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Innovasjon Norge skal bidra til 
vekst i norsk næringsliv gjennom
kapital og kompetanse
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Kompetanse

Nettverk

Kapital

Vi tilbyr





Bærekraftig og lønnsom utnyttelse, 
produksjon og foredling av biomasse til mat 
og for, materialer, kjemikaler og bioenergi

Bioøkonomi
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For å tilrettelegge for 
sirkulær bioøkonomi
setter vi fokus på: 

• Samarbeid langs og på tvers av verdikjeder
• Utvikling av lokale og nasjonale aktører

Typiske utfordringer som må løses gjennom
systeminnovasjon:
• Logistikk
• Volum
• Teknologi
• Reguleringer

Sirkulærøkonomi og bioøkonomi
• Forståelse for biologiske kretsløp



Avfalls- og 
gjenvinningsbransjen en 
nøkkelpartner for å koble 
avfallsprodukter til nye 
bruksområder.

Kilde: ZERO



• Innovasjonstilskuddene:
• De store kan være partnere for de små
• Forstudier, forprosjekter, utvikling, pilotering
• Mindre nettverk- og samarbeidsprosjekter
• Spesielt for Miltek – Teknologi for en grønnere 

morgendag
• Spesielt for bioøk: Bred inngang. Biobasert 

tilknytning.

• Innovasjonspartnerskap
• Avfallshåndtering er et offentlig problem. En 

gylden mulighet til å utnytte tilskudd og 
ordninger som retter seg mot innovasjon i det 
offentlige og offentlige anskaffelser.

• Lån/garantier

• Nettverk og klynger

Sentrale ordninger og tilskudd: Hva slags type prosjekter går innunder de ulike 
ordningene. Kom med eksempler på type prosjekter.





• Utarbeidet på bakrgrunn av 
regjeringens bioøkonomistrategi, 
EU’s Green deal, og en rekke andre 
sentrale styringsdokumenter.

• Handlingsplanen en videreføring av 
flere års strategisk arbeid 

Vi er ikke alene: Felles handlingsplan for Bioøkonomi



1. Tilby
riktige
og
tilpassede
virkemidler



2. Forenkle 
overgangen 
mellom ulike 
virkemidler

Egen arbeidsgruppe på tvers

Mobilisere i fellesskap

Juridiske barrierer



3. Mobilisere 
til forskning 
og innovasjon 

Møteplasser – nasjonalt og internasjonalt

• sirkulær bioøkonomi

• bioøkonomi som plattform for teknologisk utvikling

Full utnyttelse gjennom smarte løsninger



4. Fremme 
forskning og 
innovasjon i 
samspill

Innhenting av ny kunnskap

Videreutvikling av etablerte
samarbeidsordninger



Takk for denne gang!
oskar.aalde@innovasjonnorge.no

Vi ønsker å komme i kontakt med aktører som har 
konkrete ambisjoner og prosjekter. 

Derfra finner vi veien videre sammen!

mailto:oskar.aalde@innovasjonnorge.no

