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Udtalelse: Danmark som vækstcenter for bioøkonomi 
 
 
Danmark har potentiale til at blive et 
stærkere bioøkonomisk vækstcenter. Det 
Nationale Bioøkonomipanel kommer i en ny 
udtalelse med anbefalinger til, hvordan den 
danske regering kan fremme bioøkonomien. 

 
Danmark har unikke muligheder for at kunne 
udvikle en stærkere, national bioøkonomi. Vi har 
råvaregrundlaget (biomasse), vi har teknologien 
(eksempelvis bioraffinering) og vi har 
spidskompetencerne inden for bl.a. landbrug, 
skovbrug, fødevarer, fiskeri, energi, forskning, 
m.fl. 

 
Biopanelets anbefalinger 
Bioøkonomipanelet peger i udtalelsen på nogle 
barrierer, som eksempelvis manglende 
markedstræk, begrænsende regulering og 
utilstrækkelige bæredygtighedskriterier, der 
hæmmer den videre udvikling af bioøkonomien i 
Danmark. Panelet har på den baggrund 
udarbejdet følgende anbefalinger til regeringen, 
som kan bidrage til at fremme bioøkonomien: 

 
1. At der skabes efterspørgsel efter de 

biobaserede alternativer, og at regeringen 
arbejder intensivt for at der etableres en 
avanceret integreret industriel skala 
bioraffineringsanlæg i Danmark. 

2. At der foretages nærmere analyse af de 
reguleringsmæssige barrierer. 

3. At der oprettes flere partnerskaber til udvikling 
af teknologier og tiltrækning af udenlandsk 
kapital. 

4. At de involverede ministerier koordinerer og 
samarbejder tæt om udvikling af 
bioøkonomien. 

5. At de offentlige myndigheder støttes med 
viden og ideer ift. indkøb af bæredygtige 
bioøkonomiske produkter. 

 
Hvad er bioøkonomi? 
Bioøkonomi går ud på at anvende 
restprodukter og nye og gamle afgrøder i 
nye sammenhænge. 

 
Hvis vi bruger biomassen bedre og mere 
intelligent, kan vi på sigt skabe 
bæredygtige løsninger både inden for 
energiproduktion og højværdikæder som 
kosmetik og bioplastik. 



 
 

 
 

Identificerede rammevilkår 
I udtalelsen præsenterer panelet endvidere 
nogle principper for, hvordan rammevilkårene 
for bioøkonomien løbende kan søges tilpasset. 
Disse principper tager udgangspunkt i 
følgende: 

 
1. Biomasse skal håndteres som en 

begrænset ressource 
2. Det vil tage tid at udvikle bioøkonomien 

– men vi skal ud over stepperne og 
lære undervejs 

3. Bioøkonomien skal udvikle et mere 
ressourceeffektivt og bæredygtigt 
samfund 

4. Der bør være ens bæredygtighedskrav 
for en given type biomasse 

5. Rammevilkårene skal stimulere 
udvikling af nye bioøkonomiske 
værdikæder 

6. Vi skal samarbejde på tværs for at 
udvikle bioøkonomien 

7. Vi skal styrke forskning, innovation og 
uddannelse for at udvikle bioøkonomien 

 
Hvad er det Nationale Bioøkonomipanel? 
Førende virksomheder, forskere og 
organisationer udgør tilsammen de 27 
medlemmer af Det Nationale Bioøkonomipanel. 
Dette panel har til opgave at byde ind med 
konkrete ideer og rådgivning til regeringen, der 
kan gøre Danmark til et vækstcenter inden for 
bioøkonomi. Panelets centrale opgave er at 
anvise muligheder for konkrete tiltag, der på 
kort og langt sigt kan fremme den bæredygtige 
bioøkonomi. 
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