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Innspill til utredning om Bionova 
Regjeringen har satt i gang en utredning om etableringen av Bionova med mål om oppstart 
andre halvår 2022. Som regjeringen skriver skal Bionova bidra til utvikling av 
næringsvirksomhet i Norge, reduksjon i utslipp av klimagasser og særlig til binding av 
karbon.  
 
Trøndelag Arbeiderparti er positive til etableringen av Bionova og ser verdien i at det i 
utredningen som regjeringen nå gjennomfører også sees på hvilke av dagens virkemidler 
knyttet til utviklingen av bioøkonomi og sirkulærøkonomi innen landbruk, skogbruk og 
havbruk som kan legges inn under Bionova. Det er likevel viktig at utredningen ser på hva 
som vil være den mest hensiktsmessige organiseringen av virkemidlene for å lykkes med 
ambisjonene om grønn vekst og mer satsing på bio- og sirkulærøkonomi. Derfor mener 
Trøndelag Arbeiderparti at det i utredningen også må sees på om etableringen av Bionova 
kan gjøres som en rendyrket underavdeling av Innovasjon Norge med et fast kontorsted på 
Steinkjer.  
 
Steinkjer har et unikt utgangspunkt for å kunne ta imot Bionova. Det er i Steinkjer at den 
grønne og blå åkeren møtes. I tillegg har vi et unikt kompetansenettverk for skogbruk. 
Gjennom forskningsinstitusjonene NIBIO og SINTEF, som begge er til stede på InnoCamp i 
Steinkjer med betydelig virksomhet, og tilstedeværelsen til Nord universitet har vi et helt unikt 
samarbeid mellom forskning og akademia.  
 
Steinkjer har i tillegg et sterkt administrativt miljø både gjennom Statsforvalteren i Trøndelag, 
fylkeskommunens administrasjon, avdelingen Landbruksdirektoratet har og ikke minst det 
største landbrukøkonomiske bankmiljø gjennom landbruksavdelingen til Sparebank1 SMN 
som ligger i Steinkjer. I budsjettavtalen er det understreket at det er et mål at Bionova skal 
være operativt fra andre halvår 2022. Det er mulig å komme raskt i gang med en slik 
etablering på Steinkjer da det er god tilgang på kompetent arbeidskraft og den infrastrukturen 
man vil ha behov for.  
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