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Bio-based economy Denemarken 
 

Ook in Denemarken is er steeds meer aandacht voor de bio-based economie. Er zijn in Denemarken 

een aantal termen in omloop, waarmee deze economie wordt aangeduid. Naast de Engelstalige term 

‘bio-based economy’ wordt het ook wel ‘biobased økonomi’, ‘biobaseret økonomi’ of ‘bioøkonomi’ 

genoemd. 

 

De verschillende initiatieven en organisaties op het gebied van de bio-based economie kunnen 

geclassificeerd worden in verschillende categorieën. Zo zijn er initiatieven die vanuit de overheid 

komen, vanuit het bedrijfsleven en vanuit de universiteiten. Indien het initiatief of de informatie 

niet past onder één van deze categorieën, wordt het opgenomen onder de noemer ‘overige’.  

 

Overheid: 

Nordisk Bioøkonomipanel 
Het Nordisk Bioøkonomipanel (Noordse bioeconomie-panel) is een formeel beleids- en 

strategieforum voor de Noordse bio-economie en is opgericht door de Noordse 

samenwerkingsministers (MR-SAM). Het panel is een initiatief van het IJslandse voorzitterschap 

van MR-SAM met als doel het ontwikkelen van een gezamenlijk Noordse strategie op het gebied van 

bio-based economie. Het panel bestaat uit representanten van overheden, particuliere bedrijven, 

het maatschappelijke middenveld en onderzoekers: 

http://www.norden.org/da/tema/nordic-bioeconomy 

 

Contactpersonen: 

Leden van de Noordse Raad: http://www.norden.org/da/nordisk-raad/bag-om-nordisk-

raad/nordisk-raads-medlemmer  

 

 

Det Nationale Bioøkonomi-panel i Danmark 
Het nationale bio-economiepanel in Denemarken is verankerd in het Deense Ministerie van Milieu 

en Voedsel. De centrale taak van het panel is om kansen voor concrete acties te bieden, zowel voor 

lange als korte termijn, die de duurzame bio-economie bevorderen.  Het panel komt met 

aanbevelingen, waarmee de Deense regering de ontwikkelingen in de bio-economie kan 

bevorderen.  

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-strategi/biooekonomi/ 
 Dit panel speelt een belangrijke rol op het gebied van bio-based economie in Denemarken, aldus 

een rapport uit 2015 van COWI (zie Naturerhvervstyrelsen rapport 2015) 

 

Contactpersonen: 

http://www.norden.org/da/tema/nordic-bioeconomy
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/bag-om-nordisk-raad/nordisk-raads-medlemmer
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/bag-om-nordisk-raad/nordisk-raads-medlemmer
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-strategi/biooekonomi/
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De leden van het Deense Nationale Bio-economiepanel zijn te vinden in het volgende document: 

http://mst.dk/media/181767/faktaark_det-nationale-biooekonomi-panel.pdf  

 

 

Bioeconomy in the Baltic Sea Region 
Het Nordic Council of Ministers neemt een voortrekkersrol in het actieplan voor de European Union 

Stragety for the Baltic Sea Region (EUSBSR) om daarmee de coöperatie op het gebied van de bio-

economie te stimuleren in de Baltische zeeregio. Het beleidsgebied ‘bio-economie’ valt bij de Nordic 

Council of Ministers onder de Ministerraad voor visserij, aquacultuur, agricultuur, voedsel en 

bosbouw.  

Projecten van de Nordic Council of Ministers die de bio-economie Baltische zeeregio 

promoten/stimuleren zijn hier te vinden: http://bsrbioeconomy.net/projects.html  

http://bsrbioeconomy.net/index.html  

 

Contactpersonen: 

Representanten voor de bio-economie in de Baltische Zeeregio zijn te vinden via: 

http://bsrbioeconomy.net/projects.html  

 

 

Energistyrelsen 
Energistyrelsen (Deens Energieagentschap, onderdeel van het Ministerie van Energie, 

Voorzieningen en Klimaat) steunt en faciliteert onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het 

gebied van nieuwe energie. Het is verantwoordelijk voor de ondersteuning van economische 

optimalisatie van voorzieningen. Het houdt zich bezig met de reductie van uitstoot van 

broeikasgassen en houdt toezicht op de juridische en politieke kaders voor betrouwbare, 

betaalbare en schone energievoorziening in Denemarken. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling 

 

Contactpersonen: 

De organisatieleden van de Energistyrelsen: https://ens.dk/om-os/organisation  

 

 

Energinet.dk 
Energinet.dk is de nationale transmissiesysteembeheerder voor elektriciteit en aardgas. Het is 

eigendom van de Deense staat en valt onder het Ministerie van Klimaat, Voorzieningen en Energie.  

Het ForkskEL-programma (van hetzelfde Ministerie) houdt zich onder andere bezig met de 

productie van elektriciteit vanuit biomassa. Bio-energie is een belangrijke back-up voor 

windenergie, wanneer het niet waait. De focus ligt, met de omzetting van afval in bio-energie, 

daarom op effectiviteit en flexibiliteit. Energinet.dk heeft zelf geen productie van bio-brandstoffen, 

maar ondersteunt onderzoek en ontwikkeling van nieuwe, milieuvriendelijke technologieën door 

http://mst.dk/media/181767/faktaark_det-nationale-biooekonomi-panel.pdf
http://bsrbioeconomy.net/projects.html
http://bsrbioeconomy.net/index.html
http://bsrbioeconomy.net/projects.html
https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling
https://ens.dk/om-os/organisation


4 

 

middel van ondersteuningsprogramma’s. Energinet.dk transporteert wel gas en heeft de 

verantwoordelijkheid voor het integreren van biogas. 

http://www.energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Energi-og-klima/Forskning-i-vedvarende-

energi/Sider/Biomasse-affald-og-biobraendstof.aspx en 

http://www.energinet.dk/EN/FORSKNING/ForskEL-programmet/Sider/default.aspx en 

https://www.forskel.dk/Pages/default.aspx  

 

Contactpersonen: 

Indien het gaat over biogas, is de contactpersoon bij Energinet.dk Dorte G. Kristiansen: 

DGK@energinet.dk / +45 23 33 87 30 

Bij vragen over het ForskEL-programma kan contact worden opgenomen met het secretariaat: 

forskel@energinet.dk  

 

Bedrijfsleven: 

 

Biocluster.dk 
Biocluster.dk is een Deens clusterinitiatief, dat gericht is op zakelijke kansen en innovatie in de 

overgang naar een bio-economie. Biocluster.dk wil aantonen dat Midden-Jutland een belangrijk 

gebied is op het gebied van de bio-economie. Het doel van het initiatief is om kennis te verspreiden 

en om contacten tussen bedrijven in de bio-economie op te doen en te versterken. Achter 

Biocluster.dk staat en consortium van Midden-Jutland, Aarhus Universiteit, ‘Landbrug & Fødevarer’, 

Viborg Kommune, VIBORGegnens Erhvervsråd en Agro Business Park.   

http://biocluster.dk/om-biocluster/  

 

Contactpersonen: 

De medewerkers van Biocluster.dk zijn te vinden via: http://biocluster.dk/medarbejdere-i-

biocluster-dk/  

 

 

DONG Energy 
DONG Energy A/S is een Deens energiebedrijf dat voor 76% in handen van de Deense overheid is. 

Het produceert elektriciteit, warmte, olie en gas. In 2020 wil DONG Energy voor de 

warmteproductie 50% biomassa gebruiken, in plaats van 50% steenkool, 1/5e aardgas en 1/5e 

biomassa.  

http://www.dongenergy.com/en/our-business/bioenergy-thermal-power  

 

Contactpersonen: 

Binnen Dong Energy is Thomas Dalsgaard verantwoordelijk voor bio-energie en thermal power. 

Enkel een telefoonnummer wordt gegeven: +45 99 55 11 11 

 

http://www.energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Energi-og-klima/Forskning-i-vedvarende-energi/Sider/Biomasse-affald-og-biobraendstof.aspx
http://www.energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Energi-og-klima/Forskning-i-vedvarende-energi/Sider/Biomasse-affald-og-biobraendstof.aspx
http://www.energinet.dk/EN/FORSKNING/ForskEL-programmet/Sider/default.aspx
https://www.forskel.dk/Pages/default.aspx
mailto:DGK@energinet.dk
mailto:forskel@energinet.dk
http://biocluster.dk/om-biocluster/
http://biocluster.dk/medarbejdere-i-biocluster-dk/
http://biocluster.dk/medarbejdere-i-biocluster-dk/
http://www.dongenergy.com/en/our-business/bioenergy-thermal-power
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In de Financial Times is een bedrijfsprofiel van DONG Energy gepubliceerd: “Dong is also backing 

pioneering technology that turns household rubbish into electricity and has been converting coal 

power stations in its utility subsidiary to burn wood. In February, it announced its power stations 

would stop using coal altogether by 2023.” 

 

 

REnescience 
REnescience is een dochtermaatschappij van DONG Energy. Het houdt zich bezig met het omzetten 

van (grof huishoudelijk) afval in groene energie. Renescience heeft een website in het Nederlands 

en in het Engels en verwijst direct naar DONG Energy. REnescience houdt zich dus niet direct bezig 

met bio-energie, maar raakt het onderwerp wel enigszins aan. 

http://www.renescience.com/nl 

 

 

Maabjerg Energy Center 
MEC is een consortium dat bestaat uit DONG Energy, Novozymes, Vestforsyning en Struer 

Forsyning. Het heeft plannen om een tweede-generatie bioethanolfabriek te bouwen in Måbjerg, 

Denemarken. Het zal 80 miljoen liter bio-ethanol en 50 miljoen kubieke meter biogas produceren. 

Verder zal het 300.000 ton stro, 800.000 ton biomassa en 100.000 ton afval verwerken.  

http://www.maabjergenergycenter.com/  

 

Contactpersonen: 

De bestuursleden kunnen hier worden gevonden: 

http://www.maabjergenergycenter.dk/kontakt/koncernledelse/  

 

 

Novozymes 
Novozymes houdt zich bezig met het onderzoeken, ontwikkelen en produceren van industriële 

enzymen, micro-organismen en biofarmaceutische ingrediënten. Op het gebied van bio-energie zijn 

ze bezig met de productie van cellulose-ethanol, enzymatische biodiesel en ethanol op basis van 

zetmeel. Naar verdere ontwikkeling van soorten biogas en biodiesel doet Novozymes tevens 

onderzoek.  

https://www.novozymes.com/en 

 

Contactpersonen: 

De medewerkers kunnen via deze pagina worden gevonden: 

https://www.novozymes.com/en/about-us/organization  

 

 

https://www.ft.com/content/99150262-d368-11e6-b06b-680c49b4b4c0
http://www.renescience.com/nl
http://www.maabjergenergycenter.com/
http://www.maabjergenergycenter.dk/kontakt/koncernledelse/
https://www.novozymes.com/en
https://www.novozymes.com/en/about-us/organization
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Haldor Topsøe 
Haldor Topsøe is een katalysebedrijf. Het produceert katalysatoren voor verschillende doeleinden, 

zoals katalysatoren voor het schoonmaken van olie, om zo meer milieuvriendelijke brandstoffen te 

creëren. Haldor Topsøe ontwikkelt verschillende oplossingen voor de productie van 

biobrandstoffen.  

http://www.topsoe.com/industries/bio-fuels  

 

Contactpersonen: 

Henrik Udesen kan via een contactformulier op bovenstaande website worden gecontacteerd.  

 

 

Biorefining Alliance 
De Biorefining Alliance is een Deense brancheorganisatie die bezig is met het bevorderen van de 

bio-economie in Denemarken. Het is in 2011 opgericht door DONG Energy, Novozymes, Topsøe en 

de Deense Landbouw- en Voedselraad, dat de landbouw- en voedselindustrie in Denemarken 

representeert. De Biorefining Alliance hoopt met diens strategie Denemarken tot een grote 

producent te maken in de bio-economie van de toekomst, met behulp van de reeds aanwezige 

expertise op het gebied van agricultuur, logistiek, productie en onderzoek.   

http://biorefiningalliance.com/#  

 

Contactpersonen: 

Het bestuur kan worden gevonden via: http://biorefiningalliance.com/bestyrelsen/ 

 

 

Daka EcoMotion 
Daka EcoMotion (ecoMotion Group) produceert biodiesel. Het bedrijf is onderdeel van de 

International SARIA Group.  

http://www.dakaecomotion.dk/dk/dkbd/sonderseiten/velkommen-til-daka-ecomotion/ 

 

Contactpersonen:  

De bedrijfsleiding kan gevonden worden via: http://www.dakaecomotion.dk/hu/dkbd/om-

os/ledelse/  

Het telefoonnummer van de receptie is +45 76 74 51 11. Zij verbinden je door met de juiste 

medewerker. 

 

 

Hveiti 
Hveti produceert onder andere bio-ethanol van tarwevoer. Dit stoot 70% minder CO2 uit in 

vergelijking met reguliere brandstoffen. Tarwevoer bevat veel zetmeel, waardoor het erg bruikbaar 

is voor de productie van bio-ethanol. Bio-ethanol wordt onder andere gebruikt als toevoeging aan 

reguliere benzine voor voertuigen.  

http://www.topsoe.com/industries/bio-fuels
http://biorefiningalliance.com/
http://biorefiningalliance.com/bestyrelsen/
http://www.dakaecomotion.dk/dk/dkbd/sonderseiten/velkommen-til-daka-ecomotion/
http://www.dakaecomotion.dk/hu/dkbd/om-os/ledelse/
http://www.dakaecomotion.dk/hu/dkbd/om-os/ledelse/
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http://www.hveiti.dk/en  

 

Contactpersonen: 

De bedrijfsleiding is te vinden via http://www.hveiti.dk/en/board-directors-0  

CEO Svend Brandstrup Hansen is te bereiken via  +45 23 47 34 55. 

 

 

BioGasol 

BioGasol levert suikerextractiesystemen. BioGasol heeft een technologie (Carbofrac® technology) 

dat het mogelijk maakt om suikers te extraheren van plantmaterialen. Deze suiker kan vervolgens 

worden gebruikt als basis voor brandstoffen, chemicaliën en materialen. Zo maakt BioGasol 

bijvoorbeeld ethanol van suiker.  

http://www.biogasol.dk/ 

 

Contactpersonen: 

De medewerkers zijn te vinden via http://www.biogasol.dk/company/organisation  

Het algemene telefoonnummer is +45 88 20 48 79. 

 

 

Inbicon 

Inbicon is onderdeel van DONG Energy. Het maakt biomassa van ‘lignocellulose-gewassen’ (meer 

info hierover: http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/food-

biobased-research/Onderzoeksprogrammas/Bioraffinage-1/Lignocellulose-gewassen.htm) Inbicon 

is gespecialiseerd in de technologie van het converteren van non-food biomassa in bio-ethanol en 

andere herbruikbare biochemische producten.  

http://www.inbicon.com/en 

 

Contactpersonen: 

Het management is te vinden via http://www.inbicon.com/en/about-inbicon/our-management  

De algemene contactgegevens zijn: info@inbicon.com en +45 99 55 11 11. 

 

 

Steeper Energy 
Steeper Energy Group bestaat uit Steeper Energy Aps en Steeper Energy Canada Limited. Steeper 

Energy Aps is gevestigd in Kopenhagen, en heeft het ‘Hydrofaction™ technology platform’ 

ontwikkeld. Het focust zich op de ontwikkeling van het platform voor de conversie van organische 

grondstoffen in brandstoffen. ‘Superkritisch water’ wordt gebruikt om biomassa en organisch afval 

in hernieuwbare brandstoffen om te zetten. (Meer informatie hierover: 

https://www.rijkswaterstaat.nl/rws/riza/spaportaal/Droge_productie/brandendwater.html)  

http://steeperenergy.com/  

 

http://www.hveiti.dk/en
http://www.hveiti.dk/en/board-directors-0
http://www.biogasol.dk/
http://www.biogasol.dk/company/organisation
http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/food-biobased-research/Onderzoeksprogrammas/Bioraffinage-1/Lignocellulose-gewassen.htm
http://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/food-biobased-research/Onderzoeksprogrammas/Bioraffinage-1/Lignocellulose-gewassen.htm
http://www.inbicon.com/en
http://www.inbicon.com/en/about-inbicon/our-management
mailto:info@inbicon.com
https://www.rijkswaterstaat.nl/rws/riza/spaportaal/Droge_productie/brandendwater.html
http://steeperenergy.com/
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Contactpersonen: 

Er worden enkel namen gegeven van de oprichters van Steeper Energy: 

http://steeperenergy.com/about-us/founders  

 

 

Danstoker 
Danstoker produceert verschillende soorten boilers die geschikt zijn voor bijvoorbeeld 

biobrandstoffen, biogas en hete uitlaatgassen. Met de boilers kan heet water (ook hoge druk) en/of 

stoom worden geproduceerd.  

http://www.danstoker.com//default.asp?PageNumber=30315 

 

Contactpersonen: 

Er wordt slechts algemene contactinformatie gegeven: info@danstoker.com  en +45 99 28 71 00 

 

 

3F Grønne Job 
3F (Fagligt Fælles Forbund, een Deense vakbond) focust zich op het creëren van banen op het 

gebied van groene energie, energietechnologie en milieuverbetering. Het heeft een kaart gemaakt 

waarop gezien kan worden in hoeverre Deense gemeentes bezig zijn met ‘groene initiatieven’.  

http://www.groennejob.dk/om-groenne-job  

 

Contactpersonen: 

Grønne Job heeft het telefoonnummer +45 70 30 03 00. De medewerkers van 3F (en hun directe 

contactgegevens) zijn te vinden via https://www.3f.dk/hvem-er-hvem  

Jesper Lund-Larsen is binnen 3F gespecialiseerd in groene energie: jesper.lund.larsen@3f.dk, tel: 

+45 88 92 10 12, mob: +45 21 45 74 32 

 

Marius Pedersen A/S 
Marius Pedersen is een afvalverwerkingsbedrijf. Het verwerkt onder andere ook voedselafval –dat 

ingezameld is bij o.a. supermarkten, restaurants en de voedselindustrie– tot vloeibare biomassa. De 

biomassa wordt vervolgens omgezet in biogas, wat wordt gebruikt voor elektriciteit en warmte. Het 

restproduct wordt verspreid over de aarde, waarop nieuwe voedingsmiddelen worden 

geproduceerd. 

http://steeperenergy.com/about-us/founders
http://www.danstoker.com/default.asp?PageNumber=30315
http://www.groennejob.dk/om-groenne-job
https://www.3f.dk/hvem-er-hvem
mailto:jesper.lund.larsen@3f.dk


9 

 

 
 http://www.mariuspedersen.dk/koncept/konceptloesninger/fra-madaffald-til-groen-energi  

 

Contactpersonen: 

Verschillende medewerkers van Marius Pedersen kunnen gevonden worden via 

http://www.mariuspedersen.dk/kontakt/medarbejdere/ledelse 

 

 

HedeDanmark 
HedeDanmark is een internationale handels- en serviceonderneming en is leverancier van services 

van buitenfaciliteiten. Ze houden zich onder andere bezig met groenvoorzieningen, beplanting, 

bebossing, bosonderhoud, houtexport, handel in verzorgingsproducten en hergebruik van 

restproducten voor biogas, kunstmest en dierenvoeder. Het bedrijf heeft door haar 

werkzaamheden veel toegang tot grondstoffen. Uit milieuoverwegingen wil HedeDanmark deze 

daarom o.a. verwerken tot biomassa.  

http://www.hededanmark.com/Reuse-of-residual-products-for-bio-gasification%2c-fertiliser%2c-

feed-etc.11179.aspx  

 

Contactpersonen: 

Erik Ervolder Olesen: eeo@hededanmark.dk en +45 21 79 89 29. 

 

Universitair onderzoek en rapporten: 

 

http://www.mariuspedersen.dk/koncept/konceptloesninger/fra-madaffald-til-groen-energi
http://www.mariuspedersen.dk/kontakt/medarbejdere/ledelse
http://www.hededanmark.com/Reuse-of-residual-products-for-bio-gasification%2c-fertiliser%2c-feed-etc.11179.aspx
http://www.hededanmark.com/Reuse-of-residual-products-for-bio-gasification%2c-fertiliser%2c-feed-etc.11179.aspx
mailto:eeo@hededanmark.dk
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DTU Biosustain 
The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability is het onderzoeks- en innovatiecentrum 

van de DTU (Deense Technische Universiteit) en bestaat sinds 2011. Het centrum heeft als doel om 

nieuwe kennis en technologieën te ontwikkelen, waarmee de transformatie van fossiele 

brandstoffen naar een meer duurzame bio-based samenleving kan worden gemaakt. Het centrum 

focust zich op dit moment op de organismen bakkersgist en E. coli voor de productie van 

chemicaliën en voedingsstoffen, en CHO-cellen voor de productie van therapeutische proteïnen.  

http://www.biosustain.dtu.dk/english 

 

Contactpersonen: 

De hele staf (inclusief contactgegevens) kan worden gevonden via: 

http://www.biosustain.dtu.dk/english/about/organisation/all-staff  

 

 

Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) 
Aarhus University heeft dit jaar, 2017, een onderzoekscentrum opgericht, waar bio-economische 

productsystemen en concepten voor hercirculering worden ontwikkeld. Drie jaar geleden 

ontstonden er al vier onderzoeksplatformen via de AU, die als voorloper hebben gewerkt voor dit 

nieuwe centrum. Voorman van het CBIO Uffe Jørgensen wil graag samenwerken met het 

bedrijfsleven en (inter)nationale organisaties die zich bezig houden met biobased economie.  

http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/nyt-center-for-cirkulaer-biooekonomi-paa-au/  

 

Contactpersonen: 

Uffe Jørgensen: http://pure.au.dk/portal/da/uffe.jorgensen@agrsci.dk - 

uffe.jorgensen@agro.au.dk, vaste telefoon: +45 87 15 77 29, mobiel: +45 21 33 78 31 

 

 

Copenhagen Economics: Danish study on biobased economy 
Het Deense adviesbureau ‘Copenhagen Economics’ heeft een document opgesteld waarin de positie 

en de potenties van Denemarken wat betreft de bio-based economie worden uiteengezet en 

geanalyseerd (2013): 

https://biobs.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/generated/files/policy/Danish%20Study%20on

%20biobased%20economy.pdf  

 

Naast de reeds gevestigde initiatieven en organisaties die zich bezighouden met bio-energie, 

worden ook voorbeelden gegeven van Deense spin-offs: 

 

http://www.biosustain.dtu.dk/english
http://www.biosustain.dtu.dk/english/about/organisation/all-staff
http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/nyt-center-for-cirkulaer-biooekonomi-paa-au/
http://pure.au.dk/portal/da/uffe.jorgensen@agrsci.dk
mailto:uffe.jorgensen@agro.au.dk
https://biobs.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/generated/files/policy/Danish%20Study%20on%20biobased%20economy.pdf
https://biobs.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/generated/files/policy/Danish%20Study%20on%20biobased%20economy.pdf
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 Survac ApS is door Merck KGaA gekocht (http://www.sueddeutsche.de/karriere/rubrik-

biobusiness-merck-kgaa-uebernimmt-daenische-survac-aps-1.548127).  

 Glycom: http://www.glycom.com/Default.asp  

 Greensteam: http://greensteam.com/  

 Webstech: http://www.webstech.dk/index.php?route=common/home  

 Acarix: http://www.acarix.com/  

 

Contactpersonen: 

Helge Sigurd Næss-Schmidt (Partner): sns@copenhageneconomics.com en +45 50 76 30 30. 

Martin Bo Hansen (Senior Economist): mbh@copenhageneconomics.com en +45 23 33 18 20. 

Anders Kjøller-Hansen (Analyst): aok@nordicdevelopment.com en +45 20 53 55 32. 

Rasmus Ringgaard (Researcher) 
 

 

Naturerhvervstyrelsen rapport 2015 
De Danish study on biobased economy wordt als bron aangehaald in ‘Analyse af det regulerings- og 

støttemæssige landskab for biomasseanvendelse’ (Analyse van het regelgevings- en 

ondersteuningslandschap voor het gebruik van biomassa). In dit rapport staat dat er grofweg twee 

soorten bio-based industrieën zijn. Enerzijds de op hout gebaseerde bio-industrie, vooral te vinden 

in Zweden en Finland, en anderzijds de op landbouw gebaseerde bio-industrie, vooral te vinden in 

Denemarken en Nederland. 

http://mst.dk/media/181763/cowi_2015_analyse-af-det-regulerings-og-stoettemaessige-

landskab-for-biomasseanvendelse.pdf  

 

Contactpersonen: 

Frederik Møller Laugesen (COWI) 

Nis Vilhelm Benn (COWI): +45 56 40 19 79 en nvbe@cowi.dk  

http://www.sueddeutsche.de/karriere/rubrik-biobusiness-merck-kgaa-uebernimmt-daenische-survac-aps-1.548127
http://www.sueddeutsche.de/karriere/rubrik-biobusiness-merck-kgaa-uebernimmt-daenische-survac-aps-1.548127
http://www.glycom.com/Default.asp
http://greensteam.com/
http://www.webstech.dk/index.php?route=common/home
http://www.acarix.com/
mailto:sns@copenhageneconomics.com
mailto:mbh@copenhageneconomics.com
mailto:aok@nordicdevelopment.com
http://mst.dk/media/181763/cowi_2015_analyse-af-det-regulerings-og-stoettemaessige-landskab-for-biomasseanvendelse.pdf
http://mst.dk/media/181763/cowi_2015_analyse-af-det-regulerings-og-stoettemaessige-landskab-for-biomasseanvendelse.pdf
mailto:nvbe@cowi.dk
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Poul Hunniche Madsen: phm@greencenter.dk  

Jon Birger Pedersen: jbp@vfl.dk  

Rudolf Thøgersen: rut@vfl.dk  

Robert Larsen (COWI): +45 56 40 25 14 en rola@cowi.com  

Meta Brøndsted (COWI) 

Willy Mortensen (COWI): +45 21 19 14 59 en wmo@cowi.dk  

Tine Eis (COWI) 

Janus Søgaard (COWI): +45 56 40 14 09 en jakk@cowi.dk  

 

 

DCA report ‘Green biomass – protein production through bio-refining’ Aarhus 
University & DCA 
Het DCA rapport bevat voornamelijk rapportages van onderzoeksprojecten, wetenschappelijke 

reviews, synthese van kennis, et cetera. Het doel van het rapport is om alle hedendaagse kennis op 

het gebied van bio-technieken in samenspel met economische kwesties samen te vatten. Het gaat in 

op de productie en het verkrijgen van biomassa, de impact op het milieu, de concepten voor bio-

raffinage en de kwaliteit van de geproduceerde producten. Daarenboven benoemt het zaken waar 

nog meer kennis over verkregen moet worden door middel van extra onderzoeken. Dit gaat veelal 

over efficiëntie en het effectief(er) gebruik van grondstoffen.  

 

Bron: DCA report no. 093 · February 2017 ‘Green biomass – protein production through bio-

refining’. Aarhus University (AU) - DCA (Danish Centre for Food and Agriculture)  

http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport093.pdf  

 

Contactpersonen: 

John E. Hermansen: john.hermansen@agro.au.dk, tel: +45 87 15 80 17, mob: +45 29 62 95 38  

Uffe Jørgensen: uffe.jorgensen@agro.au.dk, tel: +45 87 15 77 29, mob: +45 21 33 78 31 

Poul Erik Lærke: poule.laerke@agro.au.dk, tel: +45 87 15 76 92, mob: +45 22 40 18 44 

Kiril Manevski: kiril.manevski@agro.au.dk, tel: +45 87 15 77 95 

Birte Boelt: birte.boelt@agro.au.dk, tel: +45 87 15 82 76, mob: +45 22 28 33 28 

Søren Krogh Jensen: skj@anis.au.dk, tel: +45 87 15 80 76 

Martin R. Weisbjerg: martin.weisbjerg@anis.au.dk, tel: +45 87 15 80 46 

Trine K. Dalsgaard: trine.dalsgaard@food.au.dk, tel: +45 87 15 79 98 

Marianne Danielsen: marianne.danielsen@food.au.dk, tel: +45 87 15 48 73 

Torben Asp: torben.asp@mbg.au.dk, tel: +45 87 15 82 43 

Morten Amby-Jensen: maj@eng.au.dk, tel: +45 93 50 80 09 

Claus Sørensen: claus.soerensen@eng.au.dk, tel: +45 22 82 75 47, mob: +45 87 15 76 38 

Mikkel Vestby Jensen: mvj@ifro.ku.dk, tel: +45 35 33 68 35 

Morten Gylling: gylling@ifro.ku.dk, tel: +45 35 33 68 83 

Jane Lindedam: lindedam@plen.ku.dk, tel: +45 35 32 05 50 

Mette Lübeck: mel@bio.aau.dk, tel: +45 99 40 25 89, mob: +45 24 47 04 18 

Erik Fog: erf@seges.dk, tel: +45 87 40 54 90, mob: +45 51 80 86 69 

 

mailto:phm@greencenter.dk
mailto:jbp@vfl.dk
mailto:rut@vfl.dk
mailto:rola@cowi.com
mailto:wmo@cowi.dk
mailto:jakk@cowi.dk
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport093.pdf
mailto:john.hermansen@agro.au.dk
mailto:uffe.jorgensen@agro.au.dk
mailto:poule.laerke@agro.au.dk
mailto:kiril.manevski@agro.au.dk
mailto:birte.boelt@agro.au.dk
mailto:skj@anis.au.dk
mailto:martin.weisbjerg@anis.au.dk
mailto:trine.dalsgaard@food.au.dk
mailto:marianne.danielsen@food.au.dk
mailto:torben.asp@mbg.au.dk
mailto:maj@eng.au.dk
mailto:claus.soerensen@eng.au.dk
mailto:mvj@ifro.ku.dk
mailto:gylling@ifro.ku.dk
mailto:lindedam@plen.ku.dk
mailto:mel@bio.aau.dk
mailto:erf@seges.dk
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Overig: 

 

Energiforskning.dk 
De website van Energiforskning.dk is een informatieportaal over energietechnologie, -onderzoek en 

-ontwikkelingsprogramma’s. Op de website zijn velerlei projecten te vinden die te maken hebben 

met allerlei vormen van energiewinning. Er is een subpagina over Deense projecten aangaande 

‘biomass and waste’: 

https://energiforskning.dk/en/projects?program=All&teknologi=11&lokalitet=All&start=&slut=&f

ield_status_value=All&keyword=  

Namen die bij de projecten veelal terugkomen zijn: 

 ForskEL: https://www.forskel.dk/Pages/default.aspx  

 EUDP: https://ens.dk/en/our-responsibilities/research-development/eudp  

 EU Rammeprogram: http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskud-til-

forskning-og-innovation/eu-s-rammeprogram-for-forskning  

 Innovationsfondsen: https://innovationsfonden.dk/da  

 ForskVE: http://www.energinet.dk/DA/FORSKNING/PSO-programmerne-ForskEL-og-

ForskVE/ForskVE-programmet/Sider/ForskVE-programmet.aspx (ForskVE is echter niet 

langer actief.) 

 

 

De Correspondent, ‘Zo kan Shell wél een klimaatvriendelijk bedrijf worden’ 
Jesper Mommers publiceerde op 21 april 2017 via het online journalistieke platform De 

Correspondent het artikel “Zo kan Shell wél een klimaatvriendelijk bedrijf worden.” Eerder schreef 

Mommers ook al over Shell, in combinatie met klimaat(verandering). In het artikel van 21 april 

vraagt Mommers zich af hoe Shell klimaatvriendelijker kan worden en welke omstandigheden 

hiervoor nodig zijn. Hij ziet twee mogelijkheden: “een existentiële crisis of een overheid die de boel 

overneemt”. Vervolgens worden er verschillende bedrijven genoemd die op een van deze twee 

wijzen klimaatvriendelijker zijn geworden, waaronder Dong Energy: “Een goed voorbeeld van 

transformatie door overheidsingrijpen is het Deense Dong Energy, dat zijn naam nota bene ontleent 

aan de fossiele brandstoffen waarmee het groot werd: ‘Dansk Olie og Naturgas.’ Tegenwoordig is 

Dong de grootste producent van windmolens ter wereld en zijn de fossiele activiteiten in de 

verkoop gezet.” De aandelen van Dong zijn veelal in de handen van de overheid, waardoor het, 

aldus het artikel, al vroeg riskante investeringen kon doen in bijvoorbeeld windenergie. “Kortom: 

het succes van Dong is het succes van een ondernemende staat die niet bang was om in te grijpen.” 

https://decorrespondent.nl/6578/zo-kan-shell-wel-een-klimaatvriendelijk-bedrijf-

worden/2001987974844-61882c0c  

 

https://energiforskning.dk/en/projects?program=All&teknologi=11&lokalitet=All&start=&slut=&field_status_value=All&keyword
https://energiforskning.dk/en/projects?program=All&teknologi=11&lokalitet=All&start=&slut=&field_status_value=All&keyword
https://www.forskel.dk/Pages/default.aspx
https://ens.dk/en/our-responsibilities/research-development/eudp
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-s-rammeprogram-for-forskning
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-s-rammeprogram-for-forskning
https://innovationsfonden.dk/da
http://www.energinet.dk/DA/FORSKNING/PSO-programmerne-ForskEL-og-ForskVE/ForskVE-programmet/Sider/ForskVE-programmet.aspx
http://www.energinet.dk/DA/FORSKNING/PSO-programmerne-ForskEL-og-ForskVE/ForskVE-programmet/Sider/ForskVE-programmet.aspx
https://decorrespondent.nl/6578/zo-kan-shell-wel-een-klimaatvriendelijk-bedrijf-worden/2001987974844-61882c0c
https://decorrespondent.nl/6578/zo-kan-shell-wel-een-klimaatvriendelijk-bedrijf-worden/2001987974844-61882c0c

