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Styrkepositioner 
skaber vækst
Danske virksomheder kan bryste sig af at være blandt de førende i verden, 
når det kommer til pumper, enzymer, fødevarer, maritim service, medicin  
– og meget andet.

Men også danske virksomheder bliver pustet i nakken af fremadstormende vækstmiljøer fra resten af verden. 

Derfor er der god grund til at fokusere på at fastholde og udbygge vores styrker.

I fem nye analyser går vi tæt på resultater og potentialer i nogle af de eksisterende og fremtidige  
styrkepositioner i Danmark: Maritime erhverv, robotter og automatisering, fødevarer, bioøkonomi  
og life science.
 
De danske styrkepositioner bygger på stærke, regionale partnerskaber mellem innovative virksomheder, 
forsknings- og vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Partnerskaber, der bringer udviklingkraft til 
virksomhederne, skaber stærke rammebetingelser og sikrer, at virksomhederne kan agere på baggrund af 
nyeste viden. Regionerne anbefaler, at vi fremover etablerer én landsdækkende klynge pr. styrkeposition. 
Det skal sikre de stærke innovations- og vækstmiljøer, som er forudsætningen for at hjælpe højteknologiske og 
innovative virksomheder godt på vej.
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Bioøkonomi: 
Samarbejde skaber vækst

Job i hele  
landet

Bioøkonomi handler om at anvende biomasse på en bæredygtig og mere innovativ måde, fx ved 
at anvende restprodukter til at fremstille nye højværdiprodukter i en anden sektor. Eksempelvis kan 
gylle og halm anvendes til at producere biogas og ethanol. 

Nogle af hovedbrancherne inden for bioøkonomien i Danmark udgøres af landbruget, føde- 
varevirksomheder, agrokemiske og biokemiske virksomheder samt energivirksomheder.

Bioøkonomien er ikke en branche, men et potentiale for at genanvende og nyttiggøre ressourcer på 
tværs af brancher. En branches rest- eller biprodukt er en anden branches ressource. Bioøkonomien 
binder altså virksomheder sammen på tværs af brancher.

De bioøkonomiske virksomheder i Region Sjælland og  
Region Midtjylland er bedst til at skabe nye job. Job- 
væksten i bioøkonomi er 15 pct. i de to regioner.

Andel job af samlet 
beskæftigelse i pct.

Over 15 %

12-13 %

5-7,5 %

2,5-5 %

0-2,5 %

Bioøkonomien har især betydning som jobskaber i  
områderne omkring Vestsjælland og Vestjylland, og  
bioøkonomien kan give udviklingen i disse egne et løft.  
I Kalundborg er der en stærk koncentration af job i  
bioøkonomien.

Kilde: Særkørsel fra CVR-registeret, februar 2018

Kilde: Region Sjælland, baseret på Vækstlagsanalysen 2016
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Kilde: Eurostat

Cirkulær økonomi med potentiale

Kilde: Ellen MacArthur Foundation

17%
af gevinsterne 
ved omstilling 
til en cirkulær 

økonomi

Bioøkonomi Cirkulær 
økonomi

 
Ellen MacArthur Foundation vurderer i en analyse, at Danmark frem mod 2035 kan skabe: 

• Stigning i BNP på 0,8-1,4 pct.
• 7.000-13.000 job
• 3-7 pct. reduktion i CO2

 
 

•  5-50 pct. reduktion af forbruget af nye ressourcer for 
udvalgte materialer

• Stigning i nettoeksporten på 3-6 pct.

Bioøkonomien genanvender og nyttiggør biomasse til produktion af højværdiprodukter, og produkter 
fra bioøkonomiske virksomheder erstatter kendte teknologier. Fx er bioplastik, som er plantebaserede 
polymerer, konkurrencedygtig på både pris og funktionalitet. Udvikling af bioøkonomien er afhængig 
af, at der er et effektivt affaldshåndteringssystem. Fx er 57 pct. af verdens produktion af bioplastik 
ifølge European Bioplastics ikke biologisk nedbrydeligt og skal derfor genanvendes eller anvendes til 
forbrænding. Danmark er langt fremme med at nyttiggøre og genanvende, og potentialet for udvikling 
af den danske bioøkonomi er således betydeligt. Region Sjælland står fx bag samarbejder med videnak-
tører og virksomheder om at anvende halm og resttræ til fremstilling af biokompositter, der kombine-
rer genbrugsplast og biomasse til nye produkter.

39.000 arbejdspladser inden for cirkulær økonomi
Ifølge Eurostat er der allerede 39.000 job i den cirkulære økonomi i Danmark, og for hele EU anslås det, 
at der er 3,9 mio. job. Bioøkonomiske virksomheder bidrager med en væsentlig andel af disse job.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

34.323
36.170

36.486
35.586

38.287

39.040

Den Europæiske Investeringsbank vurderer, at der med den nuværende udvikling vil blive skabt 
op mod 2 mio. nye job i Europa inden for den cirkulære økonomi frem mod 2030. Den cirkulæ-
re økonomi handler om at øge genbrug og genanvendelse af ressourcer og dermed reducere 
forbruget af ressourcer. Øget cirkularitet mindsker tillige afhængigheden af råvareimport, og 
produktion af fx biobrændstof og bioplastik mindsker afhængigheden af fossile brændstoffer.

Bioøkonomi omfatter både jomfruelig biomasse og biomasse, der er restmaterialer fra en  
produktion. Det kan fx være halm, som kan omdannes ethanol ved hjælp af enzymer, eller organisk 
affald, der laves om til bioplast. Det anslås, at bioøkonomien kan bidrage til 17 pct. af gevinsterne 
ved omstilling til en cirkulær økonomi.
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Kilde: PlasticsEurope 2017

Danmark  
i eliten
De nordeuropæiske lande har førertrøjen, når det 
kommer til genanvendelse af plastik. Under 10 pct. af 
det indsamlede plastik ender på lossepladsen. De  
øvrige europæiske lande sender typisk mellem  
30 og 50 pct. på lossepladsen, og i flere tilfælde  
ender mere end halvdelen af alt indsamlet  
plastikaffald på lossepladsen.

Figuren viser andelen af indsamlet plastikaffald, der ender på lossepladsen 
i de europæiske lande (EU28+Norge og Schweiz).

< 10 %

10 - 30 %

30 - 50 %

> 50 %

Lande med begrænsninger
på affaldsdeponering

38.914 62.250

44.116

22.722

Regionerne Sjælland og Midtjylland har den største specialisering inden for bioøkonomi, begge 
med et specialiseringsindeks (kaldet LQ) på 1,1. De to regioner har udpeget bioøkonomi som 
regionale satsninger, og begge regioner har en større andel af bioøkonomisk beskæftigelse end 
de øvrige regioner. I alt beskæftiges 185.613 fuldtidsansatte i bioøkonomi, hvoraf 42 pct. arbejder 
inden for fremstillingserhverv og 30 pct. inden for engros- og detailhandel. Figuren viser beskæfti-
gelsen og den regionale specialisering opdelt på regioner.

Kilde: Region Syddanmark baseret på særkørsel fra CVR-registeret – februar 2018

Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark

Antal fuldtids- 
beskæftigede

17.611

LQ 0,9
33,5%

LQ 1,1
23,8%

LQ 1,0
9,5%

LQ 1,1
12,2%

LQ 1,0
21,0%
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Stigende genanvendelse af plastik

Der indsamles mere affald i Danmark end noget andet EU-land: 777 kg pr. indbygger i 
2016. Det svarer til 62 pct. mere affald per indbygger end EU-gennemsnittet på 480 kg.

Der genbruges 149 kg biomasse pr. indbygger i Danmark – 89 pct. mere 
end EU-gennemsnittet

Kilde: Eurostat
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2005 2010 2015 2016

EU (28 lande)
Danmark

Figuren viser udviklingen i indsamlet mængde plastikaffald opgjort 
i mio. ton i EU28+Norge og Schweiz for perioden 2006-2016.

Kilde: PlasticsEurope 2017

Vi producerer enorme affaldsmængder i Europa. Der indsamles i alt 27 mio. ton plastikaffald 
om året. På 10 år er der således indsamlet 11 pct. mere plastikaffald i Europa. På positivsiden er 
mængden, der genanvendes eller anvendes til energiproduktion, steget markant. Så trods de 
stigende mængder af plastaffald ender 43 pct. mindre på lossepladsen i dag sammenlignet med 
for 10 år siden. De nordeuropæiske lande har opbygget effektive affaldshåndteringssystemer, 
heriblandt Danmark, og der er altså et stærkt fundament for at udvikle ikke blot bioplastikbran-
chen, men hele bioøkonomien, der netop er afhængig af den indsamlede biomasse. 

11%

Indsamlet mængde
plastikaffald

Genanvendelse Energiproduktion Deponi

79%

61%

-43%
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Den lille Tølløse-virk-
somhed Q-Interline 
har via samarbejdet 
i BIOPRO været med 
til at oprette en helt 
ny it-virksomhed, hvis 
software sikrer, at 
indholdet af mælk, 
medicin og benzin kan 
måles mere nøjagtigt 
end hidtil. 

Store og små samarbejder om innovation

Fakta om BIOPRO

Fire virksomheder i Region Sjælland  
har siden 2013 været partnere i BIOPRO:  
CP Kelco, Ørsted, Novozymes og Novo  
Nordisk. Siden er Chr. Hansen kommet 
med som partner. Fra universitets- 
verdenen hedder partnerne Danmarks 
Tekniske Universitet og Københavns 
Universitet. Projektet administreres  
af investeringsselskabet CAPNOVA.

Projektet er finansieret af Region 
Sjælland, Innovationsfonden og EU’s 
regionale udviklingsfond.

Restprodukter  
bliver ressource 
Vestsjællandske virksomheder har samarbej-
det om genanvendelse i 50 år. I rammerne af 
Kalundborg Symbiose udnyttes én virksomheds 
restprodukt som en ressource i en anden virk-
somheds produktion. Den beregnede BNP- 
effekt af samarbejdet er i alt 108 mio. kr. årligt.

Samfundsøkonomisk BNP-gevinst ved  
Kalundborg Symbiose i 2015 (mio. kr.)

Kilde: Copenhagen Economics på baggrund 
af data fra Kalundborg Symbiose

59 34 14

Energi
Vand
Materialer

Region Sjælland støtter projekter, som udvikler innovative  
og bæredygtige løsninger med afsæt i bioøkonomi. Det  
er målet, at der bliver etableret nye bioøkonomiske  
virksomheder og at øge samspillet mellem forsknings- 
institutioner og virksomheder i Region Sjælland og andre 
regioner i Europa.

BIOPRO er baseret i Region Sjælland og er et forsknings- og 
innovationscenter, som bygger bro mellem store og små  
virksomheder og forskere. De store virksomheder får hjælp  
fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet 
til at udvikle nye metoder og udstyr, der gør produktionen 
mere effektiv. Opgaven med at producere de nye løsninger  
går til små og mellemstore virksomheder. Indtil nu er der 
kommet ni startupvirksomheder ud af samarbejdet.

En af de nye startups er virksomheden Bio-Scavenge, som skal 
hjælpe Chr. Hansen, der producerer fødevareingredienser, 
med at teste, om virksomhedens spildprodukter kan anvendes 
mere effektivt end i dag. Spildprodukter bruges i dag primært 
til biogasanlæg eller som gødning, men de indeholder en 
masse næringsstoffer, for eksempel laktat, der kan bruges til at 
lave bioplast, som måske kan give større værdi. 

Målet for BIOPRO er at styrke de deltagende virksomheder gen-
nem fælles forskning i bioteknologiske processer, og så er der 
altså den sideeffekt, at BIOPRO kan hjælpe iværksættere i gang. 

Biologiske restprodukter fra især landbrug og industri indgår 
også i den bioøkonomiske omstilling i Region Sjælland. Der 
findes således årligt mere end én mio. tons overskudshalm og 

store mængder restprodukter fra en række fødevarevirksomheder, der kan anvendes 
til innovative industrielle produkter og energiformål.

Roskilde Universitet arbejder sammen med andre videnaktører og virksomheder med 
at anvende halm og resttræ til fremstilling af biokompositter, der kombinerer gen-
brugsplast og biomasse til nye produkter. Tilsvarende er en række biogasanlæg under 
udvikling og etablering; her benyttes forskellige kombinationer af biologisk industri-
affald sammen med gylle og halm fra landbruget samt tang fra regionens strande til 
fremstilling af biogas, el, varme og gødning.

Et nyt initiativ med hensyn til af udnytte de bioøkonomiske potentialer i regionen er 
Bioøkonomisk Vækstcenter, som er etableret i Guldborgsund Kommune i et samarbej-
de mellem offentlige og private aktører.



FOKUS  - - -  FORENKLING  - - -  FORBEDRING
Danske Regioner arbejder for at skabe et nyt erhvervsfremmesystem, 

som skal sikre vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

regioner.dk/regional-udvikling


