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AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål
knyttet til landbruk og politikk. AgriAnalyse arbeider med nasjonale, internasjonale og
organisasjonsinterne problemstillinger innenfor våre prioriterte satsingsområder. Ansatte i
AgriAnalyse har tverrfaglig bakgrunn med kompetanse fra flere ulike samfunnsvitenskapelige
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Forord
Landbrukets internasjonale utvalg har besluttet å undersøke nærmere hvilke strategier EU og
USA har for bioøkonomien. Bioøkonomi er et begrep som i økende grad benyttes i politiske
sammenhenger, nasjonalt og internasjonalt, om overgang fra en fossilt drevet økonomi til en
økonomi basert på bærekraftig og fornybar produksjon av mat, fiber og andre biobaserte
produkter med mindre ressursbruk, miljøpåvirkning og reduserte drivhusgassutslipp (EUkommisjonen 2012; White House Blue Paper 2012).
USA la fram sin bioøkonomistrategi april 2012, en strategi som har som mål å realisere
USAs fulle potensial for utnytting av biomasse for å fremme økonomisk vekst og velferd.
Overgangen mot en bioøkonomi krever at utslippsreduksjon kombineres med innovasjon
og næringsutvikling i landbruket med tilhørende industri. Et sentralt underliggende perspektiv
på bioøkonomien er mer effektiv bruk av materialer, energi, vann og landressurser i
forbindelse med økonomisk og industriell aktivitet, samtidig som man reduserer de negative
klima- og miljøvirkningene av den samme aktiviteten.
Denne rapporten vil:
 beskrive hva som legges i bioøkonomien politisk i USA og EU
 se på hva begrepet ‘bioøkonomi’ inneholder
 se nærmere på hvilke strategier USA og EU utvikler for bioøkonomien i landbruket
 sammenligne disse mot utviklingen i Norge
Oslo, januar 2017

Christian Anton Smedshaug
Daglig leder, AgriAnalyse
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Sammendrag

Margaret Eide Hillestad, 2016. Bioøkonomi – strategier i USA og EU. AgriAnalyse rapport x2017
I bioøkonomistrategien til EU, USA og Norge brukes bioøkonomi som et samlebegrep for
samfunnets omstilling fra en fossildrevet økonomi til en økonomi basert på biomasse som
råstoff.
Ordet bioøkonomi ble første gang brukt i USA i 1997 av to genetikere som mente
bioøkonomi ville bli et begrep for et økonomisk felt som bruker ny kunnskap om biologi til
kommersielle og industrielle formål. De skrev at kunnskapen om DNA og molekylær
bioteknologi vil forandre økonomien fordi grensene mellom farmasi, landbruk, mat,
kjemikalier, kosmetikk, miljø, energi og datateknologi gradvis vil viskes ut og bli mindre
synlig (Westra mfl.). Begrepet kom først inn i politikken på 2000-tallet da OECD i 2009
utarbeidet en bioøkonomistrategi mot 2030.
USA har i sin bioøkonomistrategi (White House Blueprint 2012) mål om at bioøkonomien
skal generere økonomisk vekst, og imøtekomme sosiale behov som sysselsetting og bedre
helse og velferd. For å nå disse målene vil myndighetene støtte opp om forskning og
utvikling, legge til rette for overgang fra bioinnovasjon i forskningslaboratoriet til produkter i
markedet og utvikle lovgivningen slik at den er tilpasset bioøkonomien. Videre vil de
oppdatere utdanningsprogram og identifisere og støtte opp under offentlig–privat samarbeid
for at konkurrenter i markedet skal trekke sammen og lære av hverandres erfaringer slik at
bioøkonomien fremmes.
Figur 1 illustrerer den helhetstenkningen som gjelder i USA for utvikling av
bioøkonomien, og bildene viser hvilke sektorer i samfunnet som inngår i bioøkonomien. Det
er jordbruk, skogbruk og marine næringer, det er forskning og industri, det er distribusjon av
bioenergi og bioprodukter, og det er sluttbrukere av energi og bioprodukter. Figuren viser at
det er flere departementer som er involvert, både energidepartementet,
landbruksdepartementet, transportdepartementet, miljødepartementet og
forsvarsdepartementet. Virkemidlene er skissert i de fargede prikkene, hvor føderale
myndigheter stiller med kunnskap og teknologi, økonomiske midler og et tilpasset lovverk.
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Figur 1 Oversikt over føderale virkemidler knyttet til bioøkonomien. (FAR 2016)

For å få tilgang på tilstrekkelig med tørr biomasse inneholder USAs landbrukspolitikk, Farm
Bill 2014, program for støtte til økt produksjon av biomasse til mat, til fornybar energi og til
andre biomasseprodukter. USA har vedtatt en målsetting om å produsere 1 milliard tonn tørr
biomasse innen 2030, som skal brukes til både mat, fiber og energi (USDE BT16), gitt en pris
per tonn på opptil 520 kroner. Det er opp fra dagens 365 milioner tonn tørr biomasse. For å nå
dette målet støttes blant annet forskning på vekster som ikke egner seg til mat, men som kan
brukes til energiformål og bioprodukter uten å konkurrere om areal brukt til matproduksjon.
USA har støtteordninger rettet mot industriproduksjon nasjonalt gjennom skattereformer.
Ett element i skattereformen er at industribedrifter kan få skattefradrag for å produsere varene
i USA (White House 2016). I tillegg finnes det føderale lånegarantier og billige lån til
produksjon av blant annet el-biler i USA. Føderale myndigheter har etablert støtteordninger
for å utvikle et distribusjonssystem for fornybar energi, og myndighetene har vedtatt en
frivillig merkeordning, BioPreferred, som skal gjør det enkelt og attraktivt å produsere og
forbruke biomassebaserte produkter. USA har etablert et program kalt Farm to Fly hvor
landbruk og forsvar samarbeider om produksjon og bruk av fornybar energi. I tillegg til
økonomiske virkemidler har også USA krav om innblanding av fornybar biodrivstoff i fossilt
drivstoff, slik også EU og Norge har innført. Kravene er de samme i alle tre landene, siden det
er felles standard for bensin og diesel i USA, EU og Norge.
EU har vedtatt en bioøkonomistrategi (COM, 2012), men de har ikke kommet like langt
som i USA med hensyn til bruk av virkemidler rettet mot bioøknomien. I EU er det opp til
det enkelte medlemsland å konkretisere og gjennomføre bioøkonomistrategien, med unntak
av enkelte virkemidler i EUs felles landbrukspolitikk (CAP). I CAP er det virkemidler rettet
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mot økt produksjon av biomasse til mat, fiber og energi. EU har også vedatt krav til
innblanding av fornybart drivstoff i fossilt drivstoff, og EU har opprettet et eget
styringsorgan, SCAR, for forskning og utvikling på bruk av fornybar biomasse til å erstatte
eksisterende produkter og lage nye, og til fornybar energi. EU vedtok i CAP 2008 å oppheve
kvoter for sukker fra og med høsten 2017, og nå ser EU det som et ledd i å øke tilgangen på
biomasse som ikke konkurrerer med matproduksjonen. Sukkerroer egner seg godt som råstoff
til biodrivstoff. I tillegg til sukkerroer kan avfall fra jord- og skogbruk, samt
husholdningsavfall, inngå som råstoff i bioøkonomien.
I Norge er utviklingen av bioøkonomien i støpeskjeen. Innenfor forskning og utvikling
finnes blant annet BIONÆR-programmet i regi av Norges forskningsråd, det er utarbeidet en
NOU 2015:15 «Grønn skattekommisjon» som delvis er fulgt opp i egen skatteproposisjon, det
er laget en rapport fra et ekspertutvalg som har foreslått tiltak for «grønn konkurransekraft»1,
bioøkonomien er omtalt i regjeringens jordbruksmelding Meld.St. 11 (2016-2017) «Endring
og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» og i Meld.St. 6 (2016-2017) «Verdier i
vekst. Konkurransedyktig skog- og trenæring», samt at regjeringen Solberg har lagt fram en
egen bioøkonomistrategi2. I statsbudsjettet for 2017 ble det flertall i Stortinget for å opprette
et bioøkonomiprogram i regi av Innovasjon Norge3. Programmet skal bidra til utvikling av
næringer basert på omdanning av fornybar biomasse til bioprodukter og bioenergi.
Regjeringen Solberg har varslet at den vil fremme en egen industrimelding i løpet av våren
2017 og at den vil komme med forslag til standarder og merkeordninger for bioprodukter.
Norge, EU og USA har om lag de samme politiske målene for bioøkonomien, men USA
har kommet noe lenger i bruk av lovverket og økonomiske virkemidler rettet mot å øke
produksjon og omsetning av bioprodukter. EU baserer bioøkonomien på medlemslandenes
egne tiltak, med unntak av tiltakene i den felles landbrukspolitikken. Norge har tiltak rettet
mot forskning, primærproduksjon og marked, men få tiltak rettet mot omdanning av biomasse
til energiformål og til nye produkter basert på biomasse.

1

http://www.gronnkonkurransekraft.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/32160cf211df4d3c8f3ab794f885d5be/nfd_biookonomi_strategi_uu.p
df
3
http://www.innovasjonnorge.no/no/gronn-vekst/biookonomi/
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Begreper

Andre generasjons drivstoff fremstilles av råvarer som ikke brukes til matproduksjon, som
for eksempel avfallsprodukter fra jord- og skogbruk.
Biodiesel er en type biodrivstoff som kan erstatte eller blandes inn i fossil diesel, og som er
avledet av vegetabilske oljer, dyrefett eller annet biologisk materiale.
Biodrivstoff er drivstoff framstilt av biologisk materiale. Første generasjon biodrivstoff lages
av konvensjonell gjæring og destillasjon av sukker og stivelse.
Bioenergi er energi avledet av drivstoff som er produsert på biomasse.
Biomasse er organisk materiale. I første rekke er biomasse plantemateriale fra skog og
landbruk, men det omfatter også alle grønne planter til havs (akvatisk biomasse).
Bioøkonomi er en bærekraftig omstilling fra en fossildrevet økonomi til en bærekraftig
produksjon basert på fornybare biologiske ressurser med mindre ressursbruk, miljøpåvirkning
og reduserte drivhusgassutslipp (EU-kommisjonen 2015).
Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (FNs definisjon fra Vår
felles framtid, 1987).
Cellulose er en organisk forbindelse som utgjør hovedbestanddelen av plantenes cellevegg og
er den vanligste organiske forbindelsen i naturen.
Etanol er enkelt sammensatt alkohol.
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1 Innledning

Bioøkonomi er et begrep som i økende grad benyttes i nasjonale og internasjonale
sammenhenger. Begrepet brukes om den delen av økonomien som tar utgangpsunkt i
produksjon og videreforedling av biomasse. Denne rapporten inneholder en gjennomgang av
gjeldende politikk i EU og i USA for å utvikle bioøkonomien.
Målet med bioøkonomien slik det er beskrevet i bioøkonomistrategiene til EU, USA og
Norge, er at det innebærer en bærekraftig omstilling fra en fossilt drevet økonomi til en
økonomi bygd på bærekraftig produksjon, videreforedling og forbruk av biologiske ressurser
med mindre ressursbruk, miljøpåvirkning og reduserte drivhusgassutslipp enn i dag (EUkommisjonen, 2012; White House Blue Print 2012; Regjeringens bioøkonomistrategi, 2016).
USA la fram sin bioøkonomistrategi i april 2012 (White House Blue Print 2012), en
strategi som har som mål å realisere USAs fulle potensial for utnytting av biomasse til å
fremme økonomisk vekst og velferd. EU la fram sin bioøkonomistrategi i 2012 (COM, 2012),
og regjeringen Solberg la fram bioøkonomistrategien i november 2016 (Departementene,
2016).
Overgangen mot en bioøkonomi innebærer at utslippsreduksjon av klimagasser
kombineres med innovasjon og næringsutvikling i blant annet landbruk med tilhørende
industri. Et sentralt underliggende perspektiv på bioøkonomien er mer effektiv bruk av
materialer, energi, vann og ressurser i havet og på land i forbindelse med økonomisk og
industriell aktivitet, samtidig som man reduserer de negative klima- og miljøvirkningene av
den samme aktiviteten.
Denne rapporten beskriver i store trekk hva bioøkonomien inneholder i USA og EU, hvilke
strategier USA, EU og Norge utvikler for bioøkonomien med utgangspunkt i landbruket, samt
viser til beregninger gjort for USA, EU og Norge over hva bioøkonomien har av potensial for
økt verdiskaping og sysselsetting.
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2 Bioøkonomi – hva er det?

Ordet bioøkonomi ble første gang brukt i 1997 av to genetikere, Juan Enriquez Cabot og
Rodrigo Martinez, begge USA. De brukte bioøkonomi som et begrep for et økonomisk felt
som bruker ny kunnskap om biologi til kommersielle og industrielle formål (Westra mfl.,
2015). I Science Compass fra 1998 skriver Enriquez Cabot at kunnskapen om DNA og
molekylær bioteknologi vil forandre økonomien fordi grensene mellom farmasi, landbruk,
mat, kjemikalier, kosmetikk, miljø, energi og datateknologi gradvis vil viskes ut og bli mindre
synlig. Begrepet kom først inn i politikken på 2000-tallet da OECD utarbeidet en
bioøkonomistrategi mot 2030 (OECD, 2009). Flere land inkludert USA og EU har utarbeidet
egne bioøkonomistrategier. Regjeringen i Norge la fram sin bioøkonomistrategi i november
2016.
Bioøkonomien slik den er beskrevet av president Obama i USA (White House Blueprint
2012) og av EU-kommisjonen (EU- kommisjonen (COM, 2012)), baserer seg på å utnytte
biomasse fra jord, skog, vann og hav, samt organisk avfall (Municipial Solid Waste (MSW i
figuren)) til nye produkter, og produkter som helt eller delvis erstatter dagens produkter og
energiløsninger basert på fossilt råstoff. Både i EU og i USA deles bioøkonomien i to
grupper: den gamle bioøkonomien som består av jordbruk, skogbruk, næringsmiddelindustri,
skogindustri, fiber og energi, og den nye bioøkonomien som består av industriproduksjon av
nye produkter basert på fornybar biomasse og bioteknologi. Den norske strategien har ikke
dette skillet mellom gammel og ny bioøkonomi.
EU har definert biomasse i egne standarder for materialer av biologisk opprinnelse
(CEN/TR 16208:2011; CEN/TC 411/WG 1 2013), biobaserte produkter (CEN – Report on
Mandate m/429) og energi fra biomasse (CEN/TC 411 2012). Hvor mye av dette som er EØSrelevant og dermed også inkorporert i norsk lov, har vi ikke gått innpå her. I følge
regjeringens bioøkonomistrategi er det ikke laget noen tilsvarende standarder i Norge, men
det varsles at regjeringen vil komme tilbake med forslag til standarder, krav til
produktbeskrivelser samt forskningsmessig dokumentasjon av effekter av produksjon og bruk
av biobaserte produkter. I USA har man definert produkter fra biomasse i den frivillige
merkeordningen BioPreferred, se egen omtale i kapittel 4.3 i denne rapporten.
Bioøkonomien slik den er definert i både EU og USA innebærer overgang fra å bruke
hydrokarboner til å bruke karbohydrater som grunnlag for produksjon av mat, fiber, energi og
en hel del industriprodukter. Hydrokarboner er organisk-kjemiske forbindelser som bare
inneholder karbon og hydrogen (snl.no). Hydrokarboner kan være flere typer kjemiske
forbindelser, alt etter hvordan innholdet av hydrogen og de kjemiske bindingene i molekylene
varierer. Råolje og naturgass består hovedsakelig av til dels meget kompliserte blandinger av
hydrokarboner (ibid.). Karbohydrater er sukker og stivelse som lagres i planter ved hjelp av
fotosyntesen, og som finnes i bindevev hos alle planter, dyr og bakterier (ibid.). Biomasse
består av mellom 60 og 80 prosent karbohydrater (USDA, se Figur 2).
6
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Figur 2

Hva består biomasse av? (USDA 2016)

Felles for EU, USA og Norge er at bioøkonomien baseres i hovedsak på primærnæringene
jordbruk, skogbruk og fiske. I bioøkonomien, i noen sammenhenger også kalt
biomasseøkonomien, er nøkkelkonseptet at økonomien skal gå over fra å være basert på
fossilt råstoff som kull, olje og naturgass (hydrokarboner) til å basere seg på fornybar
biomasse fra blant annet skog, planter og alger (karbohydrater). Det innebærer å bruke
bioteknologi til å produsere produkter som tidligere ble produsert på kull, olje eller naturgass.
Bioøkonomien slik den beskrives i vedtatte strategier baseres på en utstrakt privatisering av
økosystemtjenester slik at private virksomheter kan bli mer lønnsomme.
FAO har definert innholdet i bioøkonomien til at den involverer tre elementer (FAO,
2016), som faller sammen med bioøkonomistrategiene til EU, USA og Norge:





Bruk av fornybar biomasse og effektive biologiske prosesser for å oppnå en
bærekraftig produksjon
Bruk av teknologi (Nano-Bio-Info-Cogno). Et nøkkelelement er digitalisering og
bioteknologi. Det innbefatter presisjonslandbruk, satelittovervåking av skog, DNAkoding av fisk samt at kunnskap om DNA osv. benyttes i it-teknologi.
Integrasjon på tvers av sektorer som jordbruk, skogbruk, helse og industri.

Norge er i startgropa med å erstatte dagens fossilbaserte produkter og utvikle nye produkter
basert på biomasse. For eksempel lager Borregaard plastmateriale av tre som kan brukes til å
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lage engangsbestikk, kontaktlinser, plastmøbler og mye mer4. I regjeringens
bioøkonomistrategi er det redegjort for situasjonen i Norge med hensyn til
biomasseproduksjon og produksjon og forbruk av produkter basert på biomasse
(Departementene, 2016, vedlegg 1).

4

http://www.borregaard.com/Business-Areas/Borregaard-ChemCell/Application-areas/Cellulose-for-Acetate
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3 Målsetting med bioøkonomien

Målsettingen for bioøkonomien er mye lik i EU og USA. Begge har som mål å bli uavhengig
av fossil energi, redusere bruken av fossile råvarer og øke bruken av biomasse som råstoff i
all produksjon hvor det er mulig, nå og i framtida. Slik blir de også mindre importavhengige.
Figur 3 illustrerer hvordan bioøkonomien griper inn i alle sektorer i samfunnet. Målene for
både EU og USA vil ha stor inngripen i samfunnsutviklingen.

Figur 3

Tilgang på biomasse for å produsere fornybar energi og produkter basert på
biomasse. ( BT16)
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3.1 Mål for USAs bioøkonomistrategi
USAs nasjonale strategi for bioøkonomien har som mål å redusere USAs oljeavhengighet, å
sørge for at amerikanere lever lenger, har sunnere liv, møter miljøutfordringene og
klimakrisen samt at det skapes nye jobber og ny industri (Whitehouse Blueprint 2012).
USA har som hovedmål for bioøkonomien å ha kontroll på og sikkerhet for egen
energiforsyning. Som følge av dette målet er USA i ferd med å utvikle en energiportefølje
bestående av mange ulike energiformer basert på fornybare energikilder som sol, vind og
biomasse. For eksempel når det gjelder tilgang på biomasse for energiformål ser
myndighetene i USA for seg mulighetene for at landet kan avle fram oljevekster som egner
seg til bruk som drivstoff, og som ikke konkurrerer om areal brukt til matproduksjon. Her
viser bioøkonomistrategien til erfaringer fra landbruket som har drevet med avl og
bioteknologi i århundrer. Denne kunnskapen mener president Obama kan brukes til å
omdanne biomasse for å erstatte produkter basert på fossil energi og for å lage nye
biomasseprodukter.
Når det gjelder miljø, inneholder strategien mål om å skaffe ny kunnskap og teknologi til
bruk for å forstå hvordan naturen fungerer, følge med på hvilken effekt menneskelig aktivitet
har på naturen, og bruke denne innsikten til å utnytte og restaurere naturen. Allerede i dag har
man tatt i bruk mikroorganismer til å rydde opp i naturen etter menneskelig aktivitet. Et
eksempel er BPs oljeutslipp i Mexicogulfen i 2010, hvor mesteparten av utslippet ble fjernet
med hjelp av bakterier5.
Strategien har også et kapittel om å dele kunnskap og informasjon om ny viten innen
bioøkonomien. Den legger vekt på at tidligere konkurrenter bør samarbeide om å utvikle ny
kunnskap og ny teknologi for å løse framtidas utfordringer (ibid.).
Bioøkonomistrategien innbefatter flere samfunnsområder, blant annet helse-, energi-,
landbruks- og miljøøkonomi. Innen helse viser strategien til at behandling av sykdommer har
kommet svært langt i løpet av de siste 60 årene, og at mange av framtidas behandlingsmetoder
vil springe ut fra kunnskap om splitting av molekyler, immunforsvar, vaksiner og celledeling.
USAs føderale myndigheter har uttalt at for at bioøkonomien skal vokse og gradvis overta
for den fossile økonomien, har de som mål å øke tilgangen på biomasse. Tiltakene er rettet
både mot produksjon av ulike produkter basert på biomasse og mot å utvikle og bygge ut
markeder for disse produktene (Federal Activities Report 2016).
Et eksempel på tiltak for å øke biomassen er at man i USA har utviklet en genmodifisert
mais som er motstandsdyktig mot «rootworm». En maissort som hvis det blir drivverdig, kan
gi en inntektsvekst på 231 millioner dollar fra 10 millioner dekar jordbruksareal, samtidig
som bruken av sprøytemidler kan reduseres med om lag 2,5 millioner kilo. USA har også
godkjent en ny genmodifisert maistype som tåler tørke. Ved å bruke nye områder som i dag
ikke kan dyrkes, vil man i framtiden få økt totalproduksjon og mer tilgjengelig biomasse. I
framtida vil bio- og kjemibaserte katalyseprosesser få en vesentlig større betydning enn i dag,
ifølge strategien (White House Blueprint 2012).
5

https://www.scientificamerican.com/article/how-microbes-helped-clean-bp-s-oil-spill/
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3.2 Mål for EUs bioøkonomistrategi
EUs bioøkonomistrategi (COM, 2012) er basert på to hypoteser: 1) at dagens
biomasseressurser er underutnyttet, og 2) at biomassen kan oppgraderes ved å øke avlingene,
øke tilgang på produktivt areal, introdusere nye eller forbedrede arter ved hjelp av
bioteknologi, og introdusere nye teknikker og ny teknologi.
I EU har bioøkonomistrategien søkt å imøtekomme de store utfordringene samfunnet står
overfor framover (COM, 2012). Formålene med strategien er å imøtekomme utfordringer satt
opp i fem punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Matvaresikkerhet
Knapphet på naturressurser
Redusere avhengigheten av ikke-fornybare ressurser
Redusere klimagassutslipp og tilpasse seg klimaendringer
Skape arbeidsplasser og sikre EUs konkurranseevne

EU har som mål å utvikle en sammenhengende politikk for forskning og utvikling knyttet til
bruk av biomasse. De vil investere i kunnskap, innovasjon og kompetanse, utvikle modeller
for samhandling mellom ulike sektorer og nivå i samfunnet, og utvikle ny infrastruktur og nye
virkemidler knyttet til industri, kunnskapsnettverk og verdikjeder for varer og tjenester.
Figur 3 illustrerer hvordan bioøkonomien griper inn i alle sektorer i samfunnet. Figuren
viser at for eksempel alger, trær og husholdningsavfall kan omdannes av industrien til energi,
dyrefôr eller bioprodukter og biokjemikalier til bruk i bioøkonomien.
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3.3 Mål for Norges bioøkonomistrategi
Regjeringen Solberg la fram regjeringens bioøkonomistrategi i november 2016. Den norske
regjeringens mål for strategien er økt verdiskaping og sysselsetting, reduksjon i
klimagassutslipp og mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse.
Figur 4

Regjeringen Solbergs overordnede mål for bioøkonomistrategien. (Regjeringen
Solbergs bioøkonomistrategi, 2016)

Regjeringen Solbergs målsettinger er å få til utvidet samarbeid på tvers av sektorer, næringer
og fagområder, å utvikle markeder for fornybare biobaserte produkter, realisere effektiv
utnyttelse og lønnsom foredling av fornybare biologiske ressurser, og utvikle bærekraftig
produksjon og uttak av fornybare biologiske ressurser.
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4 Føderale virkemidler – USA

USA har fem strategiske mål for at bioøkonomien skal generere økonomisk vekst og
imøtekomme sosiale behov som sysselsetting, bedre helse og velferd. For å nå disse målene
skal myndighetene støtte opp om forskning og utvikling, legge til rette for overgang fra
bioinnovasjon i forskningslaboratoriet til produkter i markedet, utvikle lovgivningen slik at
den er tilpasset bioøkonomien, oppdatere utdanningsprogram og identifisere og støtte opp
under offentlig–privat samarbeid for at konkurrenter skal trekke sammen og lære av
hverandres erfaringer. USAs bioøkonomistrategi tar utgangspunkt i en helhetlig tilnærming til
økonomien, også når det gjelder bruk av virkemidler for å oppnå målet med strategien.
I USA er det flere departementer som har interesser i og er involvert i bioøkonomien
(FAR, 2016). USDA (USAs landbruksdepartement) har interesser i produksjon og forbruk av
produkter basert på biomasse fra jordbruk og skogbruk (Farm Bill). DOE
(energidepartementet) har interesser i å utvikle alternative fornybare energikilder,
teknologiløsninger og sluttbrukermarkeder for fornybar energi inkludert energi produsert av
biomasse, og har derfor utviklet en rekke finansieringspakker som er tilknyttet dette6. EPA
(miljøverndepartementet) leder utviklingen av standarder for fornybar energi, godkjenningsordninger for miljøkrav og regulerer utslippstillatelser og ordninger for gjødsel-, renovasjonsog avfallshåndtering7. NSF (National Science Foundation) støtter opp om forskning og
utvikling av innovativ teknologi, og de støtter utdanning av forskere og ingeniører som skal
jobbe i bioøkonomien. Det er etablert et samarbeid mellom DOD (forsvarsdepartementet) og
DOT (samferdselsdepartementet) om utvikling av fornybar energi og for å sikre stabile lave
priser for all transport (både taktiske og ikke-taktiske kjøretøy) som bruker fornybar energi.
DOI (innenriksdepartementet) har en rekke lover og regler knyttet til produksjon av fornybar
energi, blant annet har DOI et landarealprogram for arealbruk8 til produksjonen.
USTDA (handelsdepartementet) er involvert i avtaler med mange land i USAs
nærområder, samt i Afrika og i Asia, om bruk av biomasse blant annet til energiformål.
Målet med samarbeidet på tvers av departementer er å triple bioøkonomiens betydning fra
2016 til 2030, fra 365 millioner tonn tørr biomasse i 2016 til over 1 milliard tonn tørr
biomasse i 2030. Figur 5 illustrerer samarbeidet mellom ulike utøvende føderale myndigheter
om å fremme fornybar energiproduksjon innenfor bioøkonomien.
Virkemidlene retter seg mot hele verdikjeden (se Figur 5) fra produksjon av biomasse
(feedstock supply), via omdannelse av biomasse (biomass conversion) og distribusjon
(bioenergy distribution) til sluttbrukerleddet (bioenergy end use).

6

For en oversikt over disse ordningene se: http://energy.gov/public-services/funding-financing
https://www.epa.gov/regulatory-information-topic
8
http://www.blm.gov/wo/st/en/info/regulations.html
7
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Figur 5

Samarbeid mellom departementer i USA om bioøkonomi. (Federal Activities
Report on the Bioeconomy (FAR, 2016))

Det er sju departementer som er involvert i utviklingen av bioøkonomien. Det er
departementet for energi, som både har tiltak rettet mot økt produksjon av biomasse,
omdanning av biomasse, distribusjon og mot sluttbrukermarkedet. Virkemidlene er å stille
forskning og teknologi til rådighet for virksomheter som vil inn i denne delen av økonomien,
foranstalte samarbeid mellom offentlige og private aktører, utdanne kvalifisert arbeidskraft
samt å forstå og informere om tiltak og virkinger av tiltakene til virksomheter og forbrukere.
De ulike departementene har ulike roller, blant annet er innenriksdepartementet (DOI) kun
aktiv i produksjon og omdanning av biomasse, mens forsvarsdepartementet kun er aktive med
hensyn på omdanning, distribusjon og bruk av biomasse i sluttbrukermarkedet.
Bioøkonomi er basert på bruk av biomasse. Det er ikke et nytt fenomen, men som
genetikerne skriver, vil grensene mellom landbruk og andre samfunnssektorer gradvis viskes
ut og bli usynlig. Det fører også til at mange av dagens virkemidler rettet mot landbruk er
viktige virkemidler i utviklingen av bioøkonomien. Av nyere tiltak spesielt rettet mot
bioøkonomien kan nevnes endringer i lovverket for å øke produksjon og bruk av biodiesel9.
Det er krav om innblanding av biodiesel i ordinær diesel, det er utdanningsstipend til
studenter som vil utdanne seg i den retning, det er forskningsmidler og det er skattelette for
produksjon, distribusjon og bruk av biodiesel innenlands. For eksempel ble det fram til
31.12.2016 gitt avgiftslettelser for salg av biodiesel, og det er etablert et eget program for
offentlig støtte til bønder som dyrker vekster til bruk som biodiesel.
9

http://www.afdc.energy.gov/fuels/laws/BIOD/US

14

Rapport 4-2017

I tillegg til stipend og andre støtteordninger til forskning og utdanning er det skattelettelser,
lån og garantiordninger til industri som produserer både første- og annengenerasjons biodiesel
(ibid). Dette er tiltak rettet mot ett produkt innenfor bioøkonomien, mens bioøkonomien
omfatter en rekke produkter innen mange sektorer av samfunnet, noe som gjør det umulig å
lage en uttømmende liste over tiltak rettet mot bioøknomien.

4.1 En milliard tonn tørr biomasse
USA har som mål å øke produksjonen av biomasse til 1 milliard tonn tørr biomasse årlig fra
år 2030 (USDE, BT16). I 2015 produserte USA om lag 365 millioner tonn tørr biomasse årlig
fra henholdsvis skogbruk (154 millioner tonn), jordbruk (144 millioner tonn) og avfall (68
millioner tonn). For esempel mener USA at de kan produsere 239 millioner tonn
energivekster og samtidig øke jordbruksproduksjonen med 149 millioner tonn biomasse.
For å lykkes med å øke produksjonen av biomasse til dette nivået kreves det analyser,
finansielle mekanismer, kontrakter, forskning, utvikling, distribusjonssystemer for biomasse,
omdanningsteknologier, industrianlegg, infrastruktur, lover og reguleringer, og utvikling av
produktmarkeder basert på biomasse (ibid).
Ifølge rapporten gjenstår det en del hindringer for biomasseproduksjon før bioøkonomien
går på skinner (ibid.):
1. Det mangler tilgjengelige produkter til konkurransedyktige priser sammenlignet med
produkter basert på fossile ressurser.
2. Det er mange ubesvarte miljøspørsmål knyttet til økt produksjon og bruk av biomasse,
som hva det betyr for biologisk mangfold at man utvikler egne hurtigvoksende treslag
som egner seg kun til energiproduksjon (jf. Figur 6).
3. Det mangler tiltak for å redusere risiko ved investeringer i produksjon av biomasse og
produkter basert på biomasse.
4. Det er begrenset tilgang på jord og ressurser som gjødsel, vann og arbeidskraft.
5. Det er vanskeligheter med å transportere og distribuere store mengder biomasse.
6. Det er behov for kapitaltilførsel av store beløp i et marked med risikoaversjon.
7. Forbrukerne har behov for kompetanse slik at de kan etterspørre produkter som er
basert på biomasse og andre fornybare ressurser.
I USA er overføringer til jordbruket gjennom Farm Bill en del av bioøkonomistrategien. For
eksempel ble det i Farm Bill 2008 innført støtteordninger til bønder som ville dyrke oljefrø til
bruk i bioenergiproduksjon. Farm Bill 2014 inneholder også støtteordninger til skogbruket for
å øke produksjonen av cellulose til annengenerasjons biodrivstoff. Programmet inneholder
blant annet støtte til et skogteknologiprogram og til lokalt energiprogram basert på bruk av
trevirke (Farm Bill 2014).
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Energiuavhengighets- og sikkerhetsakten fra 2007 (EISA 2007) innebærer at USA skal bli
mer uavhengig av importert energi, og uavhengig av fossil energi. EISA har etablert en
fornybarstandard (RFS2) som innebærer en kategorisering av fornybar energi (USDE BT16):





Etanol fra cellulose som innebærer en reduksjon av klimagasser med minst 60
prosent
Biomasse-basert diesel som gir en reduksjon av utslipp av klimagasser med 50
prosent eller mer
Andre avanserte bioenergiformer som butanol og fornybart drivstoff til fly, som gir
mer enn 50 prosent klimagassutslippsreduksjon
Konvensjonelt biodrivstoff (etanol) produsert av mais

USA har fått beregnet hvor stort tilfanget av biomasse vil være under ulike prisforutsetninger
(ibid). Blant annet har USAs energidepartement fått laget et scenario som viser at innen 2030
vil bønder kunne produsere opptil 1,4 til 1,6 milliarder tonn tørr biomasse, noe som er langt
over målsettingen, men det vil være avhengig av produktiviteten i produksjonen og av at
prisen er på om lag 520 kroner per tonn tørr biomasse.
I tidligere beregninger har USA vist at 1 milliard tonn tørr biomasse vil kunne erstatte 30
prosent av landets oljeforbruk i form av biodrivstoff som biogass og biodiesel. Beregningene
viser tilgangen på biomasse ved gårdsporten, før kostnader til transport, industri og salg. I
beregningene er det også vurdert å produsere biomasse som vokser fort og som ikke har verdi
som mat eller fôr. (ibid.). Det kan være å dyrke elefantgress, energisukkerrør (Figur 6) som er
en genmodifisert variant av sukkerrør, poppel og/eller eukalyptus. For eksempel kan GMOsukkerrør dyrkes på ødelagt/degenerert beitemark. Det er fordi planten ikke behøver mye
gjødsel eller mye vann, den kan høstes ofte og behøver ikke inneholde mineraler og vitaminer
slik planter til mat og dyrefôr må inneholde.
I 2015 ble biogass og etanol fra cellulose tilgjengelig som drivstoff i USA, men det anses
at det ikke er noe fungerende nasjonalt marked for dette ennå. I tillegg finnes det en øvre
grense (blend wall) for hva det er mulig å blande inn av bioetanol, mens for biodiesel antas
det at det ikke finnes en slik grense (ibid.).
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Figur 6

Elefantgress (Miscanthus giganteus) og genmodifiserte sukkerrør – dyrkes som
biomasse til energiformål. (USDE BT16)

Målet om å øke biomasseproduksjonen har blitt fulgt opp av målrettede offentlige program
for å øke etterspørselen etter produkter framstilt på biomasse. Et program er Farm to Fly og et
annet er den frivillige merkeordningen BioPreferred. Med andre ord opererer det offentlige
som en etterspørselsaktør i sluttmarkedet for å legge til rette for etablering av industri som
satser på biomasseprodukter.

4.2 Bioenergiprogrammet Farm to Fly
USDA (landbruksdepartementet) og USDOE (olje- og energidepartementet) har felles
interesser i å øke tilgang på biomasse (USDE BT16). Sammen har de to departementene en
godt etablert portefølje som dekker jordbruk og skogbruk. Den dekker også genetikk,
prosjektering, økonomi, modellering og mange andre vitenskapelige disipliner og
ressursområder. Fra 2006 har disse to departementene jobbet sammen om
programfinansiering av forskning rettet mot produksjon og forbruk av fornybar energi. De har
et vel etablert program for planteråstoffsgenetikk i tilknytning til bioenergi10. I 2016 er det
valgt ut prosjekter som får støtte for til sammen 64 millioner norske kroner (programmets
hjemmeside)11. I tillegg støtter de to departementene et program som skal utvikle en biobasert
industri. Dette programmet gir økonomisk støtte til alt fra å produsere biomasse for energi til
tidlig-stadium demonstrasjon av produksjonsprosess og produkt.

10
11

”Plant Feedstock Genomics for Bioenergy Program”
http://genomicscience.energy.gov/research/DOEUSDA/usda_doe_handout.pdf

Bioøkonomi – strategier i USA og EU

17

Et annet eksempel på tiltak for overgang til bioøkonomien er at i 2014 gikk USAs Airforce
(DON), USDA og DOE sammen om et program kalt Farm to Fly 2.0, et program som
innebærer offentlig støtte til alle ledd i en verdikjede for å produsere fornybart flydrivstoff
som tilfredsstiller militære krav. Dette kalles DOE-DON-USDA-partnerskapet. Nøkkelen er
et tett samarbeid mellom departementene og luftfartsindustrien, slik at det kan bli
kommersielt tilgjengelig biodrivstoff tilsvarende 1 milliarder liter jetbensin fra biomasse
innen 2018.
Produsenter av alger til energiformål i USA skriver i en pressemelding at «markedet som
USAs forsvarsindustri representerer, er et kjærkommet bidrag for å øke etterspørselen og
dermed øke investorenes tillit til en langsiktig etterspørsel etter fornybar flyparafin»12.
Andre virksomheter har spesialisert seg på å lage flydrivstoff av matavfall som vist i Figur 7.
Figur 7

Samarbeid mellom USDA, DOE og forsvaret om å produsere fornybart
flydrivstoff. (http://www.energy.gov/articles/turn-your-halloween-pumpkinspower)

4.3 Frivillig merkeordning – BioPreferred
USA innførte en frivillig merkeordning, BioPreferred, i 2002 som var en del av Farm Security
and Rural Investment Act i 2002 (Farm Bill 2002). Ordningen ble styrket i Farm Bill 2008, og
i Farm Bill for 2014 er denne merkeordningen blitt en av USAs mest respekterte og
troverdige drivere i USAs biobaserte marked.
Da programmet ble etablert, var det 97 produktkategorier som inkluderte 14 000 produkter,
mens det i 2015 var økt til over 20 000 produkter. Merkeordningen har et produktregister hvor
12

http://algaebiomass.org/farm-to-fleet-program-brings-biofuels-to-the-military/
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forbrukerne kan gå inn og sammenligne ulike produkter innfor ulike kategorier som
rengjøringsmidler, smøremidler og bygningsmateriale. I produktregisteret ligger det inne en
oversikt over produkter fra en rekke ulike leverandører. Hensikten med listen er å få
produsenter til å registrere sine produkter for dermed å få opp konkurransen om å tilby
biobaserte produkter.
President Obama har i en forskrift (executive order 13693) pålagt at alle offentlige innkjøp
så langt som mulig skal være merket med «BioPreferred». De føderale myndighetene i USA
kjøper inn varer og tjenester for om lag 3 651 milliarder kroner årlig, noe som representerer et
stort markedspotensial for ny industri. Forskriften innebærer at føderale institusjoner må
rapportere hvor mange produkter de kjøper inn og at disse er sertifisert innenfor denne
merkeordningen.
Seksjon 9002 av landbruks- og distriktsinvesteringsdelen av Farm Bill fra 2002 (FSRIA)
innebærer at føderale myndigheter etterspør biobaserte produkter (BioPreferred) (Golden,
2014). President Obama har gjennom forskriften besluttet at føderale organer skal sørge for at
95 prosent av alle nye kontrakter (unntatt våpen) skal inneholde krav om en viss andel
biomasse i produktene disse organene kjøper inn (Golden, 2014).
Figur 8

USDA er pålagt å kjøpe varer som økologisk mat og «BioPreferred»-bestikk.
(USDA 2016)

I Farm Bill for 2014 er USAs landbruksdepartement pålagt å gjennomføre en undersøkelse og
lage en rapport om det økonomiske omfanget av den biobaserte industrien (USDA 2015).
Hensikten er å øke andelen biobaserte produkter i offentlige anskaffelser for å etablere et
marked for disse produktene.
Bioøkonomi – strategier i USA og EU
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Et annet tiltak for å øke etterspørselen etter biomasseprodukter er PlantBottle-teknologien.
Etter mange år med kritikk for plastflaskene sine gikk Coca-Cola sammen med Ford Motor
Company for å bruke PlantBottle-teknologi, en teknologi for å lage materiale av fornybar
biomasse, materiale som kan brukes i bilseter og dørpanel.. I 2014 fikk Coca-Cola årets
bærekraftspris for denne typen colaflasker.
Figur 9

Fra prisutdeling i USA i 2014. ( Funnet 10.10.2016, http://www.cocacolacompany.com/coca-cola-unbottled/plantbottle-program-gets-boost-from-usand-china-governments)

I 2013 inngikk USA og Kina et forskningssamarbeid om å utnytte avfall fra landbruket til å
produsere fornybart materiale som disse plastflaskene. I dette samarbeidet inngår
forskningsavdelingen i Coca-Cola Company og et forskningsinstitutt i Kina, og programmet
heter PlantBottle.
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Figur 10

Coca-Cola PET-teknologi. (Coca-Cola Company, 2016)

Andre selskap utnyttet det høye prisnivået på småskala produkter innen kosmetikk og finere
kjemikalier til å produsere bioolje. Det førte til at markedet ble oversvømt av bi-produkter,
noe som igjen førte til at prisene på disse falt. For eksempel skjedde dette i 2006 med
glyserin, som er et biprodukt av biodiesel. Glyserin brukes i blant annet såpe. Økt produksjon
av biodiesel globalt førte til at store mengder glyserin kom på markedet, og prisen falt fra om
lag 5 kroner per kilo til 1 krone per kilo glyserin. Dette prisfallet førte igjen til at det ble satt
igang forskning på hva mer glyserin kan brukes til, for dermed å øke prisen på glyserin igjen.
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4.4 Distriktspolitiske virkemidler
Dagens petroleumsbaserte økonomi har gjort mange lokalsamfunn i USA helt avhengig av
import av fossil energi. I bioøkonomien kan lokalsamfunn bli selvforsynt med fornybar
energi, de kan til og med bli nettoeksportør av energi, nettopp fordi biomassen er å finne i
distriktene. En studie gjort i USA viser at bare i Mississippi-delta-regionen kan 10 prosent av
den dyrkbare jorda, 25 prosent av udyrket areal, 25 prosent av areal «satt til side» og 15
prosent av beitelandet brukes til å produsere biomasse til industrien for over 65 milliarder
kroner årlig og skape 50 000 nye arbeidsplasser innen 2030.
En årsak til at sysselsetting og verdiskaping kan komme i distriktene kan være at biomasse
er dyrt og vanskelig å transportere over store avstander (Golden, 2014), noe som vil gjøre det
økonomisk lønnsomt å etablere bioraffinerier lokalt/regionalt. Distriktene har også større
tilgang på gjødsel og avfall fra landbruket enn byområder.
Et annet eksempel fra USA er fra Iowa og viser hvordan skattefradrag virker på
etanolindustrien i staten (Willett, 2016). Føderale myndigheter har gitt skattefradrag for 61
millioner dollar (om lag 550 millioner kroner per 11.10.2016) til etanolindustri i Iowa i
perioden 2006–2014. Midlene gikk til 38 industribedrifter som sysselsetter i underkant av
1 500 personer. Rapporten konkluderer med at skattefradraget har gitt økonomisk vekst til
Iowa, sammenlignet med nabostater som ikke har benyttet samme skatteordninger (ibid.).
. Figur 11

Uttalelse fra landbruksminister Vilsack13 i USA om landets satsing på
bioøkonomien. (USDA 2016)

For eksempel har USDAs distriktsutviklingsfond gitt et lån til Fair Oaks Farms14 på 32
millioner norske kroner til produksjon og distribusjon av fornybarenergi fra gjødsel fra
melkebruk. Pengene ble brukt til å kjøpe inn maskiner og utstyr for å omdanne gjødsel til
biogass, samt til å etablere pumpestasjoner for salg av gassen. Biogassen brukes i transport av
melk gjennom verdikjeden fra bonden til butikken.
13

I og med Trumps innsettelse som president har Vilsack blitt byttet ut. I skrivende stund er det ikke klart
hvem som overtar etter ham.
14
http://fofarms.com/about-us
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Figur 12

Eksempel på finansiering av produksjon og distribusjon av biogass fra melkekyr
i USA.
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4.5 Forskning og utvikling
USA har egne forskningsprogram rettet mot en rekke felt innen bioøkonomien. Blant annet er
det program som skal øke tilgangen på biomasse, som skal sørge for videreforedling av
biomasse, sikre infrastrukturen, bidra til nye og bedre egnede organisasjonsstrukturer,
formidle kunnskap og utdanne fagpersonell, og som skal føre til økt produktutvikling. Selv
om forskningen ikke har en kortsiktig løsning på de store utfordringene, har den en langsiktig
gevinst (White House 2012).
I USA har man også egne forskningsprogram for å imøtekomme behovet for å øke
produktspekteret av produkter basert på biomasse. I disse programmene har man vurdert
effekten av å forske nasjonalt mot effekten av å foreta forskningen i andre land, som for
eksempel EU.
USA bevilget 3 milliarder kroner i 2016 over programmet for landbruk og matforskning
(Agriculture and Food Research Initiativ (AFRI)15) til forskning på bærekraftig bioenergi og
bioprodukter, til å utvikle et regionalt system for bærekraftig bioenergiproduksjon og
biomassebaserte produkter, samt til utdanning av neste generasjons forskere innen
bioøkonomien (USDA 2016).
USA har brukt mer enn 2,3 milliarder norske kroner på forskning og utdanning samt på en
utvidet stipendordning for utvikling av bioøkonomien i staten Texas. Gjennom et eget
program rettet mot å dyrke energivekster (Biomass Crop Assistance Program) har USDA fått
mer enn 890 bønder og jordeiere til å dyrke biomasse til energi på om lag 200 000 dekar jord i
denne staten. For å sikre at bøndene får avsetning for produktene fra dette arealet, har USDA
investert i å bygge seks nye fabrikker fordelt på seks stater, i tillegg til de tre raffineriene som
allerede eksisterer og som har fått støtte av USDA tidligere (USDA 2016). Texas er den staten
med flest husdyr i USA, og staten har et stort overskudd av husdyrgjødsel. Fordi det er
upraktisk å transportere tørr husdyrgjødsel over store avstander, brukes gjødselen til å
produsere energi lokalt. Byen Hereford i Texas har over 1 million storfe og 100 000 melkekyr
innenfor en radius på 10 mil. Byen har etablert en fabrikk som leverer etanol til byens
innbyggere tilsvarende 1 000 fat olje per dag. USAs miljødirektorat (EPA) har etablert et
program, AgSTAR16, for omdanning av gjødsel til biogass. Det er frivillig å delta i
programmet, men den som deltar, får støtte til å etablere biogassanlegg. Programmet er
sponset både av EPA, USDA og USDE.

15
16

https://www.nifa.usda.gov/program/agriculture-and-food-research-initiative-afri
https://www.epa.gov/agstar
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Figur 13

Biogass fra avfall fra melkeproduksjon. (SECO (State Energy Conservation
Office)17)

Figur 13 viser prosessen fra drøvtygger spiser gras via gjødselutslipp som omdannes i en
reaktor og til gjødslen brukes til koking og oppvarming av bolig eller til å drifte maskiner og
kjøretøy.
Figur 14

Utvikling av energipriser målt i cent per KWh. (USDA 2016).
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Figur 14 viser at USA har økende priser på elektrisitet. Dét kombinert med støtteordninger
over føderale budsjetter til produksjon og salg fremmer produksjon og forbruk av biogass.
17

http://seco.cpa.state.tx.us/energy-sources/biomass/manure.php
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4.6 Oppsummering føderale virkemidler i USA
USAs føderale virkemidler er rettet mot produksjon og forbruk av fornybar energi, og av
produkter produsert av fornybar biomasse, og de bruker føderale virkemidler i sluttmarkedet
for produkter basert på biomasse, for å sikre etablering og avsetning av produkt basert på
biomasse.
Prosjekter rettet mot et stort nasjonalt marked for bioprodukter er prosjekter som CocaColas PlantBottles laget på biologisk avfall og Farm to Fly som er forsvarets program for
flydrivstoff laget av biomasse fra jordbruket. USA bruker offentlige midler knyttet til
produksjon av el-biler, blant annet gjennom føderale støtteordninger til industrien som
produserer Tesla, til markedsføringstiltak rettet mot å øke forbruket av fornybare produkter og
gjennom målrettet bruk av offentlige innkjøpsordninger.
Obama-administrasjonen har gjennom samarbeid mellom energidepartementet (DOE),
samferdselsdepartementet (DOT), luftforsvaret, hæren og miljødirektoratet laget et sett med
retningslinjer for produksjon og omsetning av el-biler samt utbygging av infrastruktur for
oppladingsstasjoner hjemme, på arbeidsplassen og på veien. Retningslinjene inneholder også
statlige garantier, lån og støtteordninger for at USA skal redusere sin oljeavhengighet18.
Norge har mer oppstykkede og mindre målrettede virkemidler rettet mot bioøkonomien
enn hva som er tilfelle i USA. For eksempel har USA lagt vekt på å øke nasjonal
energisikkerhet, og har derfor virkemidler rettet mot både produksjon og forbruk av
biomasseprodukter. I Norge er virkemidlene rettet mot forbruk, som avgiftslettelser på bruk
av el-bil, og i mindre grad rettet mot nasjonal produksjon og omdanning av biomasse til eget
forbruk.

18

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/07/21/fact-sheet-obama-administration-announces-federaland-private-sector
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5 Sentrale virkemidler i EU

EUs bioøkonomistrategi representerer mål som de enkelte medlemsstatene skal gjennomføre.
EUs eget budsjett for 2016 er på 1 470 milliarder norske kroner, hvorav landbruk utgjør 40
prosent av det totale budsjettet.
Figur 15

EUs vedtatte budsjett for 2016. (Hentet 23.01.2017,
http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm?year=2016)

EU som system har i hovedsak den felles landbrukspolitikken (CAP) som eget virkemiddel i
bioøkonomien. Det innebærer at EUs White Paper har som oppgave å etablere felles
retningslinjer for medlemslandene og et samarbeid om etableringen av bioøkonomien.
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Figur 16

EUs White Paper for utvikling av bioøkonomien. (EU bioøkonomi 2030)

Bioøkonomistrategien er bygd på tre pilarer: investering i forskning og utdanning,
forsterkning av samarbeidet mellom offentlige og private aktører, og økning av
bioøkonomiens markeder og styrking av dens konkurransekraft.
De viktigste virkemidlene for bioøkonomien i EU er skissert i Figur 17. Det er
budsjettområdene den felles landbrukspolitikken (CAP), skogstrategien, fiskeri, klima,
sirkulærøkonomien, og forskning og innovasjon. Skogstrategi er i utgangspunktet en nasjonal
oppgave, men EU har etablert et sett med felles regler som det enkelte medlemsland må
forholde seg til, som bærekraftig skogbruk, ressurseffektivitet, distriktsutvikling og
økonomisk vekst.
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Figur 17

Oversikt over bioøkonomiske virkemidler i EU. (EPRS briefing, januar 2017)

I EU er det European Bioeconomy Panel og The Standing Committee on Agricultural
Research Stategic Working Group (SCAR) som har ansvar for å komme med forslag til tiltak
for at EU skal få til en overgang til bioøkonomien. SCAR ble etablert i 1974 av Det
europeiske råd. I 2005 fikk SCAR revidert mandat fra EU-kommisjonen, og medlemmene av
arbeidsgruppen er ledere fra offentlige institusjoner og offentlig finansierte
forskningsprogrammer innen mat og landbruk.
En rekke arbeidsgrupper og oppdrag fra SCAR er knyttet opp mot EU-kommisjonens
bioøkonomistrategi (COM, 2012): gruppen for utarbeiding av prognoser for verdiskaping og
sysselsetting i verdikjeder i landbruket, gruppen for strategiske anbefalinger for bærekraftig
bruk av biologiske ressurser i bioøkonomien, gruppen som jobber med forskningsbehov,
teknologi og kapasitet i Europa innen bioraffinering, og en arbeidsgruppe for å etablere
systemer for kunnskapsutvikling i EU knyttet til bioøkonomien.
Bioøkonomistrategien innebærer å styrke politikken på feltet, samt forsterke samarbeidet
mellom ulike aktører i samfunnet. For å styrke dette samarbeidet har EU opprettet et
bioøkonomipanel. Panelet består av representanter for 30 ulike organisasjoner:
interesseorganisasjoner for bønder, for dansk arbeiderbevegelse, en organisasjon for kjemiske
bedrifter og diverse forskningsinstitusjoner, og av frivillige organisasjoner som World
Wildlife Fund. Panelets oppgave er å sørge for at blant annet forskningen rettet mot
bioøkonomien ikke foregår i et vakuum. Panelet utarbeidet et forslag til manifest for
bioøkonomien i april 2016 (Manifest 2016). Manifestet inneholder en del punkter som panelet
mener EU må arbeide med for at bioøkonomien skal utvikle seg og vokse.
EU-kommisjonen har utarbeidet et dokument (SCAR 2016) som sier noe om veien videre
for bioøkonomien. I dokumentet er det listet opp tre barrierer for videre utvikling av
bioøkonomien. Disse er framtidig avstand mellom tilbud og etterspørsel etter biomasse og
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produkter laget av biomasse, innovasjon på tvers av sektorer, og utjevning av forskjeller
mellom ulike felt i økonomien.

5.1 Barrierer for bioøkonomien
Når det gjelder avstand mellom tilbud og etterspørsel etter biomasse, viser SCAR til at FAO
forventer en økning i etterspørselen etter biomasse globalt. Tilgang på biomasse er begrenset
av mangel på tilgjengelig areal. FAO mener at dagens jordbruksareal ikke er nok til å brødfø
verdens befolkning fram mot 2050, noe som fordrer at biomassen må utnyttes mye mer
effektivt enn i dag og at intensiteten i bruk av areal må øke uten at ressursene overutnyttes
(ibid.). Utfordringene er å finne nye biomasseressurser og nye produksjonssystemer som
hurtigvoksende trær og planter. SCAR-gruppene mener det er behov for mye mer forskning
på dette feltet.
Når det gjelder innovasjon på tvers av sektorer, illustrerer SCAR dette ved å bruke
eksemplet om å dyrke alger i havet på samme måte som man har dyrket korn på land for å
imøtekomme behovet for biomasse til mat, fôr, fiber og energi.
Tredje utfordring er å bygge ned barrierer mellom de ulike områdene i bioøkonomien.
Hvert område har sitt eget tempo med hensyn til forskning og utvikling. SCAR skriver at
jordbruk, skogbruk og fiskeri viser en imponerende evne til variasjon i tilbudet av biomasse,
blant annet som følge av variasjonene i produksjonsforholdene som skapes av vær og vind,
mens industrien og andre brukere av biomasse er mer opptatt av forutsigbarhet i kvalitet og
kvantitet på leveransene framfor variasjon og et bredt produktspekter. Det er også store
forskjeller i tilgang på finansiering av forskningsprosjekt. For eksempel har industrien større
tilgang til kapital enn primærleddet, noe som gjør det vanskelig for disse gruppene å investere
tilstrekkelig mye i forskning, ny teknologi og produktutvikling. Trippelutfordringene i
bioøkonomien er å produsere nok biomasse på en bærekraftig måte samtidig som
klimagassutslippene reduseres, og at det skjer innenfor økonomisk levedyktige systemer.
Standarder, merkeordninger og sertifiseringsordninger
Når det gjelder tilgang på biomasse, har EUs standardiseringskomite (CEN/TR 16208:2011)
definert biomasse som biologisk materiale som ikke er geologisk eller fossilt. CEN gir noen
eksempler på biomasse som hele eller deler av planter, trær, alger, marine organismer, mikroorganismer, dyr osv. For å øke tilgang på og bruk av biomasse jobber EU nå med å utvikle
standarder, sertifiseringsordninger og merkeordninger for disse produktene. I en uttalelse fra
bøndene og landbrukssamvirket i EUs interesseorganisasjon, Copa Cogeca,i EU kritiserer de
forslagene blant annet for at tradisjonelt landbruk ikke er med i ordningen (vedlegg 1).
SCAR viser til EUs felles fiskeripolitikk, medlemslandenes skogpolitikk og EUs felles
landbrukspolitikk (CAP) for bærekraftig utnytting av biologiske ressurser. EU har utarbeidet
bærekraftskriterier på flere områder, som for eksempel på fornybar energi i fornybardirektivet
(RED) og i direktivet for drivstoffkvalitet (FQD). Disse direktivene gjelder også for importert
biomasse. For å sikre at disse direktivene overholdes kreves det at det finnes
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sertifiseringssystemer som er gjennomførbare for både bønder, fiskere og industri som driver
videreforedling. Derfor jobber EU-kommisjonen med å få etablert en felles merkeordning og
et felles sertifiseringssystem i EU.
Forskning og kunnskap
EU øker investeringen i forskning og kunnskap gjennom samarbeid mellom offentlig og
privat kapital. Dette inkluderer forskning og kunnskapsutvikling innen jordbruk, skogbruk,
fiskeri og maritim sektor. Bioøkonomien skal bidra til at EU utvikler en innovativ og
konkurransedyktig industrisektor. Forskningsprogrammet Horizon 2020 har en betydelig rolle
i bioøkonomien. Programmet har om lag 6 milliarder euro målrettet mot forskning på
energieffektivitet, ren- og lavkarbonteknologi, og smarte byer og samfunn. I tillegg vil det
mellom 2014 og 2020 bli stilt til rådighet 23 milliarder euro av EUs struktur- og
investeringsfond under temaskiftet til lavkarbonøkonomien (EC 2013c). EU planlegger å
oppdatere bioøkonomistrategien fra 2012 i løpet av 2017.
Konkurranse mellom energiprodukter og andre produkter
En uheldig effekt av tiltak rettet mot økt bruk av fornybar biomasse er at det har oppstått en
konkurranse mellom bruk av biomasse til energiformål og til materialer/kjemikalier som følge
av at mange medlemsstater i EU har støtteordninger rettet mot produksjon av bioenergi. Dette
er systemer som ble opprettet som følge av EUs fornybardirektiv fra 2009 (RED 2009).
Når det gjelder materiale og kjemikalier produsert på biomasse, er markedet innad i EU mer
komplisert, blant annet fordi det ikke finnes målrettede virkemidler rettet mot denne
industrien. Ny industri må konkurrere med allerede vel etablert kjemisk industri, i tillegg til at
prisen på biomasse er høy (SCAR 2015). Høye priser skyldes vel etablerte ordninger for
biomasse brukt til energiformål, samtidig som det å bruke fossilt karbon i industrien ikke
ilegges en tilsvarende CO2- avgift (ibid.).
Et tiltak for å bøte på dette er opphevelsen av kvoter på sukker fra 2017, som forventes å gi
billigere innkjøpspris på fornybart karbon til industrien. Selv om vedtaket om å oppheve
kvotene på sukker ble gjort i 2008 med et helt annet formål, er det nå sett på som et
virkemiddel i bioøkonomien for å sikre industrien tilgang på billigere biomasseråstoff.

5.2 Verdikjedeperspektiv på bioøkonomi
Bioøkonomistrategien utpreger seg ved å ha et verdikjedeperspektiv på tilnærmingen til å løse
utfordringene med overgang fra en fossildrevet økonomi til en økonomi basert på fornybar
biomasse. Figur 18 viser en typisk verdikjede for produksjon av biobaserte produkter
sammenstilt med relevant politikk rettet mot hvert ledd i verdikjeden. Første ledd er jordbruk
og skogbruk som står for mesteparten av produksjonen av biomasse. Det er EUs felles
landbrukspolitikk (CAP) som retter seg mot denne sektoren, og målet for CAP er blant annet
å sikre bønder en rimelig levestandard, sikre forbrukerne kvalitetsmat til en rimelig penge og
bevare den lokale kulturarven. CAP har stor betydning for industri som baserer seg på
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biomasse, også industri utenom næringsmiddelindustrien19. Utviklingen av produkter fra
biomasse er fortsatt på forskningsstadiet og støttes derfor av EUs forskningsprogram, Horizon
2020. Det jobbes også med å lage felles standarder, merkeordninger og kvalitetskrav for
produkter laget på biomasse.
Figur 18

EUs lovgivning rettet mot bioøkonomien. (BIOCHEM nyhetsbrev nr. 07 fra
2011)

5.2.1 Landbruket i EU og bioøkonomien, inklusive framtidsutsikter
EU har fått utarbeidet en rapport om bærekraftig landbruk og fiskeri i bioøkonomien (SCAR
2015). Rapporten sammenstiller tilbud og etterspørsel av landbruksprodukter utfra
forutsetningen om at biomasse er lik fornybare biologiske ressurser.
Forutsetningene resultatene i rapporten bygger på, er at dagens biomasse er underutnyttet
og at framtidens biomassepotensial kan økes gjennom økt avkastning på arealet, økt andel
produktivt areal, ved introduksjon av nye og/eller forbedrede arter, og ved ny og/eller
forbedret teknologi for utnytting av biomassen fra land og hav.
Gruppen SCAR har beskrevet en rekke områder hvor de skisserer et behov for mer
forskning for å løse utfordringene som gruppen skisserer i rapporten.
Ett område er hva gruppen kaller et paradigmeskifte for primærnæringene basert på
økologisk intensivert produksjon, og gruppen anbefaler at det forskes mer på hvordan ulike
økosystemer påvirker hverandre, ikke kun på enkeltkulturer innenfor hvert økosystem, men
på hvordan mennesket kan utnytte denne kunnskapen til økt tilgang på biomasse.

19

http://www.biochem-project.eu/download/innova/newsletter/ktn/BIOCHEM_ktn_201107.pdf
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Et annet område gruppen mener det må forskes mer på, er hvordan forretningsmodeller og
politikk må endres for at bioøkonomien skal vokse. Det gjelder spesielt innenfor hva de kaller
sirkulærøkonomi, som innebærer at et produkt må gjenvinnes eller gjenbrukes før det
omgjøres til energi. Gruppen oppmuntrer til samarbeid både om tilgang på råvarer, om
produksjonsprosesser og om bruk av sluttproduktet, spesielt knyttet til bruk av avfall. De
oppfordrer til samarbeid på tvers av virksomheter, mellom offentlig og privat sektor, og
mellom ulike sektorer i økonomien (ibid.).

5.3 Tiltak for å øke tilgangen på biomasse i EU
Sentralt i EUs bioøkonomistrategi er å øke tilgangen på biomasse. Det har vært en del debatt
om hvordan man kan unngå at areal brukt til å dyrke mat blir brukt til å dyrke vekster til
drivstoff eller andre varer. Et tiltak som EU har vedtatt, er derfor å øke produksjonen av
sukkerroer. Det er en vekst som de mener ikke konkurrerer med matproduksjonen.

5.3.1 Sukkerproduksjon
EU har vedtatt å oppheve sukkerkvotene innen 30. september 2017 fordi EU vil stimulere til
økt egenproduksjon av sukker. Produksjonen i EU 2015/2016 var på 13,5 millioner tonn, noe
som er mye lavere enn etterspørselen etter sukker (EU-parlamentet, Study 2016). Sukker er
godt egnet til produksjon av biodrivstoff og biogass, i tillegg til å brukes som søtstoff i
matvarer. Også den farmasøytiske industrien etterspør sukker. FAO har estimert
etterspørselen etter sukker til å være om lag 180 millioner tonn på verdensbasis, og
gjennomsnittlig sukkerkonsum er på 25,3 kilo per person. Verdenshandelen med sukker
utgjør om lag 35 prosent av det totale produserte volumet fordi sukker er beskyttet med toll.
Mesteparten av sukkerroer i EU produseres i Frankrike (29,5 prosent), Tyskland (23,2
prosent), Polen (9,0 prosent) og Storbritannia (7,3 prosent). Tallene i parentes refererer til
2014-tall.
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Figur 19

Sukkerproduksjon i EU fordelt på de medlemsland som har størst produksjon.
(Eurostat 2015)

Verdensmarkedsprisen på sukker svinger mye med en klar nedadgående trend fra 2007 til
2015. Fallende priser skulle tilsi at det er større produksjon av sukker enn det er etterpørsel
etter globalt, men EU er ikke selvforsynt med sukker i dag, spesielt ikke dersom sukker skal
inngå som et viktig element i bioøkonomien.
Figur 20 Verdensmarkedspris på brunt og hvitt sukker. (EU-parlamentet, Study 2016)

Endringene i markedsordningene for sukker ble vedtatt i 2008 med en annen motviasjon enn
økt produksjon av biomasse til bruk i bioøkonomien. Begrepet bioøkonomi ble først tatt i
bruk i EU i 2012. For å øke produksjonen av biomasse bruker EU vedtaket om å fjerne
minimumspris på sukkerroer. Minimumprisen på sukker var i 2016 på om lag 250 kroner per
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tonn. Det å ta bort denne ordningen gjør at sukkerindustrien ikke lenger er forpliktet til å
betale en minimumspris til bonden, noe som vil svekke bondens posisjon i verdikjeden og
med stor sannsynlighet føre til at prisen faller under produksjonskostnadene (Study 2016).
Bonden kan da følge to strategier ifølge studien. Han kan øke avkastningen per dekar uten å
øke produksjonskostnadene eller produsere det samme for reduserte kostnader. Hvorvidt
bonden velger å fortsette å produsere sukkerroer avhenger av klima og jordsmonn, men også
av prisen på hvete, mais og raps. Dette er vekster som kan dyrkes på samme areal og i samme
klimasone som sukkerroer.
Samtidig som kvoter på sukkerroer oppheves, vil også kvoter for isoglukose bli fjernet. Det
kan føre til at etterspørselen etter sukkerroer faller, og markedet for sukkerroer klareres til et
lavere prisnivå. Dermed vil EU igjen være selvforsynt på sukker (ibid.). EU har inngått
internasjonale avtaler om importkvoter på sukker, avtaler de vil videreføre også etter 2017.
Ut fra tre scenariobetraktninger forslår studien fem tiltak som man mener er forenlig med
EUs indre marked og med internasjonal handel med sukker:
-

-

-

eksportrefusjon for sukkerroer (artikkel 196 av EU-regulering No 1308/2013), i
praksis betyr det rentesubsidier, eksportgarantier, delt ansvar ved prissvingninger, og
markedsføringsstøtte
støtte til privat lagring av sukker (artikkel 17 av EU-regulering No 1308/2013), som
innebærer offentlig støtte i form av betaling per tonn lagret sukker for en på forhånd
definert periode, eller garantier for lån knyttet til kontrakter på lagring av sukker
overvåking av markedsituasjonen for sukker
markedsføring av sukker og sukkerholdige produkter med opprinnelsesmerking EU,
innad i EU og overfor tredjeland
tiltak for å løse spesifikke utfordringer som å hindre spredning av sykdommer til
husdyr innad i EU

I tillegg foreslår studien tiltak rettet mot å styrke sukkerbondens situasjon på markedet ved å
stille krav til kontrakter mellom produsent og industri, gi offentlig støtte til produsentorganisasjoner og -grupper, la medlemsstatene ha anledning til å gi direktestøtte til
sukkerbønder, støtte investeringer, fjerne produksjonsavgiften etter 2017, innføre
risikojusteringsinstrumenter som inntektskompensasjon ved inntektstap som følge av
klimatiske forhold, utbetale miljøstøtte til dem som har sukkerrroer som en del av den totale
produksjonen, for eksempel i form av egenprodusert fôr, og iverksette andre tiltak rettet mot å
jevne ut store forventede prissvingninger i markedet for sukker.

5.3.2 Skog som biomasseressurs
EU har etablert en felles skogpolitikk som håndteres av den felles skogkomiteen (Standing
Forestry Committee). Første felles skogpolitikk ble etablert i 1998 og har blitt revidert to
ganger etter det, senest i 2014 (COM, (2013) 659). Prinsippene i politikken er at forvaltningen
av skogen skal være bærekraftig, ressurseffektiv og internasjonalt ansvarlig, og fremme
bærekraftig produksjon og forbruk globalt. Skogstrategien tar for seg den forventede
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økningen i etterspørsel etter skog som råstoff både til energiformål og til nye og gamle
produkter (eksempelvis grønne kjemikalier og tekstiler). Utfordringen er å finne balansen
mellom tilbud og etterspørsel som er bærekraftig over tid. Et tiltak er utrulling av et
skoginformasjonssystem (FISE)20, som skal evalueres i 2018.
Fra 2004 til 2013 ble EUs bruk av fornybar energi nesten doblet, men bruk av tre og avfall
fra treet (grener, topper, røtter) varierer veldig fra medlemsland til medlemsland. I Latvia og
Finland utgjør skogen 20 prosent av landets energiforbruk, mens på Kypros og Malta utgjør
skogen kun 1 prosent av landets totale energiforbruk. Til sammenligning utgjør skogen i
Norge kun 8 prosent av energiforbruket (Eurostat 2015). Pellets laget av sagflis, spon eller
trepulver er den mest økonomisk lønnsomme og sterkest voksende formen for energi, laget av
biomasse fra skog i EU (ibid.).
Figur 21

Skog utgjorde 46 prosent av EUs fornybare energiproduksjon i 2013. (Eurostat
2015)

20

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20151102/ToS_Meeting/12-FISESANMIGUELAYANZ.pdf
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5.3.3 Fiskeri og akvakultur som biomasseressurs
SCAR mener EUs fiskeripolitikk må endres vesentlig fra da den ble etablert, for å sikre
bærekraftig produksjon av biomasse fra havet. I dag er EU avhengig av å importere fisk. For
eksempel har etterspørselen etter ferskvannsfisk økt fra 1,6 kilo per innbygger i 1990 til 3,4
kilo per innbygger i 2012. Med overfisking i Nord-Atlanteren har EU måtte endre
fiskeripolitikken sin, og i 2014 ble det innført årsplaner basert på en bærekraftig tilnærming til
høsting fra havet. For eksempel vil kasting av fangster under minstesortering bli utfaset. Det
er estimert til 23 prosent av all fangst (SCAR 2015). Fiskere vil bli pålagt å levere all fangst
som er kommersielle fiskeslag, for salg. Båter over 12 meter vil måtte ha konsesjon for å
fiske, slik at overfiske kan reduseres samtidig som industrien får forutsigbare rammer. Småbåter er untatt konsesjon og vil få økonomisk støtte, og berørte lokalsamfunn vil også få støtte
til omstilling.
EU har etablert et nytt rammeverk for akvakultur som skal føre til økt produksjon av
oppdrettsfisk slik at EU kan redusere importen og styrke økonomien i kystsoner og i
distrikter. EU kaller dette for farmed-fish-industri. I tillegg til forenkling av regelverk og
desentralisering av myndighet vil EU innføre nye markedsføringsstandarder for merking,
kvalitet og sporbarhet for oppdrettsfisk. EU viser her til Norges grønne laksekonsesjoner
(Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og
ørretoppdrett), og vil innføre noe tilsvarende i EU.
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Figur 22

Områder der EUs fiskeflåte fanger fisk. (Eurostat 2015)

EUs fiskeflåte operer på mange av verdens hav, likevel er det i Nord-Atlanteren at flåten
fanger mest fisk. EU fanget i 2014 om lag 5 millioner tonn fisk (levende vekt).

5.3.4 Matvarer som biomasseressurs
Forbrukernes behov for matvaretrygghet har ført til at EU har vedtatt et strengt lovverk på
genmodifiserte organismer (GMO) brukt i matvarer. Bioøkonomien baserer seg ofte på
genteknologi, og EU har derfor innført krav om merking av matvarer og krav til sporbarhet
for å kunne avklare om hvorvidt matvarene inneholder GMO (EC, 2003). I juni 2014 vedtok
EU-parlamentet at medlemsstater kan forby dyrking av GMO-vekster med henvisning til
diverse politikkområer og begrunnelser, noe som kan føre til at det innad i EU vil eksistere
ulik praksis fra medlemsstat til medlemsstat når det gjelder dyrking av GMO-vekster (ibid.).
I 2010 lanserte EU-kommisær Barroso EU-kommisjonens strategi 2020 for smart,
bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst. Det innbefattet at EU skal flytte seg mot et
mer ressurseffektivt system. Strategien inneholder krav om å redusere avfall fra
landbruksproduksjon, redusere landbruksproduksjonens miljøpåvirkning og utvikle en metode
for å måle bærekraftskriterer knyttet til en del nøkkelmatvarer (EC, 2011b).
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5.3.5 Husholdningsavfall som biomasseressurs
EU har vedtatt et eget direktiv (Waste Framework Directive, WFD) som definerer avfall som
en hvilken som helst substans som kastes eller er tenkt kastet (HM Government, 2015). I dette
direktivet er det definert et hierarki som en prioritering av lovgivning på feltet. Det gjelder a)
å forebygge, b) forberede for gjenbruk, c) resirkulere, d) gjennvinne og e) kaste.
Storbritannia, som eksempel på EUs politikk knyttet til avfall, ser på bruk av avfall som en
kilde til økonomisk vekst i bioøkonomien. De viser blant annet til The Green Investment
Bank (GIB) som har estimert at fra 2020 kan 4–8 millioner tonn avfall fra kommersielle og
industrielle virksomheter gi en verdi på mellom 3 og 68 milliarder kroner, og en
investeringsmulighet på opp mot 55 milliarder kroner bare fra avfallsmarkedet i Storbritannia
(ibid.).
Dokumentet viser til en rapport fra The House of Lords, hvor det er anslått at det er et
betydelig marked for fornybare kjemikalier produsert på avfall (ibid.). For eksempel antas det
at 10 prosent av dagens vareomsetning kan komme fra kjemikalier produsert på avfall.

5.4 Reguleringer og finansieringsordninger
EU-kommisjonen og EU-parlamentet vedtok i 2009 en felles beslutning (Decision No
406/2009) om å redusere energiforbruket med 20 prosent, redusere klimagassutslipp med 20
prosent og at drivstoff skulle inneholde opp mot 20 prosent fornybar energi.
Det innebærer mål om utslippskutt også fra transportsektoren. Virkemidler som EU bruker
for å nå målet, er blant annet CO2-merking av biler og regler for kvalitetskrav til
biodrivstoff21. For tyngre kjøretøyer som busser og lastebiler, jobber EU-kommisjonen med å
legge fram felles strategi hvor første del vil dreie seg om måling og kontroll, og andre del vil
innebære konkrete mål for utslippskutt fra tungtransport. EU-kommisjonen har allerede åpnet
for innspill med hensyn til forslag til konkrete tiltak.

21

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm
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Figur 23

Grenser for klimagassutslipp fordelt på medlemsland i EU. ( EU-kommisjonen
juni 2016, https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/index_en.htm)

For eksempel er det lovgivningen i Storbritannia som former landskapet som bioøkonomien
skal utvikle seg innenfor, og i Storbritannia og EU støttes lovgivningen opp med
bevilgninger. En rekke EU-direktiver utgjør de juridiske rammebetingelsene for
bioøkonomien hva gjelder utnytting av avfall. Det er lovgivning rettet mot å håndtere avfall,
inkludert import, produksjon, frakt, lagring og omdanning fra avfall til energi, og mot å
produsere varer av avfall22.
Når det gjelder finansiering av overgangen til bioøkonomien, skjer den i all hovedsak i
form av offentlige midler til utdanning, forskning og utvikling. Ofte også i samarbeid med
private fonds og virksomheter (HM Government, 2015).
Storbritannia er ikke kjent for å finansiere overgang fra forskning og utvikling til
kommersialisering av nye varer og tjenester. Det innebærer at de har laget et
finansieringsopplegg basert på effektive partnerskap, adgang til spesialistbehandling og
demonstrasjonsanlegg samt finansiering (ibid.). Eksempler på finansieringsordninger er
skattefradrag for utgifter til forskning og utvikling, ulike fondsordninger og den grønne
investeringsbanken. Den britiske stat opprettet banken i 2012 ved å gå inn med om lag 30
milliarder norske kroner i aksjekapital som eneaksjonær. I 2015 annonserte staten at den ville
selge en stor andel av aksjene for å få tilgang til mer kapital23. Salget vil eventuelt bli sluttført
i 2017.

22
23

https://www.gov.uk/guidance/waste-legislation-and-regulations,
http://www.greeninvestmentbank.com/media/118884/gib-annual-report-2016-web-single-pages.pdf
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Figur 24

Den grønne investeringsbanken ble opprettet i 2012 med statlige midler.
(Bankens første årsberetning 2013).

Et annet eksempel på hva de brittiske myndighetene stiller til rådighet av midler for overgang
til bioøkonomien, er en bevilgning på 258 millioner kroner for å bygge demonstrasjonsanlegg
for produksjon av avansert biodrivstoff. Staten går da inn med midler sammen med private
investorer24.
I 2011 inngikk Storbritannias teknologiråd og Innovasjon Norge en intensjonsavtale om å
etablere et partnerskap for å utvikle industriell bioteknologi og bioraffineri. En rapport
utarbeidet av NNFCC (et internasjonalt konsulentbyrå som har spesialisert seg på omdanning
av biomasse til bioenergi)25 identifiserer en serie av både langsiktige og kortsiktige muligheter
og synergier for Storbritannia og Norge ved samarbeid om utnytting av avfall fra marin
sektor, alger og skog til produksjon av bioenergi og biokjemikalier. Dette har gitt grunnlag for
flere investeringsprosjekter og patentsøknader som er anslått å gi nye arbeidsplasser og en
omsetning på om lag 1 milliard kroner med dagens valutakurs (ibid.).
Storbritannia mener Institute for European Environmental Policy (IEEP) bør gjennomføre
en internasjonal sammenligning mellom land som kan gi verdifull innsikt i hvordan etablere
en høyverdi bioøkonomi basert på avfall. Storbritannias myndigheter skriver også at det er
svært viktig at lokale myndigheters innsamling av husholdningsavfall skjer hyppig og at
innsamlingen fungerer. Siste data fra Waste and Resources Action Programme (WRAP) viser
en økning på 34 prosent i antall avfallshåndteringsanlegg i Storbritannia.
For at systemet skal fungere er det behov for kunnskap om situasjonen når det gjelder
tilgang på og foredling av avfall fra biomasse i Storbritannia (ibid.). Det er flere
organisasjoner som samler inn data som kan brukes, og i tillegg har Storbritannia lansert
Edoc, et nettsted for registrering av avfallsstrømmer (http://www.edoconline.co.uk/).
Et samarbeid mellom EU-kommisjonen og Det biobaserte industrikonsortium har fått 35
milliarder kroner til rådighet for å realisere biobasert industri i Europa, men det mangler
forstatt store investeringsmidler rettet mot å etablere industri som produserer varer basert på
fornybar biomasse (Nova, 2015).

24

https://www.gov.uk/government/news/25-million-funding-for-green-transport-fuel-plants
http://www.nnfcc.co.uk/tools/capabilities-and-opportunities-for-joint-working-on-biorefining-and-industrialbiotechnology-may-2011-dr.-adrian-higson-and-dr.-claire-smith.-a-project-for-innovation-norway-andtechnology-strategy-board
25
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5.5 Distriktspolitikk og bioøkonomi
Den felles landbrukspolitikken (CAP) ble etablert i 1962 som en av de første felles
politikkområdene i EU. CAP skal i tillegg til å sikre EU-borgere tilgang på nok og næringsrik
mat både sikre sysselsetting i distriktene og føre til økt eksport av matvarer fra EU. CAP 2013
inneholder både avvikling av melkekvoter og sukkerkvoter, samt en post for godtgjøring til
bønder som ivaretar natur og miljø, i tillegg til å opprettholde ikke-målrettede støtteordninger.
Utgiftene til CAP har gått ned fra 43 prosent av EUs totale budsjett i 2007 til planlagte 36
prosent i 2020, og forutsetningen er at denne andelen fortsetter å falle også etter 2020, men
siden bønder i store deler av verden er helt avhengig av offentlig støtte, vil ytterligere
reduksjoner i støtten til EU-bøndene føre til store strukturelle endringer (SCAR 2015).
CAP har et eget kapittel rettet mot finansiering av landbruksproduksjon i distriktene
(EAFRD). Det skal sikre at det er tilgang til nok biomasse produsert på en bærekraftig måte
til en konkurransedyktig pris. Det vises til at etter avviklingen av kvoteordningen for sukker,
vil det bli rikelig tilgang på billig sukker. Sukker er en råvare som er lett å dyrke og som
enklest kan omformes til bioenergi, biokjemikalier og biomasseprodukter (Nova, 2015).
Instituttet anbefaler også at mer av skogen i EU tas ut, da dagens situasjon i EU er at
tilveksten i skogen er større enn uttaket.

5.6 Standardisering, sertifisering og merkeordninger
EU-kommisjonen (CEN-rapport M/429) etablerte et styre som skal utarbeide en felles
standard for definisjonen på biobaserte produkter26. Styret begynte sitt arbeid i 2011, og i april
2016 la det fram et arbeidsdokument med 15 anbefalinger hvorav 14 kan realiseres på kort
sikt, mens det siste forslaget har et mer langsiktig perspektiv. Av anbefalingene er de fleste
rettet mot ulike kampanjer for å bevisstgjøre forbrukerne og mot offentlig sektors
innkjøpspolitikk, men et par av punktene handler om å etablere en felles standard for
biobaserte produkter og etablere felles målesystemer for å kontrollere at produktene
tilfredsstiller disse standardkravene. I arbeidsprogrammet til Horizon 2020 for 2016-2017
knyttet til mat og landbruk er det forslag om at det etableres en livssyklusbasert metode
(LCA-metode) for å avklare hva som er bærekraftige biobaserte produkter (C 4614 (2016)).
Den skal inneholde metoder for å samle statistikk vedrørende biobasert industri og produkter
og være sammenlignbar med andre databaser som FAOSTAT.
EU har mange forskjellige miljømerkeordninger, hvorav styret foreslår å identifisere de 3–
6 mest relevante ordningene og utvikle en plan for å introdusere et enhetlig kriteriesystem for
biobaserte produkter. Gruppen viser til USAs merkeordning BioPreferred, og at EU holder på
å utvikle en egen merkeordning (beskrevet på internettsiden til organisasjonen Biobased):
http://www.biobasedcontent.eu/.
26

http://www.biobasedeconomy.eu/standardisation/cenbtwg-209-bio-based-products-2/

42

Rapport 4-2017

Offentlig sektor i EUs medlemsland og EU selv kjøper inn for om lag 18 000 milliarder
norske kroner årlig, slik at et krav om at innkjøpet skal være biobaserte produkter vil gi
produsentene tilgang på et sikkert og stort marked, men EU mangler en ordning tilsvarende
den som finnes i USA for offentlig innkjøp av biobaserte produkter. Det nærmeste EU har er
regler for grønne offentlig anskaffelser (GPP) og offentlig anskaffelser av nye produkter (PPI)
(NIVA, 2015).
Figur 25 Bioøkonomien i EU målt i omsetning i ulike sektorer av økonomien. (Bio-Based
Industries Consortium, 2015)
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6 Bioøkonomistrategi for Norge

Regjeringen la fram bioøkonomistrategien november 2016, «Kjente ressurser – uante
muligheter, regjeringens bioøkonomistrategi». Denne strategien inneholder fire
satsingsområder:
i)
ii)
iii)
iv)

Samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder
Etablering og utvikling av markeder for fornybare biobaserte produkter
Effektiv utnyttelse og lønnsom foredling av fornybare biologiske ressurser
Bærekraftig produksjon og uttak av fornybare biologiske ressurser

Det nærmeste vi kommer spesialprogrammer for bioøkonomi i Norge er BIONÆRprogrammet i forskningsrådet, NOU 2015:15 Grønn skattekommisjon, rapporten fra
ekspertutvalget som har foreslått tiltak for «grønn konkurransekraft»27, regjeringens
jordbruksmelding Meld.St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling. En fremtidsrettet
jordbruksproduksjon og Meld.St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog- og
trenæring.
Innovasjon Norge avholdt i 2014 en konferanse om bioøkonomien hvor formålet var å
skape entusiasme for de muligheter som ligger i bioøkonomi for norsk bedrifter28.
Regjeringens strategigruppe Skog22 fremmet forslag til tiltak for økt bruk av skogen til å
binde karbon, redusere CO2-utslipp fra Norge og videreutvikle skog- og jordbruket.
Innovasjon Norge har satt av 4 millioner kroner til forprosjektmidler til nyskapende bionæringer, og Norges forskningsråd har i sitt budsjettforslag for 2018 lagt stor vekt på
forskning rettet mot bioøkonomien, både via havforskning (blå), landbruk (grønn), teknologi
og miljø, og medisin og bioteknologi (rød).
Norge har innlemmet «fornybardirektivet» i EØS-avtalen, og har derfor i likhet med Island
utarbeidet en handlingsplan (ARES (2013)117932-30/01/20136) for å øke andelen fornybar
energi fra 60,1 prosent til 67,5 prosent innen 2020, hvorav en del er krav om innblanding av
biodrivstoff i vanlig drivstoff (forskrift sier 5,5 prosent innblanding i dag, men regjeringen har
sent på høring forslag om å øke innblandingen til 7 prosent29). I tillegg innebærer det krav til
opprinnelsesgaranti for elektrisitet og bærekraftskriterier for biodrivstoff.
Regjeringen har i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 opprettet et investeringsselskap,
Fornybar AS, som skal bidra med investeringsmidler i tiltak for å redusere klimagassutslipp, i
hovedsak gjennom å investere i ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til
kommersialisering.

27

http://www.gronnkonkurransekraft.no/
http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/biookonomi/
29
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-reglar-for-biodrivstoff-fra-2017/id2507239/
28
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Norge er også koblet på EUs bioøkonomistrategi gjennom forskningsprogrammet Horizon
2020, og ved at Norge er representert i EU-kommisjonens SCAR-gruppe med en person fra
forskningsrådet samt en representant fra landbruks- og matdepartementet som varamedlem.
Både Horizon 2020 og SCAR skal bidra til utvikling av næringer basert på omdanning av
fornybar biomasse til bioprodukter og bioenergi. Regjeringen har varslet at den vil komme
med en egen industrimelding i løpet av våren 2017, og at den vil fremme forslag til
merkeordninger for bioprodukter.
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7 Bioøkonomistrategi i USA, EU og Norge

Det er samlet data for hva bioøkonomien betyr for verdiskaping og sysselsetting både i USA
og i EU, mens det i Norge finnes data for tradisjonelle næringer som jordbruk, skogbruk og
fiskeri med tilhørende industri, men ikke for ny industri basert på bioteknologi. Unntak er at
NHO har gitt et anslag på at bioøkonomien sysselsetter 140 000 personer og skaper verdier
for 303 milliarder kroner (Genialt, 2016).
I USA har man laget en prognose for hvor mye biomasse som man mener må produseres
hvis landet skal være uavhengig av fossil energi. Målet er satt til minst 1 milliard tonn tørr
biomasse (BT16).
Krav til fornybarandel i drivstoff er felles for både USA, EU og Norge. Uroen for
konsekvensen av at kravet fører til økt produksjon av biodrivstoff på matjord, er også felles.
Det har gjort at det i USA blir gitt støtte til forskning på og utvikling av planter som kan
vokse på områder som ikke egner seg for dyrking av matplanter. I EU har man sterk tro på at
vedtaket om å oppheve kvoter på sukkerroer vil føre til økt produksjon av biodrivstoff fra
sukker som dermed ikke vil konkurrere med matproduksjon. Norge har ikke en tilsvarende
strategi fordi vi ikke har overskudd av jordbruksvarer, og her er skogråstoff og dyrking av
alger i havet det sentrale utgangspunktet for produksjon av biomasseprodukter.
I USA har man vedtatt føderale virkemidler rettet mot produksjon og bruk av el-biler og
produkter laget av fornybar biomasse. Det er etablert samarbeid mellom departementer,
forsvaret, forskningsinstitusjoner og andre private aktører for å gjøre USA uavhengig av fossil
energi. Blant annet har forsvarsdepartementet og landbruksdepartementet gått sammen om
programmet Farm to Fly for å øke etterspørselen etter bioprodukter og dermed skape
forutsigbare rammevilkår for industrien.
I EU har man etablert et program for å utvikle industrien innad i EU, et program som har
som mål å øke industriproduksjonen i EU fra dagens 15 prosent til 20 prosent i 2020.
USA har etablert en frivillig merkeordning, BioPreferred, som brukes som grunnlag for
offentlig innkjøp av produkter basert på fornybar biomasse. I EU jobber man med å få på
plass en tilsvarende merkeordning, og i Norge er det varslet i regjeringens bioøkonomistrategi
at regjeringen vil komme med en liknende merkeordning også her.
Tabell 1 viser en grov skjematisk oversikt på et overordnet nivå over forskjeller og
ulikheter i tiltak rettet mot bioøkonomien i USA, EU og Norge. Tabellen viser at
bioøkonomien griper inn i alle samfunnsområder, og at tiltakene derfor er en blanding av vel
etablerte tiltak som er iverksatt uavhengig av bioøkonomien og tiltak som er innført med
utvikling av bioøkonomien som formål.
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Tabell 1

Oversikt over ulike ordninger i USA, EU og Norge rettet mot bioøkonomien.
AgriAnalyse 2017

Tiltak på et
overordnet nivå
Bioøkonomistrategi

USA

EU

Norge

Ja, White House
Blueprint 2012

Ja, COM (2012)

Ja, Regjeringens
strategi 2016

Forskningsprogram

Ja, mange ulike
programmer

Ja, blant annet Horizon
2020

Regelverk

Ja, krav om
innblanding i drivstoff
og en frivillig
merkeordning,
BioPreferred
Ja til GMO

Ja, krav om
innblanding i drivstoff.
Jobber med egen
merkeordning.
Nei til dyrking av
GMO

Ja, blant annet
BIONÆR og tilskudd
til forskning på
bioteknologi
Ja, krav om innblanding
i drivstoff. Nei til GMO
Annonsert at det vil
komme en
merkeordning

Offentlig innkjøp

Ja, for eksempel Farm
to Fly-programmet og
at offentlig kantiner
osv. skal kjøpe inn
varer som er merket
BioPreferred
Ja, White House 2016

Nei, ikke generelle
ordninger, men det er
oppe til diskusjon i EU

Industri

Spesielle skatteregler

Investeringsstøtte

Primærnæringene

Distribusjon

Ja, blant annet
skattefradrag for
omdanning av
biomasse nasjonalt i
USA
Ja, til ulike ledd i hele
verdikjeden for
biomasseprodukter
Ja, Farm Bill 2008 og
Farm Bill 2014
Ja – også økonomiske
virkemidler for å
bedre tilgangen på
varer og drivstoff
produsert på biomasse
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Nei, ikke som generell
ordning, men gjelder
enkelte områder, som
økologisk mat til
kantiner

Ja, COM (2014)

Nei, men varslet
melding om
industripolitikk
Skatter og avgifter er et Ja, for eksempel
nasjonalt ansvar og
avgiftsfritak for el-biler,
derfor ikke en del av
skattefunn og
EU
differensiert
dieselavgift
Ikke innenfor EUs
Tiltak over Innovasjon
ansvar. Opp til det
Norges budsjett
enkelte medlemsland
Ja, CAP etter 2013
Ja, blant annet tilskudd
til produksjon av
biogass
Nei, ikke sentralt i EU, Ja og nei. El-nettet over
men noen av
hele landet.
medlemslandene har
Biodieselpumper
distribusjonssystemer
enkelte steder, og elladestasjoner, men ikke
over hele landet
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Bioøkonomien er til forskjell fra petroleumsøkonomien basert på omdanning av biomasse til
mat, energi og bioprodukter på en bærekraftig måte. Det er uklarheter knyttet til hva som er
bærekraftig produksjon og bruk av biomasse, det er usikkerhet knyttet til eiendomsrettigheter
til biomassen, til hvordan økt bruk av biomasse vil påvirke det biologiske mangfoldet i verden
og til hvilken effekt økt bruk av biomasse har på klima. Bioøkonomistrategiene fra både EU,
USA og Norge stiller ingen kritiske spørsmål og heller ingen krav til konskvensutredninger av
at landene skal gå over fra å ha en økonomi basert på hydrokarboner til å ha en økonomi
basert på karbohydrater.
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JOINT STATEMENT
ON THE DRAFT EUROPEAN STANDARD FOR
BIO-BASED PRODUCTS – SUSTAINABILITY CRITERIA

CEPF, Copa-Cogeca, ELO, Eustafor and USSE share certain concerns about the draft European
standard on bio-based products – sustainability criteria (document prEN 16751), drawn up by
the Technical Committee CEN/TC 411 and submitted to national standards bodies for
comments.
The proposed draft standard goes far beyond the mandate (M/492) issued by DirectorateGeneral for Enterprise and Industry to CEN, CENELEC and ETSI to develop the specific
standardisation system as outlined in the communication “A Lead Market Initiative for Europe”
(COM (2007) 860 final) and exceeds the competencies of the institutions that developed it.
Primary biomass production does not fall within the scope of this mandate as this provides a
detailed definition of bio-based products1, clearly stating that “the concept excludes traditional
bio-based products, such as pulp and paper, and wood products, and biomass as an energy
source.”
In light of the above, it is obvious that biomass production itself is not covered in the scope of
the mandate, thus primary producers should not be considered within the category of economic
operators to whom this standard is addressed. In our understanding the aim of this standard
was not to tackle primary biomass production, but only bio-based products that are processed by
the industry.
We therefore disagree with point 4.1 of the draft standard, which states that “all criteria in this
European standard shall be addressed for the biomass production.” Sustainability of biomass
production in both EU forest and agriculture sectors is already guaranteed by advanced and
specific principles, multiple and broad ranged standards and instruments as developed,
implemented and constantly updated under the framework of sustainable forest management
(SFM) and cross-compliance for agriculture.
European forests have been managed in compliance with SFM, which was defined and politically
adopted as the key concept by the Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe
(MCPFE) in 1993 and subsequently enacted in all forest-related legislation and policies of EU
Member States. To monitor and report regularly on SFM at national level, a sophisticated set of
pan-European criteria and indicators have been developed and are widely implemented.
Furthermore, there are also market-based tools - such as forest certification - giving additional
assurance of SFM in practice.

“non-food products derived from biomass (plants, algae, crops, trees, marine organisms and biological waste
from households, animals and food production). Bio-based products may range from high-value added fine
chemicals such as pharmaceuticals, cosmetics, food additives, etc., to high volume materials such as general
bio-polymers or chemical feed stocks. The concept excludes traditional bio-based products, such as pulp and
paper, and wood products, and bio-mass as an energy source.”
1

Consequently, the new EU Forest Strategy and related on-going discussions on SFM criteria for
all uses of biomass in the EU, refer to the same concept, definition and instruments as developed
by the Member States at national level and Forest Europe at pan-European level. At the same
time, it is crucial to respect the principle of subsidiarity, as for instance highlighted in the
Commission’s communication on “A Lead Market Initiative for Europe”.
In EU-28 sustainable production in agricultural is guaranteed by cross-compliance and many
national laws (e.g. agricultural acts, environmental protection laws). They serve to protect
natural resources (water, air, soil) and biodiversity by setting high environmental standards for
all agricultural activities, regardless of whether they are food or non-food use. Cross-compliance
is the key tool to ensure sustainable agriculture production, therefore it would be unacceptable if
farmers were subject to specific requirements when producing biomass to be used for bio-based
products within the framework of the CEN standards.
Yet the draft standard ignores all of the aforementioned processes and mechanisms. We
therefore strongly oppose the draft standard and the proposed sustainability criteria for the
supply and specific end-use of biomass, which runs counter to the mandate granted to the
Technical Committee CEN/TC 411. This also ignores the European Commission’s recent decision
not to develop sustainability criteria for specific uses of biomass such as solid biomass for energy
production.
Additional sustainability criteria for biomass production for operators, as proposed in the
current draft standard, will be neither consistent with existing policies nor cost-efficient in
fostering the emergence of bio-based markets with a high economic and social value. On the
contrary, it will increase the administrative burden.
We also believe that the current process to establish this CEN standard lacks transparency and
proper communication with relevant stakeholders, as the current draft addresses primary
biomass production and producers in contradiction with the initial mandate provided by the
Commission to CEN.
As outlined and requested by the mandate, this process and CEN must take into account the
different relevant on-going processes and existing mechanisms of the forest and agriculture
sector and co-ordinate its activities with the initiatives already taken by relevant actors at
national and European level. Considering this, we recommend to consult all sector-relevant
associations as well as the relevant Civil Dialogue Groups of the European Commission when
developing such standards.
We urge the Commission and the Technical Committee to grant the full consideration to
concerns raised in this letter.
CEPF, Copa-Cogeca, ELO, Eustafor and USSE are committed to support resource-efficiency
and competitive forest and agriculture sectors for smart, sustainable and inclusive
bioeconomy in Europe, provided that coherent policies are in place.
CEPF - Confederation of European Forest Owner
COPA COGECA - European Farmers European Agri-Cooperatives
ELO - European Landowners’ Organization
EUSTAFOR - European State Forest Association
USSE - Union des sylviculteurs du Sud de l'Europe
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