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Nordic Edge stiller seg bak Bionova til Rogaland 
Nordic Edge stiller seg bak ønskene om at Bionova skal etableres i Rogaland. Fylket er ledende innen 
disse næringene, og det er naturlig at Bionova lokaliseres nettopp her. 
 
Nordic Edge er not for profitt organisasjonen bak Norges nasjonale klynge for smartere og mer 
bærekraftige byer og samfunn. Organisasjonen jobber i tett samarbeid med private selskaper, 
kommuner, fylkeskommuner, utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutt for å jobbe fram 
innovasjon og omstilling til morgendagens løsninger for det norske markedet og eksport. 
Sektortransformasjon på flere områder og fra en vesentlig andel av våre medlemmer på produkt, 
løsninger, innovasjon eller problemstillinger anses som sannsynlig.  
Nordic Edge jobber nå konkret med et Agritech bedriftsnettverk etter tilsagn fra Innovasjon Norge. Vi 
har gjennomført innledende samtaler med flere store sentrale aktører i regionen og jobber nå med 
en grundig aktøroversikt for det videre arbeidet. Tilbakemeldingene er så langt meget positive. 
Arbeidet kan på sikt resultere i en ny stor norsk innovasjon og næringsklynge for området. 
 
Synergieffektene av de eksisterende klyngesatsingene i Rogaland, spesielt mellom smartby-klyngen 
og agritech-initiativet, vil forsterke Bionova sine muligheter for å lykkes med klimatiltak for 
jordbruket. Samtidig vil en samlokalisering styrke mulighetene for å lykkes med å skape nye 
kompetansearbeidsplasser og en eksportindustri.   
 
Basert i Stavanger, men med et sterkt internasjonalt perspektiv, har Nordic Edge skapt Nord-Europas 
ledende konferanse for smartere og mer bærekraftige byer og samfunn. I tillegg er organisasjonen i 
gang med å etablere et innovasjonssenter for å sette ytterligere fart på omstillingen og 
næringsutviklingen både i, fra og innen tradisjonelle norske næringer som landbruk, bygg og 
byutvikling, transport, logistikk, undervisning og energi. Disse og mange andre av de næringene som 
finnes i Rogaland står i front både på behovet for ny teknologi for å nå klimamål, og i utvikling av 
teknologien som vil gjøre dette mulig. Økosystemet også utover Nordic Edge i Rogaland er sterkt og 
hele 6 av 12 norske Arena Pro klynger i det nasjonale klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Siva og 
Forskningsrådet, finnes her. Overføring av kompetanse og løsninger fra for eksempel Helse og 
Offshore industrien anses som mulig. 
 
Legges Bionova til Rogaland vil man være tett på miljøene som allerede er lengst fremme i 
utviklingen på det Bionova er ment å fremme. Lokalisering her vil også gi det største potensialet for 
positive samfunnsmessige og bedriftsøkonomiske effekter, og dermed også det beste grunnlaget for 
suksess for Bionova. Dette i tillegg til at Eksportfinansiering Norge oppretter kontor i Stavanger, noe 
som vil være med å styrke muligheten for eksport fra Bionova.  
 

Terje Eide 
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