
Det grønne skiftet er Campus Ås fordømte ansvar!

@hedstein

Finansiering av offentlig velferd basert på 

fornybare biologiske resurser



 Langsiktige norske 
investorer i 
fastlandsøkonomien

 Største industrigren

 Eier 1/3 av norsk 
matindustri

 Innovative bedrifter

 Sprer verdiskapingen til 
lokalmiljøer

 50.000 eiere

 17.000 arbeidsplasser

 Ca 75 mrd i omsetning

Private bedrifter eid av bønder
- Skaper verdier av fornybare biologiske naturresurser
- Sikrer råvareprodusentenes innflytelse i verdikjeden



2050

Hva er et bærekraftig lavutslippssamfunn?

Hvilke problemer er løst?

Er de utopi å tro på kun 1,5 grader økning?



Født i dag

24 år i 2040

Hva lever hun av?



Flere folk

14 %

VarmereVannmangel

Mindre jord

2 %



Problemet er

fossilt og økonomisk



Klimaproblemet er fossilt

Fire mager er ikke farlig!

Det er en fantastisk
gave for å kunne utnytte
fornybare biologiske 
resurser.





HVA OG HVORFOR – BIOØKONOMI 2.0

11.08.2015
9

Bioøkonomi 1.0

Fossiløkonomi

Bioøkonomi 2.0



Redusere klimautslipp + skape verdier + skape arbeidsplasser

Bare idealister ser fordelene med en dårlig bil.

Det må lønne seg å produsere bærekraftig



Komparative og 
bærekraftige fortrinn

- Lite medisiner
- Lite kjemikalier
- Dyrehelse
- Plantehelse
- Lite klimaavtrykk
- Transparent



Høna gir oss mat og legemidler fordi 
hun er frisk!



Klimakupp i trøndersk veksthus:

• Energiforbruket er kuttet med 80 prosent.

• CO2-utslippene er redusert med 99 prosent.

• Tomat-avlingen økte med 57 prosent det siste året.





Økt omsetningsverdi i landbruket

230

2015
2050

650





World Business Council for Sustainable Development

Goal:  True economic value, costs & profits

Goal: Enough food & biofuels threw new 
Green Revolution

Norsk grønn 
konkurransekraft 
opparbeides ved å 
ligge i forkant og 
utvikle våre 
komparative 
fortrinn

Agricultural output doubled by improved
land & water productivity





Perspektiv
og

ambisjoner



Fornybar sektor i næringspolitikken



Mulighetene ligger i bærekraftig profitt

230

2015
2050

650



Muligheter

- Det er flere muligheter enn 

problemer! -

- Mulighetene ligger i kompetanse, 

teknologi og fornybare naturresurser -

- Særlig bioteknologi og genteknologi -





Samvirkebonden

- Største og viktigste eier og investor i norsk matindustri -


