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Notat om workshop om bioressourcer til grøn omstilling 

 

 

Problemstilling 

Dette notat opsummerer de indkomne forslag til forbedringer af Det Nationale Bioøkonomipanels 

foreløbige anbefalinger, som blev præsenteret på en åben workshop d. 6. september 2022. Der er ikke 

nødvendigvis opnået konsensus om alle forslag nedenfor, så det bør anses som en bruttoliste. 

 

Anbefaling 1: Der udarbejdes en national bioøkonomistrategi, der skal sættes retning for 

den videre udvikling af bioøkonomien i Danmark. 
- Oprettelse af bioøkonomipartnerskaber på tværs af sektorer. 

- Detaljeret kortlægning af mulige afgrøder og sidestrømme, arealplan inkl. natur. 

- Den politiske vision for fremtidens varer/produkter/teknologier skal understøttes med en 

bioøkonomistrategi for at vise en fremtidig efterspørgsel. 

- Uddannelse af landmænd + kompetencer ift. bioressourcer. 

- National satsning på bioressourcer a la Power-to-X eller vindmøllerne. Stor skala. 

- Initiativerne sættes i en international sammenhæng. 

- Strategi for cirkulær økonomi skal nævnes eksplicit. 

- Indtænk pyramiden når areal og ressourcer fordeles. 

- Brug bedre enheder – vi dyrker ikke PJ, men mad. 

- Markedsdrevet innovationsplatform. 

Anbefaling 2: Der indføres økonomiske incitamenter, der fremmer udnyttelse af hele 

bioressourcens potentiale. 
- Incitamenter skal skabe balance i forhold til den udvikling der ønskes. 

- Teknologineutral incitamentsstruktur der har blik for, at ’bio’ ikke altid er den bedste løsning. 

- CO2-afgift på afbrænding af biomasse for at holde biomassen i systemet længere. 

- Incitamenter styres af f.eks. regulatorisk fastsatte bæredygtighedskriterier.  

- Udnytte internationale investeringsmuligheder – fyrtårnsprojekter 

- Sæt konkrete mål og delmål: f.eks. udfasning af soja. 

- Give point efter hvad der leveres; klima, vækst, miljø, biodiversitet, arbejdspladser. 

- Bioordninger (Eco-schemes) målrettes i endnu højere grad bioøkonomi og bioraffinering. 

- Iblandingskrav som virkemiddel. 

- Aldrig brænde gode ressourcer. 

- Gentænk beregningsmetoder til sort vs. grøn – fx flytrafik bioøkonomi/sort økonomi. 

- Både regulatoriske og økonomiske skal nævnes. 

- Skriv hellere: ”optimal udnyttelse af bioressourcens potentiale”. 

- Lovgivningsmæssige barrierer for udnyttelse af biokul som gødning skal fjernes. 
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- Vær konkret ift. incitamenter: ikke produkttilskud; deponeringsafgift; belønning af produkter, 

der er produceret i kaskadeudnyttelse; betale en afgift, hvis ikke den udnyttes; CO2-afgift på 

landbruget; tilskud ved nedsatte emissioner. Indfør ressourceoptimeringskrav. 

- Procesintegration med fermentering eller kun raffinering. Nogle mener, at raffinering ikke er 

opbygning. 

 

Anbefaling 4: Raffinering af biofibre til materialer og kemikalier udvikles og opskaleres. 
- Skal vi være gode til det hele? Skal råvarer (f.eks. halm) i stedet eksporteres? Danmark som 

ekspert i halvfabrikata i stedet.  

- Danske råvarer kan erstatte import / bruge processer på danske råvarer. 

- Behov for at motivere investorer til at investere i produktion i Danmark. 

- Mange teknologier findes allerede – brug for bedre udnyttelse. 

- Mange nye produkter kommer til, åbenhed for nye produkttyper. 

- Genanvendelse på tekstilområdet er en del af råvaregrundlaget. 

 

Anbefaling 5: Bioraffinering, biogas, pyrolyse og CCUS udvikles som industrielle 

symbioser. 
- Fokus på raffineringsværdikæden. 

- Klarere regler og vejledning fsva biokul. 

 

Anbefaling 6: Arealer med majs og kornafgrøder omlægges til bioraffineringsafgrøder 

med lav miljø- og klimapåvirkning. 
- Der skal være incitament for landmanden til omlægning, ellers sker det ikke. F.eks. betaling 

for at binde CO2. 

- -20% animalsk scenarie. Fremtidssikret landbrug: klima + økonomisk + miljømæssigt 

bæredygtigt. 

- Infrastruktur skal bygges op omkring bioraffinering. 

- Reduceret nitrogenbelastning? (vigtigste effekt). 

- Dilemma om højindkomst afgrøder. 

- Kig på afgrøder med stor biomasse produktion fx roer og græs = genbesøg roers foderværdi? 

- Udvaskning og biodiversitet er ikke værdisat. 

- Landmanden tager udgangspunkt i markedet. 

- Udvikling af nye sædskifter og teknologier til klimavenlige og ressourceeffektive afgrøder. 

- Udvælge og prioritere nye/andre afgrøder. 

- Kræver evt. nye næringsstoffer/næringsstoppere fx BioAG. 

- Udvikle dansk landbrug og ikke afvikler – twiste anbefalingerne til en mulighed. 

- Begrebet ’bioraffineringsafgrøder’ ændres til: ”… omlægges til de mest klima- og miljøvenlige 

afgrøder, som kan bioraffineres”. 

- En gruppe ser hellere at man omlægger/benytter til hamp, ærter, ålegræs osv. 

 

Anbefaling 7: På arealer, som ikke omlægges til bioraffineringsafgrøder, optimeres den 

danske halmressource. 
- Kornarealer  efterafgrøder – strå og efterafgrøde samtidig. 

- Korn strippes  behandling af strå med fx bioteknologi/enzymer. 

- Gøres tydeligt, at halm ses som restprodukt. 

- Sæt fokus på at optimere den danske halmressource. 
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Anbefaling 8: Hensyn til natur og biodiversitet prioriteres ved, at der tages 

produktionsarealer ud, som afsættes til rene natur- og biodiversitetsformål. 
- Fremhæv at der kan være tre kategorier af formål med arealanvendelse: Intensiv produktion, 

ekstensiv produktion og natur; lavbund, økologi, certificeret skov, skovlandbrug, permakultur, 

pløjefri dyrkning. 

- En arealstrategi. Gå strategisk til værks – udpege områder. Sæt faste måltal på hvor stort areal 

der skal udtages til urørt og semi-urørt natur. Udtages marginaljorde, eller hvordan lægges 

arealer ud til forskellige formål. 

- Behøver ikke være ren natur? Kompromisser kan være trædesten. 

- Der er stor forskel i kiloprisen alt efter om der dyrkes foder, fødevarer eller ingredienser på 

jorden. 

- Hvis arealer skal afsættes til ren natur, skal de opkøbes af staten. Afsætning af arealer til ren 

natur uden produktion kommer ikke fra industrien selv. 

- Brug arealer til solceller så energiproduktion kobles med udtagning af lavbundsarealer. 

- Bedste råd til hvordan anbefalingen skærpes: Finansiering.  

Anbefaling 9: Efterafgrøder optimeres, høstes og anvendes som værdiskabende 

ressource i kaskadeudnyttelsen. 
- Efterafgrøder som begreb afskaffes. Introducér et nyt begreb for det panelet vil. 

- Skriv klart hvad der menes vedr. gødskning og efterafgrøder. 

- Mængden af efterafgrøder og potentiel anvendelse øges ved længere periode på marker og ved 

at bygge siloer til opbevaring. 

- Forskning og udvikling i nye udlægnings- og høstmetoder. 

- Bedste råd til hvordan anbefalingen skærpes: Udvælge og demonstrere mellemafgrøder, 

udvide vækstperioden. 

Anbefaling 10: Anvendelse af bioressourcer fra skovene til nye formål fremmes. 
- Mere skov. 

- Skov – på den lange bane – alternativ biomasse/natur/rekreation. 

- Vi har brug for flere løsninger, produktionsskov/naturskov. 

- Nye fibre til tekstiler, foder (gær, svampe). 

Anbefaling 11: En større andel af husdyrgødning, spildevandsslam og bioaffald 

kaskadeudnyttes. 
- Kaskadeudnytte CO2’en, biogasanlæg = god punktkilde for CO2 og der er høj efterspørgsel. 

Markedet håndterer dette. 

- Indfør afgifter på jomfrueligt P, genanvendes P udløses belønning.  

- Mål: Fuld recirkulering af P. 

- Skarpe krav på udnyttelse af NPK og tilbageførsel til jord. 

- Spildevandsslam skal udnyttes bedre. 

- C findes i små mængder mange steder. 

- Organisk syre: bioaffald. 

- Husk madaffald skal reduceres.  
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Anbefaling 12: Den kommende danske proteinstrategi udstikker en klar retning ved at 

indeholde konkrete mål og indsatser. 
- Arealeffektiv fødevareproduktion i et kaskadeperspektiv. 

- Proteinstrategi + andre strømme end planter, inkluder andre restprodukter samt upcycling af 

reststrømme fra proteinafgrøder. 

 


