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En ny alliance skal sætte turbo på et kæmpe potentiale i dansk erhvervsliv – sektoren 
for bio solutions. Stærke danske aktører går sammen for at kæmpe for bedre ramme-
vilkår og en solid dansk styrkeposition på området. Alliancen vil skabe fremdrift og 
vækst på et afgørende grønt felt, hvor alle gode kræfter er velkomne.  

 
Verden er på vej mod +ni mia. mennesker, som efterspørger rent vand, 

mad og et sundt miljø. Samtidig skal vi reducere CO2-udslippet, og er-

statte de fem kubikkilometer olie, verden bruger hvert år. Biodiversite-

ten er under pres verden over, og vi skal bl.a. finde nye, bæredygtige 

måder at skaffe det protein, som er livsvigtigt for både dyr og menne-

sker. Vi skal reducere plastforureningen. Vi skal nedbringe anvendelsen 

af kemiske pesticider. Vi skal finde alternativer til CO2 intensive materia-

ler som cement. Listen er lang. Bio solutions er en stor del af svaret. Bio 

solutions har potentialet til at levere løsninger indenfor fødevarer og 

landbrug, i transportsektoren og til nye klimavenlige materialer. Verden 

har brug for nytænkning, og bio solutions rummer potentialet til at blive 

det næste vindmølleeventyr. 

 

 

Bio solutions som løsning 

Bio solutions dækker over produkter og løsninger, der alle er forankret i 

biotek – dvs. brugen af levende organismer til at udvikle nye løsninger og 

produkter. Den danske sektor for bio solutions leverer allerede i dag in-

novative og klimavenlige løsninger på globalt plan fra både store danske 

virksomheder, til SMV’er og startups. Det er enzymer, mikroorganismer, 

bakteriekulturer og feromoner mm. som alle bidrager til nedbringelse af 

CO2-udledning i andre industriers fremstillingsprocesser og slutproduk-

ter. Bio solutions leverer løsninger til en lang række sektorer. 

 

 

Hvem får gavn af bio solutions alliancen? 

Formålet er at fremme en bæredygtig omstilling, så vores forbrug og 

produktion er indenfor de naturgivne grænser. Alliancen bidrager til et 

mere bæredygtigt samfund, og ved at arbejde for at fremme udvikling og 

udbredelse af nye grønne løsninger, vil alliancen samtidig medvirke til at 

skabe værdi, velstand og arbejdspladser til hele Danmark.  

 

Midlet er at arbejde for bedre rammebetingelser for bio solutions-virk-

somheder i Danmark og nedbryde de mange barrierer, som bremser nye 

innovative grønne løsningers vej til markedet i Danmark, EU og globalt. 

Disse barrierer er typisk forårsaget af et forældet regelværk bygget op 

omkring et paradigme, der ikke rummer nytænkning i tilstrækkelig grad.  

  

  

   

BIO SOLUTIONS ALLIANCE 

Arbejder for bedre rammer for bio solutions virk-
somheder i Danmark 

 

Ønsker at nedbryde barriere der bremser nye 
grønne løsningers vej til markedet  

 

Videnscenter for bio solutions og nye bioteknolo-
giske klimaløsninger 

 

 

Medlemskab 

Som medlem af alliancen bidrager man til arbejdet for fremme af bio 

solutions. Specifikt får man: 

 

• Øge forståelsen for og operationaliseringen af det store po-

tentiale af bio solutions for den grønne omstilling 

• Forbedring af rammevilkår gennem interessevaretagelse og 

direkte adgang til politiske beslutningstagere  

• Indflydelse på prioritering af politiske sager i Alliancen 

• Adgang til netværk med ligesindede  

• Inspirerende medlemsarrangementer, konferencer mm.  

• Profilering gennem alliancens kommunikationskanaler 

• Adgang til opdateret viden om fordele ved bio solutions 

 

Alliancen er åben for alle medlemmer, og medlemskabet er opdelt i for-

hold til iværksættere, SMV’er og store virksomheder. Derudover kan or-

ganisationer som fagbevægelse, universiteter, fonde mm. deltage som 

associerede medlemmer.  

 

Alliancens sekretariat varetages af Dansk Erhverv på Børsen. For mere 

information kontakt sekretariatschef, Ulrich Bang på  / 2157 9417. 

Vær med til at skabe Danmarks 
grønne fremtid 


