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Til Miljø- og fødevareudvalgets medlemmer 

Januar 2021 

Kommende klimaplan om landbrug: opfordring til at prioritere bæredygtig 
bioøkonomi  

Kære medlemmer af udvalget 

Vi skriver til jer med en opfordring om at prioritere, at der i de 
kommende forhandlinger om en klimaplan for landbrug tages beslutning 
om en national strategi for bæredygtig bioøkonomi.   

Netop ønsket om en dansk bioøkonomistrategi har også været en 
anbefaling, der er gået på tværs af klimapartnerskaberne 
(partnerskaberne for cirkulær økonomi, vand og affald, landbrug og 
fødevaresektoren, life science og biotek). De fleste lande, som vi 
sammenligner os med i EU, har allerede sat politisk fokus på 
bioøkonomien og udarbejdet nationale strategier for bioøkonomien1. 
Danmark har med klimaplan for landbrug en chance for at prioritere en 
bæredygtig udvikling af området, der bidrager til klimamålsætningen.  

Der er i medier og den politiske debat fokus på mulighederne for 

bioøkonomiløsninger i fødevaresektoren (fx grøn græsprotein og 

biochar fra pyrolyse). Udviklingen af en bæredygtig dansk bioøkonomi 

bør tænkes på tværs af værdikæder. Rester fra landbrugsproduktion, 

industrireststrømme, husholdningsaffald mv. bør tænkes ind i en ny 

cirkulær bioøkonomiværdikæde, hvor raffineringsteknologier er 

centrale 

Det nødvendige brede værdikædefokus kræver i vores optik, at der som 
en del af klimahandleplanen for landbrug udvikles en dansk national 
bioøkonomistrategi, der tænker på tværs af værdikæder med 
udgangspunkt i tilgængelige bæredygtige bioressourcer og danske 
teknologier til raffinering og omdannelse og udnyttelse til 
højværdiformål, således affaldshierarkiet også overholdes bedst muligt. 
Herunder bør bioraffinering af forskellige typer fremmes i form af både 
forskning og demonstration.   

 
1 European Commission: The bioeconomy in different countries https://ec.europa.eu/knowledge4policy/visualisation/bioeconomy-

different-countries_en 

National strategi 
for bioøkonomi 
med potentialer 
for klima, vækst 
og beskæftigelse 

Bæredygtig 

bioøkonomi bidrager 

til: 

-at erstatte fossile 
ressourcer, forbedre 
ressourceudnyttelsen 
og herved bidrage til 
klimamål 
 
-at skabe og fastholde 
job især i 
landdistrikterne 
 
-at skabe nye lokale 
forsyningskæder med 
stor 
forsyningssikkerhed  
 
-at gøre Danmark til et 
udstillingsvindue for 
cirkulær bioøkonomi 
og give nye 
eksportmuligheder 
 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/visualisation/bioeconomy-different-countries_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/visualisation/bioeconomy-different-countries_en
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Vi håber, at I i de kommende forhandlinger vil være med til at sikre, at Danmark får en 

strategi for bæredygtig bioøkonomi.  

 

Med venlig hilsen 

Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering 

 

 


