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Fellesprosjekt for å løfte “Blå-grønne Trøndelag”?

Vekstbedrifter som kan kobles mot kompetansemiljøene?
Lokalt engasjement – regional forankring?

IN’s definisjon av bioøkonomi
Hva vurderer vi i søknadsbehandlinga?
Bakteppe internasjonalt, nasjonalt, regionalt
IN’s tilbud





Bærekraftig, effektiv og lønnsom 
produksjon, uttak og bruk av 
fornybare biologiske resurser til 
mat, fôr, ingredienser, 
helseprodukter, energi, materialer, 
kjemikalier, papir, tekstiler og en 
rekke andre produkter

Bioøkonomi







Kilde: NHOs rapport Mot bioøkonomien

Bioøkonomipyramiden:



Internasjonalt og nasjonalt bakteppe: 

Green Deal Horizon Europe Missions

Nasjonal handlingsplan
bioøkonomi

Nasjonal strategi bioøkonomi
Nasjonal strategi 
sirkulær økonomi
(nov – des 2020)

EUs taksonomi



EU’s Green Deal:



Horizon Europe:



Missions:



Bioøkonomistrategiens 
overordnede mål



Handlingsplanens 
mål og delmål

Mål: Skape et helhetlig og tilgjengelig 
virkemiddelapparat som er relevant for 

utvikling av den fremvoksende bioøkonomien

Delmål:

1. Tilby riktige og tilpassede virkemidler

2. Forenkle overgangen mellom ulike virkemidler

3. Mobilisere til forskning og innovasjon innen
bioøkonomi

4. Fremme forskning og innovasjon i samspill



2. Forenkle 
overgangen 
mellom ulike 
virkemidler

Økt samhandling - se helheten av virkemidler langs hele 
utviklingskjeden

• Økt kunnskap om virkemidler ut over egen organisasjon → bedre 
rådgiving til brukerne

• Økt evne til å se eksisterende ordninger/programmer i sammenheng → i 
større grad bidra til å realisere ambisjoner om kommersialisering –
sømløse overganger

• Vurdere koordinerte utlysninger – fra idé til marked → verdikjedeløft i 
fellesskap

Felles forståelse rundt oppdrag, prioritering og 
virkemidler

• Etablere årlig samlingsplass for virkemiddelaktørene → sikre felles 
målforståelse, kunnskapsoverføring og felles forståelse av prioriterte 
samfunnsutfordringer

• Egen arbeidsgruppe som jobber med felles aktiviteter → kontinuerlig 
oppdatering og koordinering



3. Mobilisere 
til forskning 
og innovasjon 

Mobilisering innenfor prioriterte områder

• Følge overordnede føringer og strategier fra oppdragsgiver

• Prioritere innsats innenfor områder som vil bidra til at ønskede 
samfunnsendringer kan realiseres raskt

• Sikre god koordinering med EUs Horizon-program og lignende

• Initielt fokus kan være effektiv utnyttelse av råstoff gjennom:

a. Sirkulær bioøkonomi

b. Bioøkonomi som plattform for teknologiutvikling

Tydelig internasjonal tilstedeværelse 

• Styrke norsk eksport av biobaserte produkter, tjenester og løsninger

• Økt innsats for å lære av de beste/import av teknologi

• Bygge økt kompetanse om muligheter i utenlandsmarkeder

• Aktiv deltagelse/koordinering med EU, OECD, og andre 
internasjonale samarbeidsorgan



4. Fremme 
forskning og 
innovasjon i 
samspill

Innhenting og koordinering av kunnskap

• Aktivt utnytte vår internasjonale tilstedeværelse → trekke utenlandsk 
kompetanse, samarbeidspartnere og investeringer til Norge

• Aktivt utnytte og koordinere sentrale samhandlingsplattformer (eks. SFI, 
Klynger, Inkubatorer, Næringshager, katapult-senter, andre nettverk) → 
koordinere, ikke dublisere

Videreutvikle etablerte samarbeidsformer

• Koble virkemidler på tvers av fagområder og 
sektorer → teknologioverføring fra 
eksisterende næringsliv til biobaserte 
næringer

• Økt samarbeid i og mellom verdikjeder (via 
klynger, innovajonsselskap, forsknings- og 
testsentre, o.l.) → fremme innovasjon i 
produkter og tjenester



Grønn Plattform

Formål: Å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig 
næringsliv som bidrar til grønn omstilling

Bakgrunn

• Grønn Plattform skal bidra til å forsterke samspillet mellom 
forskningsinstitusjoner og næringsliv på områder som er viktige for grønn 
omstilling;

• akselerere omstillingen til et bærekraftig næringsliv kjennetegnet av 
internasjonal konkurransekraft, lønnsomme arbeidsplasser og lavere utslipp –
gjennom både utfordrings- og markedsdrevet innsats. 

• bidra til utvikling av helhetlige, grønne verdikjeder gjennom store, koordinerte 
FoU- og innovasjonsinnsatspakker/prosjekter som kobler kunnskapsproduksjon, 
teknologiutvikling, pilotering, forretningsutvikling, kommersialisering og 
skalering av grønne omstillingsprosesser, -produkter og -tjenester. 

• bidra til å øke de private investeringene i grønne omstillingsløp, øke omfanget 
av slike prosjekter i institutt-, industri- og tjenestesektorene og bidra til raskere 
gjennomføring av grønne omstillingsprosjekter. 

• på sikt involvere andre markedsnære virkemiddelaktører, og eventuelt EUs 
plattformmodell for grønne investeringer og samhandling med finansmarkedet

• 7 aktuelle innsatsområder:
1. Verdikjeder for hydrogen;   2. Grønn skipsfart;   3. Havvind;   4. Sirkulær økonomi;  
5. Batterier;   6. Industriproduksjon med lave karbonfotavtrykk;   7. Bioøkonomi

To-delt utlysning

• Fase 1: Forprosjekt
• Høsten 2020 - planlegges annonsert primo November

• Formål: Mobilisere og stimulere til konsortiebygging som grunnlag for 
hovedprosjekt (plattform/verdikjedesøknad)

• Fase 2: Hovedprosjekt
• Våren 2021

• Store, koordinerte hovedprosjekt som ser forskning, innovasjon og 
marked i sammenheng

• Totalt disponible midler: 
• 1 mrd over 3 år – som disponeres gjennom godt koordinert 

og formålsrettet innsats hos IN, SIVA og Forskningsrådet 

• kan forsterkes med andre midler (også fra andre aktører, eks. Enova) 
der det passer 



Bioøkonomi i virkemiddelapparatet

Grunnforskning Industriell 
forskning

Eksperimentell 
Utvikling

Demonstrasjon Markedsintroduksjon Marked

Klynger og innovasjonsselskap

Eierskap og eiendom

Utviklingstilskudd Risikolån

Bioøkonomiordningen

Miljøteknologiordningen 

Norges Forskningsråd

Innovasjon Norge

SIVA

Innovasjons-
prosjekt, SFI

Forsker- og kompetanse-
prosjekt,  SFF

SkatteFUNN

Før-kommersielle anskaffelser Kommersialiseringsprosjekt

Forskningsinfrastruktur Norsk katapult
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Trøndelag Fylkeskommune:







• Mer markedsorientering og sterke 
merkevarer

• Mer produktutvikling og 
differensiering

• Nye lønnsomme 
forretningsmodeller basert på 
prosessering og full utnyttelse

• Sunn mat og matkonsepter
• Eksport av matvarer

Merkevarebygging – mat fra hav og land
Lieneke Fjørtoft



• Innovasjon i nye verdikjeder og
bærekraftige produkter

• Identifisering og utvikling av nye og
bærekraftige råvarer

• Ny teknologi for å sikre total 
utnyttelse og maksimal verdiskaping

• Maksimer verktøyet ved å kaskadere
bruk

Bioraffinering

Ole Jørgen Marvik



• Mer bruk av tre som
byggemateriale

• Mer innovative og effektive
trebaserte byggesystemer og
produkter

• Mer eksport
• Industrialisering av den 

trebaserte verdikjeden

Bygg i tre & store trekonstruksjoner – Kompetanse og marked

Illustrasjon: Statens Vegvesen

Skisse: Voll arkitetkterFote: Veidekke Moholdt 50

Krister Moen

Oskar Aalde



• Mer bruk av big data og
maskinlæring langs hele 
verdikjeden

• Mer bruk av roboter,sensor- og
karleggingsteknologi.

• Flere samarbeidsprosjekter på
tvers av fag og bransjer

AgriTek – Automatisering og digitalisering

Foto: Pål From

Foto: Nofence

Foto: Salmar

Marit Valseth



BIOENERGi
• Fremme og øke produksjonen og 

bruken av fornybar energi i 
landbruket (oppvarming, biogass, 
flis, kraftvarme og solenergi)

• Reduser CO2-utslipp
• Øke kompetansen

BIOGASS
• Bidra til kostnadsreduksjon i 

biogassproduksjon
• Reduksjon av CO2-utslipp
• Støtte ny teknologi og pilotanlegg

Olve Sæhlie



https://aquatechcluster.no/

https://woodworkscluster.no/

https://www.civac.no/

https://renergycluster.no/en/

http://www.tequitycluster.no/
https://midsec.no/en/frontpage/

https://oceanautonomy.no/

https://www.innovasjonnorge.no/no/subsites/forside/om_klyngeprogrammet/



Norwegian technology is part of the solution for sustainable agrifood-systems!



The Explorer is Norway’s official platform for 
green technology. 

It connects you with leading Norwegian 
companies with sustainable solutions.

Please visit www.TheExplorer.no and get in 
touch with pioneering agritech companies! 





• LMD: Utviklingsprosjekter innen bioøkonomi i landbruket (jord og skog). 

• KMD: Utviklingsprosjekter innen bioøkonomi i og på tvers av sektorer. Kun "distrikt"

• NFD: Utviklingsprosjekter innen bioøkonomi i og på tvers av sektorer (inkl.innovativ bruk av tre)
Landsdekkende

• KLD: Utviklingsprosjekter i produksjon og bruk av biogass

Bioøkonomiordningen – aktuelle «oppdrag» 
(i alt ca kr 100 mill i 2020):



+ distriktsmidler

+ miljøteknologi

+ innovasjonskontrakter

+ innovasjonspartnerskap/ offentlige anskaffelser

+ implementering av ny teknologi I landbruket (gbr søker)

+ markedsavklaringstilskudd

+ kommersialiseringstilskudd

+ bedriftsnettverk/ klynger

+ oppstartslån

+ lavrisikolån

+ risikolån

+ eksportrådgiving (fra både RK og UK)

+ workshop bærekraft

NB: EØS-regelverket (tradisjonelt landbruk har generelt unntak)

+ Grønn Plattform
+ skattefunn
+ Enova
+ EU-prosjekt
+++

…. I tillegg til alle andre IN’s virkemidler:



Nyhetsbrev fra:

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontakt-oss/nyhetsbrev/

https://www.forskningsradet.no/nyheter/nyhetsbrev/

https://siva.no/om-siva/nyheter/

https://avfallnorge.no/bransjen/nyheter

https://ruralis.no/nyheter/

https://customers.anpdm.com/Sintef/1701_form/subscribe.html

https://www.nitr.no/no/internasjonalt/annet/nyttige+lenkerhttps://www.nitr.no/

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontakt-oss/nyhetsbrev/
https://www.forskningsradet.no/nyheter/nyhetsbrev/
https://siva.no/om-siva/nyheter/
https://avfallnorge.no/bransjen/nyheter
https://ruralis.no/nyheter/
https://customers.anpdm.com/Sintef/1701_form/subscribe.html
https://www.nitr.no/no/internasjonalt/annet/nyttige+lenker
https://www.nitr.no/



