Henrik Brask Pedersen, Region Midtjylland 

Udviklingschef David Jens Meinke, Region Sjælland 

Vicedirektør Claus Torp, Miljøstyrelsen 

Direktør Hans Müller Pedersen, Styrelsen for Forskning 
og Innovation 

Vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen 

Kontorchef Martin Madsen, Erhvervs- og 
Vækstministeriet 

 

 


