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Sammenfatning fra 3. møde i bioøkonomipanelet, 22. maj 2014 hos
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Tema: Fremme af et europæisk marked for biobaserede, bæredygtige produkter
Dagsorden


Velkomst v. Søren Gade, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer



Introduktion til dagens program v. formand Karsten Biering Nielsen



Oplæg fra repræsentant fra arbejdsgruppen ift. udspil til udtalelse om nuværende og fremtidige værdikæder, efterfulgt af diskussion og evt. vedtagelse af udtalelse.



Introduktion til temaet omkring fremme af et europæisk marked for biobaserede, bæredygtige produktioner v. formand Karsten Biering Nielsen



Biomasse til transport: bæredygtighedskriterier og markedstræk.
Oplæg fra Carsten Poulsen, fuldmægtig i Energistyrelsen om bæredygtighedskriterierne for
biobrændstof i transport og drøftelserne i EU om ændring af disse, samt betydningen heraf
for fremme af et marked for bæredygtige biobrændstoffer



Fast biomasse til energi: Bæredygtighedskriterier
Oplæg fra Jesper Lorentzen, chefkonsulent i KEBMIN om forhandlinger i EU om bæredygtighedskriterier for fast biomasse til energiformål.



Eventuelt, herunder næste møde

Velkomst
Søren Gade, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, bød panelet velkommen. Han pointerede, at Landbrug & Fødevarer anser bioøkonomien for meget vigtig og bakker op om, at den bliver udviklet mere. Landbrug & Fødevarer mente i den forbindelse, at de nye bioøkonomiske værdikæder skulle udvikles fra eksisterende værdikæder. De eksisterende værdikæder skulle derfor opretholdes og udvikles, hvilket rammebetingelserne skulle understøtte.
Introduktion
Bioøkonomipanelets formand, Karsten Biering Nielsen, bød panelet velkommen og takkede Landbrug & Fødevarer for at stille lokaler til rådighed for dagens møde.

Dagens møde falder i to dele. Først skal panelet forsøge at nå til enighed om sin første udtalelse,
som omhandler sidste panelmødes tema: ”Nuværende og fremtidige værdikæder – hvor er vi stærke?” Dernæst skal panelet tage hul på sit næste tema: ”Fremme af et europæisk marked for biobaserede, bæredygtige produkter”.
Karsten mindede derefter om et principielt forhold, som vedrørte panelets rolle og sammensætning.
Panelet er nedsat for at rådgive regeringen, og dermed er det også regeringen, som i første række er
modtageren af panelets anbefalinger, herunder den udtalelse, som skal drøftes på dagens møde.
Samtidig er regeringen, via dens embedsværk, selv repræsenteret i panelet. Denne konstruktion indebærer således i en vis forstand, at regeringen skal rådgive sig selv. Den betyder også, at de fem
ministerielle repræsentanters medvirken i panelet er underlagt visse spilleregler – af principielle
grunde er der grænser for, hvilken type anbefalinger de må og kan bakke op om. Embedsværkets
deltagelse giver imidlertid panelet umiddelbar adgang til viden om den aktuelle politiske situation.
Den gør det også lettere at få en anbefaling fra panelet forankret i de respektive ministerier og gavner dermed panelets gennemslagskraft. Karsten pointerede dog, at det også var muligt for panelet at
lave en udtalelse, som udelod de ministerielle repræsentanter.

Oplæg og drøftelse om udtalelse om nuværende og fremtidige værdikæder
Efter anmodning fra arbejdsgruppen fremlagde sekretariatsleder Morten Blom Andersen resultatet
af gruppens arbejde. Han mindede om, at panelet på sit sidste møde havde nedsat en arbejdsgruppe
til at lave udkast til udtalelse om sidste mødes tema, dvs.”Nuværende og fremtidige værdikæder –
hvor er vi stærke?”.
Arbejdsgruppen bestod af:
-

Jacob Fjalland, WWF

-

Morten Gylling, KU

-

Anne Grete Holmsgaard, BioRefining Alliance

-

Lykke Mulvad Jeppesen, DONG Energy

-

Lene Lange, AAU

-

Jesper Lund-Larsen, 3F

-

Ivar Ravn, L & F (suppleant: Mads H. Dorff Christiansen)

-

Jan Søndergaard, Dansk Skovforening (suppleant: Marie-Louise Bretner)

-

Henriette Øllgaard, Chr. Hansen

Morten takkede på sekretariatets vegne arbejdsgruppen for det store arbejde, den har lagt i at få lavet det udkast til en udtalelse, som er rundsendt til panelet inden dagens møde. Han sagde videre, at
arbejdsgruppen er nået til enighed om langt størstedelen af teksten i udkastet. Enkelte steder optræder der imidlertid noget tekst i kantede parenteser. Det signalerer, at arbejdsgruppen ikke nåede til
enighed om den pågældende tekst indenfor den tid, arbejdsgruppen havde til sin rådighed.
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Det drejer sig i hovedtræk om følgende punkter:


Skal bioøkonomipanelet fokusere på at understøtte eksisterende værdikæder og sikre deres
konkurrencedygtighed, eller skal fokus mere være på udvikling af nye værdikæder?



En foreslået formulering om at afsætte støttemidler til de første industriel-skala bioraffineringsanlæg giver anledning til principielle indvendinger fra de ministerielle repræsentanter,
jf. den problemstilling Karsten nævnte lige før,



Endelig har der i arbejdsgruppen også været lidt forskellige syn på, hvilken status eksemplerne på lovende værdikæder bør have; altså de værdikæder, som er sammenfattet i det
rundsendte skema. Er der alene tale om eksempler, eller er der tale om en prioritering?

Hvad angik spørgsmålet om eksemplerne på værdikæder sagde Morten, at det selvfølgelig er panelets egen afgørelse, men som leder af sekretariatet var det Mortens indtryk, at det kan blive vanskeligt for et panel, der er så bredt sammensat som dette at blive enige om at prioritere specifikke værdikæder. I så fald vil en mulig håndtering af værdikæde-eksemplerne være at lægge dem på panelets
hjemmeside som individuelle bidrag fra enkelte medlemmer af panelet.
Morten sagde videre, at udkastet var blevet rundsendt til panelet forud for mødet. Efter at have
modtaget forslaget havde flere panelmedlemmer indsendt skriftlige ændringsforslag og bemærkninger. Morten viste udkastets tekst og de indkomne bemærkninger på en skærm for panelet og spurgte, om panelet var indstillet på, at benytte dette udkast som grundlag for de videre drøftelser? Det
accepterede panelet.
Under Karstens ledelse drøftede panelet derefter udkastet afsnit for afsnit, idet ændringsforslag og
evt. konsensus-tekst blev indarbejdet i en elektronisk version af udkastet og samtidig vist for panelet på skærmen. Efter gennemgangen udestod der fortsat enkelte uafklarede punkter, ligesom der
var peget på, at der var behov for en sproglig bearbejdning og opstramning visse steder. Det ville
sekretariatet se på efterfølgende og så hurtigst muligt udsende en ny og kortere version af udkastet
til godkendelse i panelet i skriftlig procedure.
Biomasse til transport: bæredygtighedskriterier og markedstræk
På grund af tidsmangel blev dette punkt udsat til et senere møde.
Fast biomasse til energi: Bæredygtighedskriterier
På grund af tidsmangel blev dette punkt udsat til et senere møde.
Eventuelt, herunder næste møde
Karsten Biering Nielsen sagde, at han havde taget orlov fra sit job i NaturErhvervstyrelsen, og at
han derfor stopper som formand for bioøkonomipanelet fra 1. juli 2014.
Eftersom dagens drøftelser af udkastet til udtalelse havde vist sig at tage længere tid end oprindelig
forventet, vil der blive holdt et ekstraordinært møde i bioøkonomipanelet onsdag den 20. august
2014 kl. 14.30 – 17.00. på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.
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