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Innspill fra Nordic Innovation til den norske bioøkonomistrategien 
 
Forslag til strategiske målsetninger innen «et konkurransedyktig grønt næringsliv» 
 

 Forretningsmodeller må inngå i alle definisjoner av bioøkonomi.  

 Bioøkonomi skal skape nye forretningsmuligheter i Norden ved hjelp av: 

o økt tilgangen på risikokapital. 

o risikovillighet i offentlig sektor.  

o samarbeid på tvers av grenser og sektorer.  

o kartlegging av flaskehalser. 

 Fokus på investeringsmiljø og eksport av bioøkonomiløsninger gjennom: 
o allokering av offentlige midler til sektoren. 
o gjennomføring av større private-public partnership eksperimenter. 
o lansere et nasjonal program med muligheter for nordisk samarbeid for å fremme 

internasjonal eksport og tiltrekke internasjonale investeringer til norsk bioøkonomi. 
o merkevarebygging av produkter fremstilt av fornybar biomasse. 

 Effektiv og bærekraftig utnyttelse av rå materiale i Norden ved å: 
o Kartlegge biomasse i Norden for å estimere nøyaktig volum (mangel på korrekt estimat 

gjør det vanskelig å få tilgang på kapital).  
 
 
 
Kort om Nordic Innovation 
Nordisk Innovation er en nordisk institusjon som jobber for å stimulere til handel og innovasjon på tvers 
av landegrensene. Organisasjonen er underlagt Nordisk ministerråd og er en sentral aktør i 
implementeringen av det nordiske partnerskapsprogrammet for handels-, industri- og 
innovasjonssamarbeid. 
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Bioøkonomi i et Nordisk perspektiv 
 

 Grønn vekst og bioøkonomi er høyt prioritert som katalysator for nordisk samarbeid av de 
nordiske statsministerne. Nordic Prime Ministers’ vision of The Nordic region - leading in Green 
Growth 2011. 

 Nordic Innovation fikk utført studien Creating value from bioresources i 2014.  

 Nordic Bioeconomy Initiative 2013-2018 ble dannet av Nordisk komite for jordbruks- og 
matforskning. Initiativet har som mål å samarbeide på nordisk nivå om forskning og innovasjon, 
samt lage grunnlag for gode retningslinjer.  

 NordBio er et treårig program som ble startet under det islandske formannskapet i Nordisk 
ministerråd i 2014. Det er en paraply som forener en rekke ulike prosjekter og sektorer, alt med 
sikte på å forbedre måten vi bruker våre ressurser og minimere vår avfallsproduksjon. 

 Bioøkonomi i Arktis, programmet har som mål å skape de nødvendige rammene for økt 
verdiskaping og utnyttelse av biologiske ressurser i Arktis. 

 Det Færøyske formannskapet for det nordiske fiskerisamarbeidet har i år lansert 
flaggskipprosjektet «Vækst i blå bioøkonomi».  

 Bioøkonomi i Østersjøområdet, nordisk ministerråd og Østersjørådet leder i fellesskap det 
horisontale tiltaket "Bærekraftig utvikling og bioøkonomi" under EUs strategi for 
Østersjøregionen. 

 Det finske formannskapet i 2016 skal ha blå bioøknomi som fokusområde.  
 

http://nordicinnovation.org/en-GB/Publications/creating-value-from-bioresources-innovation-in-nordic-bioeconomy/

