
 

 

Pressemelding:  
 

 

Den nasjonale bioøkonomistrategien styrker satsingen på 
bioøkonomisenteret BioSmia  
 
 
Regjeringen la i dag frem sin nasjonale strategi for bioøkonomi «kjente ressurser – uante 
muligheter». Denne er viktig for Hedmark og Innlandet da vi har en stor andel av Norges landbaserte 
biologiske ressursgrunnlag, og en rekke aktører innen biobasert næringsliv. Innlandet har mulighet til 
å ta en sentral rolle i videreutviklingen av bioøkonomien i det grønne skiftet.  

Hedmark Kunnskapspark vil fremfor alt bidra til å iverksette den nasjonale strategien gjennom 
satsing på BioSmia bioøkonomisenter. Dette senteret har som mål at alle regionene i Innlandet skal 
arbeide sammen i et kompetansefellesskap for å fremme innovasjon i bioøkonomien på regionalt og 
nasjonalt nivå. BioSmia er under etablering og offisiell åpning av senteret blir i løpet av uke 7 i 2017.  

Den nasjonale strategiens målsetting er økt sysselsetting og verdiskaping, reduksjon i 
klimagassutslipp og mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse. Dessuten er samarbeid på tvers av 
sektorer et sentralt moment gjennom hele strategien. Dette er ikke en strategi for grønn eller blå 
sektor, det er en strategi for hele den norske bioøkonomien.  

I strategien blir det poengtert hvor viktig bioøkonomien er for oss. I Norge sysselsetter tradisjonelle 
biobaserte næringer om lag 140 000 personer, dvs. 5 % av den totale arbeidskraften og den har en 
årlig omsetning på om lag 350 mrd. kroner. 

Viktige momenter i strategien for Innlandet er:  

• Å opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp 
• Å åpne for at Investinor kan investere i modne unoterte bedrifter innenfor øremerkede 

midler til skog og trenæringen 
• En offentlig anskaffelsespraksis som bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme 

klimavennlige løsninger der dette er relevant, blant annet ved at det tas hensyn til 
livssykluskostnader 

• Bevilge midler til investeringer i test og demonstrasjonsfasiliteter som flere bedrifter og FoU-
aktører kan benytte på deling  

• Styrke satsingen på bioøkonomirelatert forskning og utvikling i Norges forskningsråd 
• Å utnytte potensialet for økt, lønnsom og mer effektiv produksjon og uttak av fornybar 

biomasse fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk innenfor bærekraftige rammer 
• Kunnskapsbasert omstilling av produksjonen mot nye typer biomasse, innhøstingsmetoder, 

bearbeiding, oppbevaring etc. 
• Økt bruk av norske råvarer i utvikling av fôr og andre innsatsvarer der dette er lønnsomt og 

miljømessig bærekraftig 
• Å trappe opp det generelle omsetningskravet for biodrivstoff til vegtrafikk, og delkravet om 

hvor stor andel av dette som skal være avansert biodrivstoff, fram mot 2020 
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For Innlandet sin del er det gledelig at Arena Heidner er omtalt i meldingen som et 
verdensledende miljø innen husdyravl, fruktbarhet og planteforedling. Utnyttelse av restråstoff 
og utvikling av Plussprodukter fra Norilia/Nortura og TINE er også behørig omtalt. Dette gir 
positiv drahjelp i det viktige arbeidet med å videreutvikle denne klyngen. Det er også bra at 
Høgskolen i Hedmark er omtalt som et av flere nasjonale kunnskapsmiljøer innen bioøkonomien.  

Meldingen vektlegger at det er et betydelig overskudd av råstoff fra skogen, både i form av 
uutnyttet skogsvirke, men også i form av restråstoff fra industrien. Ifølge meldinga eksporteres 
hele 40 % av tømmeret som årlig hentes fra skogen direkte uten noen form for videreforedling. 

Hedmark Kunnskapspark mener at den nasjonale bioøkonomistrategien innebærer et viktig 
tidsskille for bioøkonomien i Norge. For første gang har vi nå et helhetlig strategisk verktøy som 
ser de biologiske næringene i sammenheng. Dette er viktig for å kunne løfte bioøkonomien frem 
både som arbeidsplassutvikler og som en sentral del av løsningen på klimautfordringene. En av 
styrkene til meldingen er evnen til tverrsektoriell tenkning.    

Vi kunne gjerne tenkt oss mer konkrete tiltak for å fremme bioøkonomien i Innlandet, men har 
forståelse for at dette kommer til å skje i neste fase, altså i oppfølgingen av meldingen. Vi ser 
svært positivt på at meldingen er så tydelig på målet om økt produksjon og lønnsomhet i 
jordbruket og skogbruket. Dette er viktig for Innlandet med våre store ressurser og betydelige 
produksjonsmiljøer innen disse næringene. 

Dessuten vil det nye investeringsselskapet, og en ny innretning av Investinor, kunne bli viktig i 
fremtidig etablering av ny bioindustri Innlandet. Det er også bra at meldingen legger opp til økt 
satsing på forskning og utvikling innen bioøkonomi, og at det gis signaler om mer midler til test 
og demonstrasjonsfasiliteter.  

Totalt sett gir meldingen signaler om økt produksjon, lønnsomhet og markedsdrevet forskning og 
utvikling innen bioøkonomi. Det vil styrke Hedmark kunnskapspark sin satsing på 
bioøkonomisenteret BioSmia, og bidra til våre målsettinger om å utvikle nye næringer og 
arbeidsplasser innen bioøkonomien i Innlandet.  

 

 

 

  

                                                                      Med vennlig hilsen  

 

         Frank Larsen       Yngve Sætre 
administrerende direktør      prosjektleder, bioøkonomisenter 
      Tlf. 951 62 531            Tlf. 984 40 665  
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