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Innspill til regjeringens strategi for bioøkonomi     
 
Vedlegg 
Ingen. 
 

Bakgrunn for saken 

I forbindelse med regjeringens bioøkonomikonferanse våren 2015 ble det invitert til å gi 
innspill til den kommende strategi for bioøkonomi som skal utarbeides. På bakgrunn av det 
arbeidet som hittil er gjort på dette området i Østfold, vil Østfold fylkeskommune gi innspill 
til regjeringens videre arbeid. Synspunktene som er administrasjonens vurdering er 
oversendt regjeringen innen fristen. Resultatet av politisk behandling i Fylkesutvalget 27. 
august vil bli ettersendt. 
 

Fylkesrådmannens vurdering 

Med bakgrunn i de erfaringene Østfold fylkeskommune har innen satsing på bioøkonomi 
anbefales følgende hovedpunkter til regjeringens strategi: 

 Regjeringens strategi for bioøkonomi må legge til grunn at ny verdiskaping og 
sysselsetting basert på bioressurser fra skog og landbruksproduksjon er 
kapitalkrevende og forutsetter risikovilje, omfattende forskningsinnsats og 
langsiktighet. Borregaards vellykkede omstilling av sin industrielle utnyttelse av 
trestokken viser dette tydelig. 

 

 Det vil være avgjørende for å få med tunge industrielle aktører at stabile og 
forutsigbare rammebetingelser avklares så snart som mulig. Rammebetingelser 
dreier seg om avgiftspolitikk, støtteordninger og andre tiltak som bidrar til at 
bioproduksjon blir konkurransedyktig.  
 

 Bioøkonomisatsingen må også rette seg mot gründere og entreprenører.  
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 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet bør styrkes som landets 
kunnskapssentrum på bioøkonomiområdet, spesielt slik at kunnskap i større grad blir 
benyttet til verdiskaping og sysselsetting 

  

 Det blir viktig for Østfolds videre utvikling innen bioøkonomien at de offentlige 
virkemidlene gir rom for eksperimentering, industriell pilotering, uttesting av 
produkter og tjenester i eksisterende og nye markeder og utviklingssamarbeid 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt basert på grønn biomasse. 

 
Østfold fylkeskommune vil styrke sin innsats for å øke bærekraftig verdiskaping og 
sysselsetting innen bioøkonomi. Fylkeskommunens rolle vil være knyttet til å kople 
eksisterende kompetanse innen utnytting av biomasse (FOU, industriell produksjon, marked) 
med andre kompetente fagområder/nettverk (f.eks borg Plast-Net, NCE Smart Energy 
Markets) for å identifisere nye muligheter for verdiskaping og sysselsetting (Jf BioVerdi). 
 
Det er avgjørende for fylkeskommunen som aktør at virkemidlene som stilles til disposisjon i 
en statlig satsing har åpning for utvikling av produkter (og tjenester) basert på skog og 
landbruksproduksjon, og at eksisterende og nye ordninger styrker forsøksvirksomhet, 
nettverksutvikling og industriell pilotering. 
 
Østfolds utgangspunkt er ressursgrunnlaget basert på skog og landbruk, og en mangfoldig og 
variert næringsstruktur for bearbeiding av disse ressursene. Dette har gitt grunnlag for 
Borregaards utvikling som et av de mest vellykkede eksemplene på hvordan verdiskapingen i 
Norge kan benytte biobaserte råvarer kombinert med industriell kompetanse og erfaring, 
internasjonal markedsorientering og omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. Økt satsing 
innen bioøkonomien i vår region vil dreie seg om  

- Videreutvikling av regional teknologikompetanse 
- Videreutvikle kunnskap om framtidige markedsmuligheter for produkter basert på 

grønn biomasse 
- Samarbeid med NMBU og andre FoU-miljøer om kompetanseutvikling, kopling til 

regionalt næringsliv og eventuelt utvikling av et innovasjonssenter (jf anbefaling i 
BioVerdi) 

- Styrke bruk av innovative offentlig anskaffelser (Leverandørutvikling), med 
utgangspunkt i erfaringer fra bestilling av biogassdrevne busser til f.eks å få opp 
markedet for bruk av massivtre som grunnlag for produksjon i Norge 

- Mer samarbeid med svenske naboregioner (Västra Götaland og Värmland) om 
kartlegging og analyse av felles ressursgrunnlag og kompetanse, samt utnytting til 
verdiskaping og sysselsetting 

- Regionalt og internasjonalt samarbeid for å bygge fungerende markeder og 
verdikjeder og kunnskapsnettverk (jf Biogass 2020) 

- Ta initiativ til og/eller samarbeide om å etablere prosjekter som undersøker 
mulighetene for nye produkter basert på grønne ressurser og ny anvendelse av 
eksisterende råvarer og restprodukter i eksisterende virksomheter. 

 
I tillegg til kompetansen fra eksisterende næringsliv, vil intensivering av samarbeidet mellom 
Østfolds offentlige og private aktører og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet være 
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en grunnstein for vekst i bioøkonomien i denne regionen. Regjeringens satsing bør derfor 
prioritere å styrke NMBUs FoU-innsats slik at kunnskapen ved universitetet i større grad kan 
utnyttes til verdiskaping og sysselsetting. 
 
Det er behov for virkemidler til å kople aktører i nye konstellasjoner, eksperimentere med 
nye anvendelsesområder for eksisterende produkter og tjenester, og utforske mulighetene 
for nye produkter basert på skog og landbruksproduksjon i kombinasjon med andre råstoffer 
(plast/kompositt).  
 
I tillegg til utnyttelse av biomasse fra skog og landbruksproduksjon har sannsynligvis 
Østfoldkysten og fylkets innsjøer og vassdrag potensiale til utvikling av biomasse. Det er 
ønskelig å undersøke om våre vannressurser har spesielt gunstige forhold for utnyttelse, for 
eksempel på grunn av eksisterende næringsinnhold eller temperatur. Det mangler 
kompetanse og kapasitet på dette området i dag. 
 
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Innspill til strategi for bioøkonomi oversendes regjeringen med følgende hovedpunkter: 

 Regjeringens strategi for bioøkonomi må legge til grunn at ny verdiskaping og 
sysselsetting basert på bioressurser fra skog og landbruksproduksjon er kapitalkrevende 
og forutsetter risikovilje, omfattende forskningsinnsats og langsiktighet. Borregaards 
vellykkede omstilling av sin industrielle utnyttelse av trestokken viser dette tydelig. 

 Det vil være avgjørende for å få med tunge industrielle aktører at stabile og forutsigbare 
rammebetingelser avklares så snart som mulig. Rammebetingelser dreier seg om 
avgiftspolitikk, støtteordninger og andre tiltak som bidrar til at bioproduksjon blir 
konkurransedyktig. 

 Bioøkonomisatsingen må også rette seg mot gründere og entreprenører.  

 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet bør styrkes som landets 
kunnskapssentrum på bioøkonomiområdet, spesielt slik at kunnskap i større grad blir 
benyttet til verdiskaping og sysselsetting 

 Det blir viktig for Østfolds videre utvikling innen bioøkonomien at de offentlige 
virkemidlene gir rom for eksperimentering, industriell pilotering, uttesting av produkter 
og tjenester i eksisterende og nye markeder og utviklingssamarbeid regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt basert på grønn biomasse. 

 

Fylkesutvalgets behandling:  

Representanten Siv Jacobsen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til 2 nye kulepunkter:  

 Det bør være mål å i sterkere grad utnytte marin biomasse – også i Oslofjorden.  

 Miljøteknologiordningen må styrkes.  
 
Votering: 
Fylkesrådmannens forslag til vedtak med Siv Jacobsens forslag ble enstemmig vedtatt.  
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Fylkesutvalgets vedtak 27.08.2015: 

Innspill til strategi for bioøkonomi oversendes regjeringen med følgende hovedpunkter: 

 Regjeringens strategi for bioøkonomi må legge til grunn at ny verdiskaping og 
sysselsetting basert på bioressurser fra skog og landbruksproduksjon er kapitalkrevende 
og forutsetter risikovilje, omfattende forskningsinnsats og langsiktighet. Borregaards 
vellykkede omstilling av sin industrielle utnyttelse av trestokken viser dette tydelig. 

 Det vil være avgjørende for å få med tunge industrielle aktører at stabile og forutsigbare 
rammebetingelser avklares så snart som mulig. Rammebetingelser dreier seg om 
avgiftspolitikk, støtteordninger og andre tiltak som bidrar til at bioproduksjon blir 
konkurransedyktig. 

 Bioøkonomisatsingen må også rette seg mot gründere og entreprenører.  

 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet bør styrkes som landets 
kunnskapssentrum på bioøkonomiområdet, spesielt slik at kunnskap i større grad blir 
benyttet til verdiskaping og sysselsetting 

 Det blir viktig for Østfolds videre utvikling innen bioøkonomien at de offentlige 
virkemidlene gir rom for eksperimentering, industriell pilotering, uttesting av produkter 
og tjenester i eksisterende og nye markeder og utviklingssamarbeid regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt basert på grønn biomasse. 

 Det bør være mål å i sterkere grad utnytte marin biomasse – også i Oslofjorden.  

 Miljøteknologiordningen må styrkes.  
 
 
 
 
Sarpsborg, 7. august 2015 
 
 
Atle Haga        Håkon Johnsen 
fylkesrådmann       fylkesdirektør 
 


