Seneste udvikling - Bioøkonomi/bæredygtig bioraffinering (november 2018)
Kære alle
Jeg vil lede jeres opmærksomhed på to nye politiske planer med betydning for udviklingen indenfor
bæredygtig bioraffinering.
1. For det første Miljø- og fødevareministerens nye plan for bæredygtige proteiner
2. For det andet, ny meddelelse fra Kommissionen med 14 tiltag indenfor bioøkonomi, der
igangsættes senest 2019.
1: Ny handlingsplan som svar på Bioøkonomipanelets anbefalinger
Miljø og fødevareministeren offentliggjorde d. 25. oktober en handlingsplan for nye bæredygtige proteiner.
Handlingsplanen er en opfølgning på anbefalingerne fra Det Nationale Bioøkonomipanel fra juni 2018.
Handlingsplanen omfatter initiativer i forhold til: Koordinering og strategi, Forskning og udvikling,
Erhvervsfremme, Rammevilkår, Marked
Af bred interesse for Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering er særligt disse initiativer:
•
•
•

Miljø- og Fødevareministeriet vil sammen med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet igangsætte
en analyse af, hvordan bioraffinering og kaskadeudnyttelse er integreret i den nuværende
regulering.
Miljø- og Fødevareministeriet vil sammen med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udarbejde
beslutningsgrundlag og supplerende analyser, der kan danne grundlag for en evt. kommende
National Bioøkonomistrategi.
Miljø- og Fødevareministeriet vil i 2019 afholde et bioøkonomisk topmøde med deltagelse af
myndigheder, universiteter, GTS-institutter, centrale virksomheder og NGOer

Se mere her:
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Publikationer/Handlingsplanforproteiner__.pdf

2: Ny meddelelse fra EU Kommissionen som opfølgning på Bioøkonomi strategien
EU Kommissionen offentliggjorde midten af oktober sin nye meddelelse med 14 tiltag, der igangsættes
senest 2019. De 14 tiltag er en opfølgning på den oprindelige EU strategi for bioøkonomi i 2012 (der blev
opdateret i 2017). Forslaget forventes i dansk høring her i november måned, og Dansk Miljøteknologi
afgiver svar. De 14 tiltag er gengivet herunder, bemærk bl.a. tiltag om bioraffinaderier:
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Lettere udvikling af nye bæredygtige bioraffinaderier og bestemmelse af typen og det anslåede potentiale
(potential anslås til 300 nye bioraffinaderier i 2030)

14 tiltag
1.1 Mobilisering af offentlige og private interessenter inden for forskning, demonstration og udbredelse af
bæredygtige, inklusive og cirkulære biobaserede løsninger
1.2 Lancering af den tematiske investeringsplatform om cirkulær bioøkonomi til en værdi af 100 mio. EUR
1.3 Undersøgelse og analyse af katalysatorer og flaskehalse samt udstikning af vejledende retningslinjer om
anvendelsen af biobaserede innovationer
1.4 Fremme og/eller udvikling af standarder og nye markedsbaserede incitamenter og forbedring af
mærkningen for biobaserede produkter på grundlag af pålidelige og sammenlignelige data om resultater på
miljø- og klimaområdet
1.5 Lettere udvikling af nye bæredygtige bioraffinaderier og bestemmelse af typen og det anslåede
potentiale
1.6 Investeringer i forskning og innovation inden for udviklingen af alternativer til fossilt baserede
materialer, som er biobaserede, genanvendelige og bionedbrydelige i havet, og af metoder til
bioremediering gennem mobilisering af de vigtigste aktører i de relevante værdikæder, herunder
værdikæden for plast, med henblik på at bidrage til plastfri, sunde og produktive europæiske have
2.1 En strategisk dagsorden for etablering af bæredygtige fødevare- og landbrugssystemer, bæredygtigt
skovbrug og bæredygtig biobaseret produktion i en cirkulær bioøkonomi
2.2 Pilotprojekter til støtte for udviklingen af den lokale bioøkonomi (land-, kyst- og byområder) via
Kommissionens instrumenter og programmer
2.3 Oprettelse til gavn for medlemsstaterne af en politisk støttefacilitet for bioøkonomi i EU og et
europæisk forum for bioøkonomi
2.4 Støtte til uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling på tværs af bioøkonomien
3.1 Udbyggelse af vores videnbase om bioøkonomien, herunder om biodiversitet og økosystemer, med
henblik på at udvikle bioøkonomien inden for sikre økologiske grænser og gøre denne viden tilgængelig via
videnscentret for bioøkonomi
3.2 Øget kapacitet til at foretage observationer, målinger, overvågninger og rapporteringer samt opbygning
af et EU-dækkende, internationalt sammenhængende overvågningssystem til at spore økonomiske,
miljømæssige og sociale fremskridt i retning af en bæredygtig bioøkonomi
3.3 Udstikning af vejledende retningslinjer til at udvikle bioøkonomien inden for sikre økologiske grænser
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3.4 Bedre integrering af fordelene ved biodiversitetsrige økosystemer i primærproduktionen gennem en
specifik støtte til agroøkologi, udvikling af løsninger baseret på mikrobiomer og nye værktøjer til at
integrere bestøvere i forsyningsværdikæderne
Se hele meddelelsen her:
https://www.eu.dk/samling/20181/kommissionsforslag/kom(2018)0673/kommissionsforslag/1519717/195
4603/index.htm
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