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BIOØKONOMIEN ER BASERET PÅ FOTOSYNTESEN



MEN KORN ER EN DÅRLIG SOLFANGER
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Dansk Landbrug har udviklet sig enormt, men er kommet ind i 
en blindgyde

 Samtidigt behov for øget værdiskabelse og reduceret 
miljøpåvirkning (EU VRD + klimapolitik)

 De lavthængende frugter er høstede

 Fx gylleopbevaring og bedre udbringning

 Nitratudvaskningen er reduceret med 50%

 Behov for at gå fra inkrementel til radikal innovation



Radikal innovation kan være at skifte til flerårige afgrøder
Dermed kan disse myter om biomasseproduktion aflives

• Den samlede mængde biomasse er en fast størrelse

• Øget produktivitet på marken vil øge miljøbelastningen



Vi kan producere os til bedre miljø, hvis vi kombinerer det bedste fra 
landbruget med det bedste fra industrien



Samarbejdet mellem landbrug, industri, NGO’er og forskning
faciliteres af Det Nationale Bioøkonomipanel
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AT SKIFTE FRA FOSSIL ÆRA TIL BIOØKONOMISK 
ÆRA ER IKKE HVERDAGSKOST

At etablere en ny 

industri til afløsning af 

den fossile –

samt at disrupte

landbruget –

er enorme opgaver, 

der kræver en 

megasatsning og nye 

partnerskaber
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Vigtige 
potentialer –
bæredygtig 
bioøkonomi 

1) Erstatte fossile ressourcer, forbedre 
ressourceudnyttelsen og herved bidrage 
til klimamål

2) Skabe og fastholde job især i 
landdistrikterne

3) Skabe nye lokale forsyningskæder med 
stor forsyningssikkerhed 

4) Gøre Danmark til et udstillingsvindue for 
cirkulær bioøkonomi og give nye 
eksportmuligheder



Bioøkonomien går på tværs af 
værdikæder
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Partnerskabet for bæredygtig Bioraffinering



Bioøkonomiens bidrag til globale udfordringer 

Genanvendelse af næringsstoffer

Biobrændstof til transport

Biopolymer og biokemikalier 

Foderprotein 

Fødevarer

Medicin og 
sundhedsfremme

Eksempler på bidrag til globale udfordringer 

Stigende forbrug af fossilt plastik 
6% af verdens olieforbrug går til produktion af plastik. Dette tal forventes at stige med 

20 pct. Frem til 2050 (Regeringens Plastikhandlingsplan)

Biobrændstoffer til tung transport
Der er et potentiale for alternative drivmidler i omstillingen af den tunge 

transport (Klimarådet)

Stigende efterspørgsel af fødevarer
For at have en bæredygtig fødevareproduktion i 2050 hvor vi vil være 9 milliarder 

mennesker globalt, skal vi producere 60& mere foder og mad på samme landbrugsareal 
som vi har i dag. Drivhusgasudledningerne skal falde med 70% (FAO/ WRI)

Globale udfordringer inden for sygdomsforebyggelse og 
sundhedsfremme 

Højværdi-produkter kan potentielt bidrage til en bæredygtig produktion 
af nye typer medicin.  

Bedre udnyttelse af næringsstoffer
Skabe muligheder for højere udnyttelse af f.eks. fosfor, der er en 

begrænset ressource 



Eksempler på bioøkonomiske 
værdikæder

• Proteiner til dyrefoder
• Biobrændstoffer til tung transport
• Proteiner til fødevarer
• Højværdi bioingredienser
• Biopolymerer
• Tekstilfibre

Input

Proces

Output



National strategi for bæredygtig bioøkonomi

• Identificer bæredygtige værdikæder med markedspotentiale

• Understøt flagskibsprojekter, eks. 3-5 avancerede 
bioraffineringsanlæg i Danmark

• Identificer regulatoriske barrierer for bioøkonomiske 
teknologier

• Sæt mål for reduktion af proteinimport til foder 

• Sammentænk politik-områder: Bioøkonomi er også klima-, 
landdistrikts-, miljø-, biodiversitet- og arbejdsmarkedspolitik

• Støt forskning, udvikling og innovation inden for bioøkonomi


