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Beslutningsreferat fra bioøkonomipanelets ekstraordinære møde 20. august 

2014 hos Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København. 

Tema: Panelets scope, metoder, leverancer og proces omkring første udtalelse  

Deltagere: Jette Petersen, formand, Niels Henriksen, DONG, Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen 

A/S, Asbjørn Børsting, DLG, Anders Kristoffersen, Novozymes, Martin Gertz Andersen, DI Bio-

energi, Ivar Ravn, Landbrug og Fødevarer, Jan Søndergaard, Dansk Skovforening, Anne Grete 

Holmsgaard, Biorefining Alliance, Morten Gylling, KU, Mette Termansen, AU, Lars Porskjær 

Christensen, SDU, Lene Lange, AAU, Anne S. Meyer, DTU, Jesper Lund-Larsen, 3F, Christian 

Ege, Det Økologiske Råd, Jacob Fjalland, WWF, Susanne Herfelt, Danmarks Naturfredningsfor-

ening, Lisbeth Iversen, Region Sjælland, Claus Torp, Miljøministeriet, Hans Müller, Styrelsen for 

Forskning og Innovation, Martin Madsen, Erhvervs- og Vækstministeriet.  

Afbud: Kim G. Knudsen, Haldor Topsøe, Henriette Øllgaard, Chr. Hansen, Henrik Brask Pedersen, 

Region Midtjylland, Klaus K. Nielsen, DLF Trifolium, Lars Porskjær Christensen, SDU, Kristoffer 

Bøttzauw, Energistyrelsen 

 

Dagsorden  

 Velkomst  

 

 Formålet med panelet, scope, metodetilgange og leverancer  
 

 Videre proces ifm den første udtalelse  

 

 Fokusering af næste mødes tema  

 Eventuelt 

  

 Mødet afsluttes  

 

  

Velkomst 

Panelets nye formand, NaturErhvervstyrelsens direktør, Jette Petersen bød velkommen (udnævnel-

sen er siden formaliseret). 

Beslutning: 

- Referatet fra sidste møde blev godkendt med en bemærkning fra Landbrug & Fødevarer, 

- Dagsorden for dagens møde blev godkendt. 
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Formålet med panelet, scope, metodetilgange og leverancer  
Beslutning: 

Ad scope:  

- Panelet vil fokusere på udviklingen af nye værdikæder indenfor bioøkonomien. Panelet an-

erkender, at der samtidigt er potentiale for værdiløft indenfor eksisterende værdikæder. De 

nye bioøkonomiske værdikæder tager ofte udgangspunkt i eksisterende værdikæder, f.eks. 

ved at lave nye produkter ud af reststrømmene, hvilket kan medvirke til også at forbedre 

økonomien i eksisterende værdikæder.  

- Panelet skal fokusere på bioøkonomiens potentiale, rationale og effekter i forhold til jobska-

belse, miljø, klima og energi, natur, økonomi osv. 

Ad metodetilgange og leverancer: 

- Panelet bad sekretariatet om at lave en kort oversigt over mulige arbejdsmetoder og leveran-

cer inden næste panelmøde. 

 

Videre proces ifm. den første udtalelse  

Beslutning: 

- Panelet bad sekretariatet om at gøre et sidste forsøg på at finde en tekst for udtalelsen, som 

alle i panelet kan tilslutte sig. I den forbindelse skal sekretariatet holde sig så tæt til det sene-

ste tekstudkast som muligt dvs. alene prøve at finde ny tekst til de få sætninger, der ikke er 

enighed om. Sekretariatet får frie hænder til at kontakte og mødes med de panelmedlemmer, 

som de finder behov for, 

- Panelet bad endvidere sekretariatet om at lave en plan for, hvordan kommunikationen om 

udtalelsen kan foregå, herunder hvordan alle panelmedlemmer får mulighed for at informere 

om udtalelsen. 

 

 

Fokusering af næste mødes tema  

Beslutning: 

- Panelet bad sekretariatet om at lave en oversigt over igangværende EU-processer af relevans 

for panelet forud for næste møde. Som led i processen vil panelmedlemmerne få mulighed 

for at komme med deres forslag til væsentlige EU-processer. Oversigten vil panelet bruge til 

at identificere processer og elementer, hvor Danmark kan og bør søge indflydelse, 

- Panelet bad desuden sekretariatet om at en diskussion af bæredygtighedsbegrebet kommer 

på dagsordenen på et af de kommende møder, 

- Panelet bad sekretariatet om at lave kommenteret dagsorden og plan for afvikling af det 

kommende møde, som skal lægge op til fokuserede og klare udtalelser fra panelet. 

 

Eventuelt 

Beslutning: 

- Panelet bad sekretariatet om at lave et udkast til årsplan for 2015, med forslag til datoer for 

og indhold af næste års møder, 

- Panelet udbad sig en kort skriftlig opdatering om det europæiske bioøkonomipanel inden 

næste møde. 
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- Panelet takkede ja til en invitation fra DONG om at afholde næste møde. Næste møde afhol-

des således torsdag den 23. oktober 2014 kl. 12-17 hos DONG i Gentofte. 


