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Kommissorium for Det Nationale Bioøkonomipanel 

Formål 
Det Nationale Bioøkonomipanel (DNB) skal udarbejde anbefalinger til regeringen om udvikling af 
bioøkonomi i Danmark. Anbefalingerne skal understøtte den samlede samfundsøkonomi og således 
bidrage til økonomi, beskæftigelse, miljø, natur, biodiversitet og klima.  

Bioøkonomi er produktionen af vedvarende biologiske ressourcer, raffinering af råvarer til produkter 
som f.eks. fødevarer, foder, biomaterialer og bioenergi, herunder cirkulær økonomi, recirkulering og 
genanvendelse af affalds- og restprodukter. Bioenergi kan ift. opfyldelsen af de nationale klimamål 
desuden spille en rolle i form af levering af negative emissioner fra lagring af biogen CO2.    

For at være på forkant med udviklingen af bioøkonomien ønsker regeringen, at Danmark bliver et 
vækstcenter inden for viden, teknologi og produktion. Udviklingsmulighederne for bioøkonomien er 
perspektivrige, men også komplekse. Dette skyldes, at bioressourcer er begrænsede og efterspørgslen 
efter bioressourcer til grøn omstilling er stor.  

Det Nationale Bioøkonomipanel skal beskrive konkrete tiltag inden for primærproduktion, 
bioraffinering, forbrug og recirkulering, der bidrager til, at bioressourcer bidrager bedst muligt til den 
grønne omstilling og den samlede samfundsøkonomi. Samtidig skal panelets anbefalinger have fokus 
på erhvervs- og eksportpotentialerne inden for nye bioøkonomiværdikæder, idet der samtidig skal tages 
højde for konsekvenserne for allerede eksisterende værdikæder. Tiltag, der kan føre til snarlig 
kommercialisering og eksport, har høj prioritet. 

Panelets arbejde skal ses inden for rammerne af politiske målsætninger på nationalt, europæisk og 
internationalt niveau. Som eksempler kan nævnes Aftale om grøn omstilling af landbruget, Green Deal, 
Fit for 55, Strategi for PtX og kulstoffangst og –lagring, Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær 
økonomi, realisering af erhvervsfyrtårnet på Sjælland og øerne inden for biosolutions, Circular Economy 
Action Plan, Vandrammedirektivet mv.  

Opgaver 
Panelets opgave er at udarbejde anbefalinger til regeringen. 

Anbefalingerne skal være konkrete, praksisnære, ambitiøse og realiserbare. Der er afsat midler til at 
gennemføre analyser, der understøtter panelets arbejde med at formulere anbefalinger. Anbefalingerne 
fra DNB kan - udover at være rettet til regeringen - også være målrettet erhverv, videninstitutioner, 
regioner og kommuner, og de kan omhandle forskning og udvikling, reguleringsmæssige barrierer (også 
ift. EU), afgifter og tilskud m.m.  
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DNB kan inddrage internationale strategier, initiativer og fora for bioøkonomi, bl.a. det europæiske 
partnerskabsinitiativ CBE-JU og andre relevante organer i EU mv., med henblik på udveksling af viden 
og perspektivering i forhold til dansk udvikling af bioøkonomien.  
 
Årshjul 
DNB forventes at fokusere på ét afgrænset tema ad gangen, gerne med et specifikt spørgsmål som 
omdrejningspunkt. Det er ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, der beslutter, hvilket tema DNB 
skal udarbejde anbefalinger til regeringen om. Ministeren træffer beslutningen efter dialog og 
forventningsafstemning med panelets formand og den tværministerielle styregruppe, jf. nedenfor. 
 
Panelet forventes at have en proaktiv medietilgang og skal medvirke til at skabe offentlig debat om 
potentialerne i udviklingen af en bæredygtig bioøkonomi, herunder særligt i forhold til forbrugeradfærd 
og produktudvikling. 

Panelet forventes at mødes ca. fire gange om året, og derudover forventes en til to årlige åbne seminarer 
eller workshops.  
 
Panelet modtager en tilbagemelding fra regeringen på de afleverede anbefalinger. Dette sker som 
udgangspunkt senest 3 måneder efter anbefalingernes offentliggørelse.  
 
Sammensætning af Det Nationale Bioøkonomipanel 

• En formand 
• 20 medlemmer, der indstilles af følgende organisationer/netværk: 

o 6 repræsentanter efter indstilling fra Rektorkollegiet for Danske Universiteter 
o 14 repræsentanter efter indstilling fra:  

 3F  
 CONCITO 
 Danmarks Naturfredningsforening  
 Dansk Energi 
 Dansk Erhverv 
 Dansk Industri 
 Dansk Miljøteknologi 
 Dansk Skovforening 
 Food and Bio Cluster 
 Klimarådet 
 Landbrug & Fødevarer 
 Teknologisk Institut 
 WWF Verdensnaturfonden 
 Økologisk Landsforening 

 
Alle medlemmer, inklusiv formanden, udnævnes af fødevareministeren. 
 
Det er ikke muligt at benytte stedfortrædere ved DNBs møder. 
 
Tematisk virksomhedsgruppe 
Panelet nedsætter en tematisk virksomhedsgruppe, der svarer til det tema, der behandles. 
Virksomhedsgruppen kan bestå af 5-10 relevante virksomheder. Virksomhedsgruppen udpeges af 
panelets formand. Virksomhedsgruppens rolle er at inspirere og udfordre panelet i løbet af arbejdet med 
et tema. Den konkrete inddragelse af den tematiske virksomhedsgruppe forventes at finde sted i den 
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indledende fase i forbindelse med, at DNB afsøger temaet, samt i den afsluttende fase, når konturerne 
af anbefalinger tager form.  
 
Tværministeriel styregruppe 
Der nedsættes en styregruppe på AC-niveau, der består af repræsentanter fra Fødevareministeriet, 
Miljøministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet. Fødevareministeriet er formand for gruppen. Styregruppen mødes som 
minimum en gang årligt og er ansvarlig for regeringens tilbagemelding på panelets anbefalinger. 
 
Tværministerielt sekretariat  
DNB betjenes af et tværministerielt sekretariat under Fødevareministeriets ledelse med deltagelse af 
medarbejdere fra: Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Sekretariatet servicerer panelet, sikrer 
koordinering med og inddragelse af relevante interessenter og viden, faciliterer møder, workshops, 
konferencer, etc. 
 
 
 
 
 

 

 


