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Høringsinnspill til «Bioøkonomistrategi for Innlandet»
Det vises til invitasjon til å komme med innspill til «Bioøkonomistratgi for Innlandet».
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen, som har kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal,
Tynset, Tolga og Os i Hedmark og Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag samt de to fylkeskommunene
som medlemmer (observatørstatus for Sør-Trøndelag), har gjorde følgende vedtak i sitt møte 9. januar
(møtet utsatt fra 4. januar):
Det vurderes som positivt at Innlandet tar felles grep for å sikre en ledende rolle innen
bioøkonomi, og den foreliggende planen vil være et godt grunnlag for å oppnå dette. For
at begrepet bioøkonomi skal bli nyttig og framtidsrettet, anbefales det at man legger
definisjonen i regjeringens bioøkonomistrategi til grunn også for Innlandet.
Det presiseres at et effektivt og livskraftig landbruk er et helt avgjørende grunnlag for en
moderne bioøkonomi.
I det videre arbeidet med tiltakene er det viktig at de ulike regionenes fortrinn og muligheter
synliggjøres og blir en del av de kommende handlingsplanene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen, som sendes Hedmark, Oppland og SørTrøndelag fylkeskommuner.
Det gjøres oppmerksom på at det er protokollført at lHedmark fylkeskommune avsto fra å
stemme, siden strategien skal behandles av fylkesrådet og Fylkestinget etter høringsrunden.

Saksutredningen som lå til grunn for vedtaket følger på de neste sider.
Eventuelle spørsmål kan rettes til regionrådgiver Rune Jørgensen på tlf 95 11 05 77 eller
e-post rune.jorgensen@hedmartk.org

Vennlig hilsen
Regionrådet for Fjellregionen

Rune Jørgensen
Regionrådgiver

SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.01.17
Sak 05/2017: Bioøkonomistrategi for Innlandet - høringsuttalelse

Saksbehandler: Arild Løvik
Fylkeskommunene og Fylkesmennene i Hedmark og Oppland har utarbeidet forslag
til Bioøkonomistrategi for Innlandet fram mot 2020. Strategidokumentet som det nå
bes om innspill til er utarbeidet i dialog og samspill med næringsliv,
kunnskapsinstitusjoner og andre interessenter. Også Regjeringen har lansert sin
bioøkonomistrategi «Kjente ressurser – uante muligheter» 29. november 2017.
Bioøkonomistrategien for Innlandets strategi S1 er allerede i ferd med å bli iverksatt,
gjennom at Hedmark kunnskapspark signaliserer at de er i ferd med å etablere en
node på Tynset.
Innlandets bioøkonomistrategi bruker EUs definisjon på bioøkonomi:
«Bioøkonomi - bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til mat, helse- og
fiberprodukter til industrielle produkter og til energi. Fornybar biomasse inkluderer
ethvert biologisk materiale som produkt i seg selv eller for anvendelse som
råmateriale».
Denne definisjonen omfatter i praksis all produksjon og videreforedling av fysiske
produkter/ varer med unntak av mineralnæringen. Med en så vid definisjon risikerer
man at bioøkonomi som begrep utvannes til å bety alt, og dermed ingen ting.
En mer klargjørende definisjon er fra regjeringens bioøkonomistrategi, fordi den også
inkluderer ny teknologi/ kompetanse:
«… bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, uttak og utnyttelse av fornybare
biologiske ressurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer,
kjemikalier, papir, tekstiler og andre produkter. Bruk av muliggjørende teknologier
som bioteknologi, nanoteknologi og IKT er i tillegg til konvensjonelle disipliner som
kjemi, sentralt for utviklingen innenfor en moderne bioøkonomi.»
Bioøkonomistrategien for Innlandet har følgende visjon:
Innlandet – et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge
Visjonen følges opp av fem mål som skal sikre at Innlandet blir en ledende aktør i
bioøkonomien, og gi vesentlige bidrag til bærekraftig vekst og utvikling, regionalt og
nasjonalt.
Målene er:
1. Innlandet skal ha tilgang på nødvendig kunnskap og kompetanse for å
videreutvikle bioøkonomien regionalt.
2. Innlandet skal ha attraktive etablerer- og utviklingsmiljø for biobasert
verdiskaping.
3. Innlandet skal være ledende i utviklingen av en bærekraftig og
kunnskapsbasert produksjon og bruk av bioressurser.
4. Innlandets bioøkonomisatsing skal gi grunnlag for en felles og målrettet
innsats, være inviterende
5. Innlandet skal påvirke og være en pådriver i bioøkonomien, og drive
informasjonsarbeid ovenfor næringsliv og samfunn.
Hvert av de fem målene følges opp med strategier som forutsetter samhandling
mellom offentlige aktører, og mellom offentlige og private aktører. Under strategiene
følger tiltaksområder og tiltak som er listet opp i en tilhørende handlingsplan (2017 –
2020).

Det vurderes som positivt at Innlandet tar felles grep for å sikre en ledende rolle
innen bioøkonomi, og den foreliggende planen vil være et godt grunnlag for å oppnå
dette.
For at begrepet bioøkonomi skal bli nyttig og framtidsrettet, anbefales det at man
legger definisjonen i regjeringens bioøkonomistrategi til grunn også for Innlandet.
Dette fordi regjeringens definisjon tar med at bruk av muliggjørende teknologier som
bioteknologi, nanoteknologi og IKT, i tillegg til konvensjonelle disipliner som kjemi,
er sentralt for utviklingen innenfor en moderne bioøkonomi. Samtidig er det grunn til
å presisere at et effektivt og livskraftig landbruk er et helt avgjørende grunnlag for
en moderne bioøkonomi.
Det er i høringsutkastet lagt ved en liste over 30 kontaktmøter og andre aktiviteter
som har vært gjennomført i løpet av 2016 for å få innspill til bioøkonomistrategien.
Ingen av disse aktivitetene har funnet sted i Fjellregionen. For sikre at også
Fjellregionens muligheter og særtrekk blir hensyntatt, er det viktig at regionen blir
representert i et av de styrende, rådgivende eller administrative organene for
strategien.
Det bør settes fokus på å utnytte mulighetene som kan ligge i Fjellregionens
geografiske plassering mellom Nordvestlandets og Trøndelags ressurser (marine
ressurser og evt. returvarestrømmer), Fjellregionens egne landbruksbaserte
ressurser og et marked i Oslo-området og Europa. Et allerede eksisterende
eksempel på dette er Primar i Folldal. På samme måte har Fjellregionen gode
muligheter til samspill med kompetansemiljøet i Trondheim, i tillegg til Hamar.
I det videre arbeidet med tiltakene er det viktig at de ulike regionenes fortrinn og
muligheter synliggjøres og blir en del av de kommende handlingsplanene. Med
deltakelse for eksempel i det rådgivende organet, vil dette sikre delaktighet og
forankring av prioriterte tiltak i regionene i de to fylkene.
Forslag til vedtak:
Det vurderes som positivt at Innlandet tar felles grep for å sikre en
ledende rolle innen bioøkonomi, og den foreliggende planen vil være et
godt grunnlag for å oppnå dette. For at begrepet bioøkonomi skal bli
nyttig og framtidsrettet, anbefales det at man legger definisjonen i
regjeringens bioøkonomistrategi til grunn også for Innlandet.
Det presiseres at et effektivt og livskraftig landbruk er et helt avgjørende
grunnlag for en moderne bioøkonomi.
I det videre arbeidet med tiltakene er det viktig at de ulike regionenes fortrinn
og muligheter synliggjøres og blir en del av de kommende handlingsplanene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen, som sendes Hedmark,
Oppland og Sør-Trøndelag fylkeskommuner.

