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Vedr. høring af forslag til Rådets forordning vedr. artikel 187 initiativerne (JTI’er):
Bio-based Industries (BRIDGE)
FI har den 25. juli 2013 udsendt en række forslag i høring, herunder forslag til JTI vedr. Bio-based Industries.
Ovennævnte institutioner og organisation hilser forslaget særdeles velkomment, idet der er behov for en
markant satsning på fællesskabsniveau for at realisere de store samfunds-, erhvervs- og
jobskabelsesmæssige potentialer, der er i forbindelse med den nødvendige omstilling til et mindre fossil
afhængigt samfund.
Det er hensigtsmæssigt, at initiativet knyttes an til Horizon 2020 programmet, og at der dermed sikres fokus
på hele kæden fra forskning til innovation og kommercialisering. Det er ligeledes positivt, at der lægges op
til, at der også kan gives støtte til anlægsinvesteringer i større skala, da forudsætningen for at kunne høste
gevinsterne fra yderligere innovation er tæt forbundet med anlæg i industriel skala. Det tætte samspil med
industrien er vigtigt i forhold til at sikre den kommercielle forankring. Initiativet kan dermed bidrage til at sikre
en stærkere organisering af værdikæderne i EU.
Det er imidlertid helt afgørende, at der samtidig holdes fast i intentionerne i Horizon 2020 om en
afbureaukratisering og at ansøgningsprocedurer og regler for deltagelse strømlines. Organiseringen i et PPP
er hensigtsmæssig, men må ikke føre til, at virksomheder og universiteter pålægges yderligere
administrative krav og uhensigtsmæssige procedurer.
Det er vigtigt, at der også er fokus på formidling af potentialerne i den biobaserede industri – det gælder
både potentialerne i form af mængderne af bæredygtig biomasse og potentialerne i forhold til energi,
kemikalier og materialer – og til at opgradere dele af biomassen til foder og fødevareingredienser.
Kommunikationsdelen kunne derfor med stor fordel styrkes i oplægget, så mulighederne når ud til en
bredere kreds af mulige aktører, herunder det politiske system og den bredere offentlighed.
Det er endvidere vigtigt der er fokus på de socioøkonomiske aspekter af et biobaseret samfund samt
værdien af økosystemernes tjenester.
Forslaget tager meget ensidigt udgangspunkt i (gul) restbiomasse fra skov- og landbrug. Dette er en vigtig
ressource, men jo langt fra den eneste ressource, som det fremtidige biobaserede samfund skal baseres på.
Det ville derfor være hensigtsmæssigt allerede nu også at åbne op for andre biomassetyper, som også er
vigtige i forhold til biodiversitets- og landskabs- og miljømæssige hensyn. Det kunne for eksempel være
grønne, proteinrige biomasser fra naturpleje eller ekstensivt dyrkede arealer med flerårige afgrøder og
værdigenerering fra affalds- og sidestrømme fra agroindustrien. På længere sigt kunne det også være
hensigtsmæssigt også at inddrage akvatisk biomasse.
Det er vigtigt der også i Danmark sikres en hensigtsmæssig organisering og samspil mellem aktørerne fra
ministerier, forskningsinstitutioner, industri og landbrug. Med SPIR projektet BIO-Value er der skabt en stærk
dansk platform, som via BRIDGE kan spilles ind og geares i dette europæiske program. Samtidigt vil
deltagelse i BRIDGE bane vejen for udvidelse af BIO-Value i forhold til det primære erhverv samt indsatsen i

forhold til opsamling og opbevaring af biomasse. Det kunne også være en mulighed at anvende det
tværministerielle bioøkonominetværk som en platform til bred forankring i embedsværket, ligesom netværket
i BioRefining Alliance kan udnyttes som en bred platform for inddragelse af flere aktører og til kommunikation
om og synliggørelse af gevinsterne i en avanceret biobaseret økonomi.

