
 

 



Abstract
The Danish government calls for a green change in the energy sector. Denmark’s long-term 

vision for a low-carbon future, is for all Danish energy  supply to come from renewable 

sources by 2050. An energy reform of this scale invokes companies’ interest to influence the 

political decisions for new, long-term political investments in green energy. The global market 

leader in enzymes for production of biofuels, Novozymes, is one of the Danish based 

companies who seek to influence the Danish policy makers in this matter.

By using a system theoretical approach inspired by  Niklas Luhmann, we seek to semantically 

analyze how Novozymes are communicating about second generation biofuels in a political 

context throughout the case study. In order to examine this communication, we focus on the 

Danish political debate on the green energy  change - especially  the focus on second 

generation biofuels. This we are doing by interpretation of media coverage of Novozymes and 

second generation biofuels in the time interval from 1st of Juli 2009 to 31st of March 2012. We 

base our analysis on classical theory of understanding political systems and newer research on 

the dynamics of partnerships. In the examination we also use both think tank analyses and 

selected Novozymes documents, which the company itself finds of certain interest for their 

public affairs. This analysis shows four central themes in the communication of second 

generation biofuels: Economy, environment, innovation and security.

On basis of these four themes and on basis of our own interviews with eight selected 

stakeholders in the political system of energy  policymaking, we determine three models of 

argumentation in the public communication from Novozymes: The growth model, the eco gift 

model and the risk model. The models combine the various arguments from Novozymes 

across the communicative themes - to the political system - explaining the benefits of second 

generation biofuels technology as the future energy greentech, and thereby a subject  for 

public subsidies. The responses to the Novozymes argumentation from politicians are 

reflected upon, in the form of three common constructions of Novozymes in the political 

system.
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Motivation
”Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel 

efter energi presser priserne på de fossile brændsler i vejret. De høje 

priser har allerede påført danske husholdninger og virksomheder 

betydelige meromkostninger. Det er med andre ord ikke længere muligt 

at bygge velstand på anvendelsen af knappe fossile ressourcer. 

Fremtidens velstand forudsætter energieffektiviseringer og vedvarende 

energi.”

Uddrag fra ”Vores Energi” (Regeringen, 2011)

Således indledes regeringens energipolitiske udspil “Vores Energi”. Uddraget understreger, at 

de energipolitiske udfordringer, i regeringens optik, ikke blot er et  spørgsmål om hvilke 

miljøpolitiske hensyn man skal tage, eller et valg mellem fossile brændstoffer1  og vedvarende 

energi. De energipolitiske udfordringer drejer sig i lige så høj grad om dansk vækst og 

konkurrenceevne, når de globale energipriser stiger. 

Samme logik gør sig også gældende når Klima- og energiminister Martin Lidegaard slår fast, 

at energiplanen ikke kun skal afhjælpe klimakrisen, men også den økonomiske krise og 

ressourcekrisen (Politiken, 2011). 

Lidegaards fokus på den økonomiske krise er yderst aktuel i de vestlige økonomier. Den 

amerikanske subprimelån-krise, der igangsatte den økonomiske nedtur, har vist for resten af 

verden, at de gamle mastodonter i EU og USA vakler (Folketinget, 2012). Især 

middelhavslandene i EU - med Grækenland i spidsen - har balanceret på grænsen af 

statsbankerot, og dermed udfordret det politiske systems handlekraft  i EU-landene. En 

handlekraft der har resulteret i bl.a. nedjusteringer af Euro-landenes kreditvurderinger fra det 

internationale kreditvurderingsselskab Standard & Poor’s (Standard & Poor’s, 2012). 

De europæiske økonomier er således presset  af krisen, væksten er lav og besparelserne skærer 

dybt i de offentlige budgetter (Langer, 2011: 20)2. Imens melder BRIC landende om 

fremgang, store investeringer og økonomisk vækst (Jensen & Larsen, 2004: 37-51). 

Arbejdspladser flytter til de nye fremadstormende udviklingslande, og det stiller spørgsmålet 
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1 Vi er opmærksomme på at der er tekniske forskelle mellem et brændstof og et brændsel. Vi ser dog, at der i 
store dele af kommunikationen ikke bliver gjort forskel på disse betegnelser. Vi vælger derfor ikke at 
differentiere mellem de tekniske forskelle og se de to begreber under samme mening at være faste, flydende eller 
luftformige blandinger af kulbrinteforbindelser der bruges i energiforsyningen.

2 Økonomisk Ugebrev, 28. November 2011; Europa er nu tydeligt i recession



til politikerne om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Hvordan skal Danmark med andre 

ord have råd til sit  velfærdssamfund fremover? Og hvordan skal Danmark sikre ny vækst  i 

lyset af den økonomiske krise?

Et gennemgående svar er, at Danmark skal leve af ny teknologi, bedre uddannelse og mere 

forskning. Dette er fundamentet i regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra 

oktober 2011, hvor uddannelse, forskning og kompetencer skal være med til at skabe en grøn 

omstilling i det danske erhvervsliv. I denne henseende har den danske vindmølleproducent 

Vestas tidligere haft en ikonisk status og vist hvordan udviklingen af ny vedvarende energi, er 

blevet kombineret med økonomisk rentabilitet og dermed velstand for det danske samfund.

Spørgsmålet er så, hvor meget den danske stat  og dermed også det danske velfærdssamfund 

kan lukrere på aktivt at støtte disse typer virksomheder? Hvordan og hvor meget skal den 

danske stat investere i f.eks. uddannelse af kvalificeret arbejdskraft, og investere i forskning? 

Og skal den danske stat ligefrem subsidiere disse virksomheder?

Det politiske system skal, som Martin Lidegaard udtaler, ikke kun afhjælpe den økonomiske 

krise, men også ressourcekrisen. Dette skyldes, at forsyningsudfordringerne med at sikre 

stabile og billige energikilder er stigende. Energikilder der er fundamentale for, at holde 

hjulene i gang i en moderne økonomi, skaber til stadighed stigende udgifter i samfundet. 

Dette er ikke alene en potentiel, men i høj grad også en reel trussel for den økonomiske 

udvikling. Prisudviklingen på en tønde råolie var i januar 1999 på 17 USD3. I januar 2012 var 

prisen steget til 111 USD per tønde (Index Mundi, 2012). Denne udvikling skal både ses som 

et udtryk for stigende efterspørgsel og usikkerhed ved udbuddet af råolie. Særligt kan 

importen af olie fra Mellemøsten være en uforudsigelig affære i en ustabil region. Især 

erfaringer med Golfkrigen, kontroverser om atomprogram mellem det iranske styre og 

omverdenen, samt omvæltningerne i forbindelse med det arabiske forår viser, at stabile 

leverancer ikke altid kan forventes og at det ligger uden for de vestlige magters kontrolsfære 

at sikre. 

Dermed indtræder de energipolitiske udfordringer også i en sikkerhedspolitisk kontekst. Alle 

disse udfordringer kræver politiske løsninger og afvejninger. Mens nogle lande finder 

løsninger ved at udvide søgningen efter fossile brændstoffer, f.eks. ved dybvandsboringer, har 

regeringen med sit udspil “Vores Energi”, taget teten for, at disse løsninger i stedet skal findes 

i energieffektiviseringer og vedvarende energi. 

5
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Midt i dette krydsfelt  af politiske dagsordner, står Novozymes som en af de store danske 

aktører indenfor ny vedvarende energi. Dette i kraft af Novozymes’ forskning og produktion 

af enzymer, der benyttes i produktionen af biobrændstof. Med den økonomiske krise som 

afsæt, skal de som energipolitisk løsningsmager agere i et  krydsfelt af økonomi, vækst, 

velfærd, uddannelse, forskning og sikkerhed.

Igennem Novozymes’ kommunikation, kan de forskellige temaer iagttages. Ligeledes kan vi 

iagttage hvordan Novozymes som aktør, kommunikerer deres løsninger på samfundets 

udfordringer til omverdenen. Dette kan bl.a. iagttages ved Novozymes anvendelse af det 

miljøpolitiske tema, i promoveringen af deres produkter og teknologi. Grøn, i miljømæssig 

forstand, er her nøgleordet i deres kommunikative fremstilling af effekten ved enzym-

anvendelse. Denne findes bl.a. i anvendelse på allerede udbredte produktområder, såsom 

enzymer i vaskemiddel, der muliggør tøjvask ved lavere temperaturer og derved lavere 

energiforbrug. Men den skal også findes ved produktionen af biobrændstof til 

transportområdet, hvor den såkaldte anden generations teknologi gør det muligt at omdanne 

brændstof til køretøjer, baseret på biomasse fra specielt landbrugssektoren (Food & Culture, 

2012: 18-19).

Som aktør i det økonomisk-politiske felt, spiller Novozymes en rolle som vækstgenerator i 

samfundet, igennem den potentielle rolle som jobskabende virksomhed. Da produktionen af 

biobrændstof er lokalbaseret, vil arbejdspladserne være forankret til de områder, hvor 

biomassen produceres. Derved kan landdistrikter forvente at tiltrække nye arbejdspladser, 

såfremt der opbygges fuldskalaværker, der anvender Novozymes’ teknologi. 

Novozymes kan også indtræde som aktør i det energipolitiske system som sikkerhedspolitisk 

aktør, i kraft af deres løsningsforslag til vedvarende energi - biobrændstof. Ved at levere et 

muligt alternativ til olie, som den eksisterende økonomi er afhængig af, vil Novozymes 

ligeledes kunne være aktør i den sikkerhedspolitiske kontekst, på baggrund af 

olieafhængigheden på tværs af de globale regioner. Eksempelvis forventes Europas 

afhængighed af olieleverancer fortsat at stige, fra de områder med længstvarende olielagre, 

hvilket findes i Mellemøsten og landene omkring Det Kaspiske Hav. Dette kan få stigende 

sikkerhedspolitiske konsekvenser, hvis der ikke skabes alternativer til olieafhængigheden fra 

disse regioner (Teknologirådet & IDA, 2004).

Vi ser altså Novozymes muligheder for at indtræde i en række forskellige politiske 

sammenhænge og anvender dermed Novozymes som iagttagelsespunkt for de politiske 

udfordringer, som samfundsudfordringerne giver virksomheder. Grundvilkåret for 
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Novozymes er, som børsnoteret virksomhed, at tjene penge til virksomhedens aktionærer. 

Derfor ser vi også, at Novozymes grundlæggende forudsætning for at  agere er at skabe 

rentable forhold for virksomhedens fremtidige virke, herunder understøtte potentialet for 

enkeltprodukter, som f. eks. enzymerne til produktionen af biobrændstof.

Problemfelt: Novozymes’ politisering af biobrændstof
Vores fokus på hvorledes Novozymes politiserer deres virksomhed, ved at kommunikere 

biobrændstof ind i en politisk kontekst, relaterer sig til eksisterende forskning om 

virksomheders indtræden i politisk kontekst. I eksisterende forskning bliver der ofte fokuseret 

på, hvorledes virksomheder trækkes ind i en politisk kontekst, hvor virksomhedernes 

handlinger eller forretningsmetoder anskues i et politisk perspektiv. Politik sætter 

rammebetingelserne for de samfundsforhold, som virksomheden agerer under. Politik styrer 

og regulerer og i det politiske blik bliver alle samfundsforhold indordnet som noget der kan 

styres, og alternativt udgør et politisk problem. Det politiske blik tager dermed ikke hensyn til 

virksomhedens organisering og virksomhedens forhold. Når en virksomhed ikke kan styres 

politisk, bliver taget til fange i det politiske spil eller ved at virksomheden blot træder ved 

siden af, kan den blive et offer for den politiske kontekst (Frankel, 2004: 16).

Eksempel på disse cases er hvordan mejerikoncernen Arla blev ’offer’ for politisering af deres 

varer i mellemøsten, som følge af Muhammed-krisen. Man ser samme koncept i 

sammenhænge, hvor en virksomheds handlinger udstilles i offentligheden som uetiske eller på 

anden vis politisk ukorrekt. Vi vælger i dette speciale at  vende blikket mod virksomheder, der 

aktivt anvender politik i kommunikationen af deres forretning og produkter. I Novozymes’ 

case vil vi således se hvor det politiske træder ind i deres strategiske kommunikation med det 

formål, at politikerne skal træffe kollektivt bindende beslutninger for samfundet, til gavn for 

virksomhedens forretning. Problematikken, der opstår for den politiske virksomhed, ligger 

således i spørgsmålene om for hvilket kollektiv beslutningen træffes, og i hvilken forstand 

disse beslutninger er bindende? (Frankel, 2004: 15-16) Dette gør processen kompleks for den 

politiske virksomhed, der søger at påvirke politikerne. For i besvarelsen af disse spørgsmål, 

berøres et bredt felt af aktører i alle afskygninger og virksomheden skal formå at bevæge sig 

fra, at agere i de tidligere simple en-til-en kunderelationer, og til en kompleks 

sammensmeltning af interessevaretagelse og politisk styringskamp.

Dette komplekse arbejdsfelt, i den politiserende proces, ser vi i Novozymes tilfælde illustreret 

ved Adm. Dir. Steen Riisgaards udtalelse til ugebrevet Mandag Morgen: “Normalt arbejder vi 
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sammen med kunderne og laver løsningerne sammen. Inden for bioethanol er der mange 

andre med ud over os og kunden” (Schacht, 2012).

Riisgaards citat udviser en erkendelse i virksomheden om forandrede vilkår for 

kommunikationen. Her fremstår problematikken i forhold til, at  den politiske virksomhed 

søger at styre præmissen for de kollektive bindende beslutninger, i et  politisk styringsfelt, der 

ikke frivilligt lader sig styre af andre. Dette kan udgøre en paradoksal situation for den 

politiske virksomhed i et allerede komplekst spændingsfelt.

Kompleksitetens præmis, nødvendiggør en polyfon politiseringsproces. Virksomheden agerer 

i et polycentrisk samfund af beslutningsfora, og blandt en skare af interessenter, der alle søger 

at øve indflydelse (Frankel, 2004: 10). Inden for et sådan krydsfelt af aktører, ser vi også 

Novozymes, der søger at påvirke de energipolitiske rammer og dermed skabe de - for 

biobrændstof - mest favorable kollektive bindende beslutninger.

Grundlæggende kan vi altså tale om virksomheder der enten politiseres eller politiserer i deres 

forretning. Denne politisering fra Novozymes ser vi som værende mere og andet, end blotte 

tendenser i virksomheders CSR4 initiativer. Det er et  udtryk for en virksomheds indtræden i en 

politisk sammenhæng, hvor den politiske støtte er en forudsætning for virksomhedens succes. 

Problemet for Novozymes bliver således, hvordan de magter at agere i dette polyfoniske felt 

af interessehavere, der i det politiske rum indgår i et komplekst spændingsfelt, hvor alle søger 

at øve indflydelse på den politiske rammesætning af de kollektive bindende beslutninger. 

Spørgsmålet bliver så, hvordan Novozymes formår at agere inden for kommunikationens 

temaer. Men mindst  lige så vigtigt også, om de forstår kommunikationens kompleksitet og at 

kommunikationen ikke kan styres, men bliver tilskrevet mening, alt efter kommunikationens 

tematiske udgangspunkt. Dette kan vi kun afdække ved at  undersøge, hvordan 

politiseringsprocessen finder sted og hvilke følgevirkninger der kommer frem som følge af 

processen.

Problemformulering

Derfor vil vi gerne i specialet undersøge følgende:

Hvordan søger Novozymes at politisere anden generations biobrændstof 

og hvilken kompleksitet opstår i det politiske system som følge af denne politisering?

8
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Afgrænsning
Tidsmæssigt afgrænser vi os til perioden 1. juli 2009 til 31. marts 2012. Denne periode 

indrammer og den økonomiske krise, som omtalt på side 1. Dermed kan perioden umiddelbart 

karakteriseres som en overgang fra et fokus på særligt de klimapolitiske udfordringer til et 

fokus på de økonomiske. Det er dermed kommunikationen inden for denne periode der vil 

have vores interesse.

Hvis man ser bort  fra den teoretiske afgrænsning, der vil blive beskrevet i teoriafsnittet, har 

projektet også en række afgræsninger i forhold til emne, genstandsfelt, tid og geografi.

Emnemæssigt vælger vi at fokusere specialet på biobrændsof og de globale temaer i denne 

henseende; det vil sige klima, økonomi og sikkerhed. Dette gør vi, med begrundelse i de 

problematikker som Novozymes som virksomhed står over for, udredet i motivationsafsnittet. 

Vi ser biobrændstof som et særligt latent emne, med en række problematikker der vil være 

interessant at fokusere på. Med biobrændstof mener vi anden generations bioethanol, dvs. 

bioethanol der produceres af restprodukter som halm, majsstængler og træspåner. Dermed 

afgrænser vi os fra den del af den politiske debat om biobrændstof, der har haft  fokus på 

førstegenerations bioethanol, der produceres af primært majs og dermed har været under kritik 

for at øge prisen på fødevarer (Trafikstyrelsen, 2011: 44). 

De globale temaer vælger vi udelukkende at se i relation til den danske politiske kontekst. Vi 

er dog samtidig opmærksomme på at globale faktorer også kan spille ind på det danske 

politiske system, f.eks. fælleseuropæiske beslutninger.  
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Læsevejledning
Læsevejledningen er til for at give et hurtigt overblik over specialets forskellige afsnit. 

Vejledningen er skal fungere som en forventningsafstemning i forhold til, hvad afsnittene vil 

indeholde og bibringe til spcialet. Vi har derfor i det følgende, lavet en ultrakort opsummering 

af indhold og formål for hvert afsnit.

Analysestrategi

I dette afsnit vil vi sætte de videnskabsteoretiske rammer for specialet. Vi vil derfor afdække 

hvilke teoretiske aspekter vi vil benytte i besvarelsen af spcialets problemformulering. 

Derudover vil i dette afsnit også belyse hvordan vi metodisk vil gå til værks og udvælgelsen 

af specialets empirigrundlag, samt argumenation herfor .

Kommunikationssystemer

I dette afsnit vil vi komme ind på hvilke kommunikationssystemer, der vil være bærende i 

vores analyse af Novozymes politsering af biobrændstof. I afsnittet vil vi også se på 

partnerskabers underliggende betydning for politiseringen. Parterskaber er nødvendigt at 

inddrage, for at kunne se på kommunikationen om biobrænstof, da kommunikationen i 

særdeleshed også bliver formet herigennem.

Temaer for kommunikationen

Dette afsnit skal introducere de fire temaer for kommunikationen og belyse temaernes andel 

af den samlede kommunikation. Temaafsnittene er til for at afdække det kommunikative 

terræn. Dette er nødvendigt, da vi skal bruge denne afklaring som afsæt til den efterfølgende 

analyse om Novoyzmes politisering af biobrændstof.

Temaet økonomi

Det økonomiske tema skal afdække den kommunikation der er på spil inden for dette tema. Vi 

ser at især at især de to supplerende forskelle investering/omkostning og effektivitet/

ineffektivitet som centrale for dette tema. Disse blive belyst nærmere i dette afsnit.

Temaet miljø

Det centrale i miljøtemaet er fokus på CO2 og særlig CO2-regnskabet. I temaet miljø vil vi se 

nærmere på hvordan CO2-regnskabet sætter rammebetingelser for den miljømæssige 

kommunikation, i særligt det politiske system.
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Temaet innovation

Temaet innovation ser på hvordan den supplerende forskel udvikling/ikke-udvikling gør sig 

gældende i kommunikationen. Et vigtigt element her, er innovationens anknytning til den 

økonomiske kode og derfor også afsnittets fokus på økonomisk støtte til udvikling. Afsnittet 

kigger på hvordan der bliver kommunikeret om rammevilkår for støtten og prioritering af 

støtten.

Temaet sikkerhed

Sikkerhedsafsnittet afgrænser sig til forsyningssikkerheden, der også er det fokus vi ser træde 

frem. Afsnittet kigger på hvordan forskellen risiko/fare gør sig gældende i spørgsmålet om 

forsyningssikkerhed, men også hvordan denne forskel er medvirkende i forhold til hvordan 

politikerne prioriterer deres beslutninger

Novozymes argumentationsfigurer

Med afsæt i temaafsnittene, fremanalyserer vi i dette afsnit tre centrale argumentationsfigurer 

som Novozymes bruger i politiseringen af biorbrændstof. Argumentationsfigurerne går på 

tværs af temaerne, men bygger på den kommunikation vi har belyst i disse afsnit. I dette ser vi 

både på hvordan argumentationsstrukturen er opbygget og hvordan politiseringen modtages af 

det politiske system.

Refleksion

Med refleksionen vil vi igen tage de mere overordnede briller på. I afsnittet vil vi derfor se på, 

hvordan politikernes forståelse af Novozymes skaber tre typer politiske konstruktioner af 

virksomheden. I afsnittet vil også redegøre for partnerskabernes underliggende rolle i 

politiseringen og grænserne for partnerskabet. Afslutningsvis vil vi i refleksionen se på den 

blinde plet i analysen, hvilket vores analytiske blik kan medføre.

Konklusion

I konklusionen vil vi forsøge af samle alle trådene og opsumere analysens konklusioner, for at 

endeligt at konkludere på specialets problemformulering.

Perspektivering

Perspektiveringen vil tage udgangspunkt i tre emner. Den tænkte erkendelse, altså hvilke 

initativer Novozymes kunne tage på baggrund af de problemstillinger vi har belyst i specialet. 

Den vil kigge på et  alternativt problemfelt om kampen mellem elbiler og biobrændstof. Sidst 

vil den se på, hvordan dette kan belyses fra andre teoretiske udgangspunkter, end det specialet 

er baseret på.
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Analysestrategi
Dette kapitel har til formål at opsætte de videnskabsteoretiske rammer, der er nødvendige for 

at gå videnskabeligt til værks. Vi vil her beskrive specialets undersøgelsesmetode, metodiske 

overvejelser og vores begrundelser for valg ved indsamlingen af afhandlingens empiriske 

materiale. 

Vi beskæftiger os i problemformuleringen med kommunikationen som genstandsfelt og er 

derigennem bevidste om vores egen rolle som iagttagere, samt hvilken indflydelse det har på 

hvordan kommunikationen betragtes. Vi tager dermed et  socialkonstruktivistisk udgangspunkt 

og tilkender os i analysen den epistemologisk orienterede videnskabsteori. Dermed 

beskæftiger vi os ikke med ideen om en objektiv sandhed, men snarere om hvordan denne er 

konstrueret. Her tager vi udgangspunkt i den såkaldte tomme ontologi, hvor mening og 

sandhed fyldes og konstrueres ved, at systemer observerer deres omverden og dermed skaber 

den (Andersen, 1999: 13-14).

I projektets analyse anvender vi Luhmanns semantikanalyse til at belyse, hvordan 

ledeforskellen i kommunikationen om biobrændsel kondenseres i mening til generaliserede 

former, der står til rådighed for kommunikation. Vi vil med Luhmanns systemanalytiske blik 

se på, hvordan Novozymes agerer i et polyfonisk felt af komplekse politiske koder, samt 

hvordan de i deres kommunikation, strategisk forsøger at  penetrere og knytte an til disse 

koder. Denne iagttagelse vil vi foretage gennem sags-, social- og tidsdimensionen.

Videnskabsteoretisk ståsted
Specialets teoretiske omgangspunkt er grundet i Niklas Luhmanns systemteori. 

Systemteoriens bærende princip  er samfundets indordning i autopoietiske 

kommunikationssystemer. Dette betyder, at alt består og opretholdes af og ved 

kommunikation, og ikke af aktører, som i mange andre kommunikationsteorier (Andersen 

1999: 107-108). Systemteorien bygger således på ideen om samfundets opbygning som 

“totaliteten af alle forventelige kommunikationssystemer”, hvori kommunikationssystemerne 

evner at differentiere sig i delsystemer og subsystemer (Kneer & Nassehi, 1997: 115). 

 Disse differentierede systemer vil altid betragte verden ud fra et system⎤omverdens 

perspektiv, hvor alt iagttages inden for rammen af denne forskel. Iagttagelse kan derfor 
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defineres som enheden af forskellen indikation⎤forskel. Her betragtes alt tosidigt; enten på 

indersiden af markeringen, “det markerede rum” eller på ydersiden, “det umarkerede rum”. 

Det funktionelt differentierede system, som vi i specialet vil fokusere på, konstruerer sin egen 

kode der adskiller sig i samfundet, ud fra dens funktion. Den konstruerer dermed også sin 

omverden inden rammen af denne kode. Et økonomisk system kommunikerer derfor i en 

økonomisk kode, et politisk system i en magtkode osv.

Markeret 
inderside

Umarkeret 
yderside

Iagttagelse

Figur 1: Den bipolare forskel

Iagttagelsespunkt

Ved denne tosidige betragtning, ved førsteordens iagttagelsen, referer systemet til omverdenen 

og der skabes en blind plet i iagttagelsen. Systemet kan derfor ikke iagttage, hvad den ikke 

kan iagttage (Seidl & Becker 2006: 13-14). 

Det svarer til en virksomhed der iagttager samfundet ud fra en ren økonomisk betragtning om, 

hvad der kan og ikke kan betale sig. Dermed tager den ikke højde for omverdenens koder om 

f.eks. moral og etik. Den anskuer således ikke andres syn på virksomheden inden for disse 

koder, og tager derfor ikke højde for hvordan disse kan påvirke synet på virksomheden. 

Virksomheden kan derfor finde på at bruge en forurenende og for befolkningen 

sundhedsskadelig energi i sin produktion, selvom det kan have en på negativ indvirkning på 

salget af virksomhedens produkter. 

Dette løses ved iagttagelse af anden orden, dvs. ved at  iagttage iagttagelsen som en 

iagttagelse. Her refererer systemet til systemet selv som iagttager og bliver derved bevidst om 

eksistensen af systemets egen blinde plet (Andersen 1999: 112). 

I eksemplet fra før betyder det, at  virksomheden ved at iagttage sig selv, som en iagttager med 

en økonomisk kode, bliver bevidst om, hvad den med denne kode er blind over for. 
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Derved kan virksomheden identificere det paradoks, at dens ensidige økonomiske kode kan 

besværliggøre differentieringen have⎤ikke-have. 

Funktionssystem Kode 

(markeret⎤umarkeret)

Medie

Det politiske system Styre⎤styret

Styre⎤opposition

Magt

Det økonomiske system Betale⎤ ikke-betale 

Have⎤ ikke-have

Penge

Figur 2: Systemernes funktionelle differentiering

Meningsbegrebet

Vi har valgt at inddrage meningsbegrebet i specialet, da vi ser det som en essentiel del for 

besvarelsen af specialets problemformulering. For at kunne kommunikere en samfundsduelig 

løsning, må Novozymes nødvendigvis aktualisere mening og skabe menings- og 

argumentationsstrukturer i kommunikationen. Meningsbegrebet hos Luhmann er ikke noget 

der kan fiksereres. Mening er altid under ny form og aldrig stabilt. Meningsbegrebet er 

centralt  når vi ser på de sociale systemer, da disse systemer kun består og kun kan relatere til 

omverdenen, ved konstant at konstruere mening gennem forskellen system/omverden. Mening 

defineres af Luhmann gennem forskellen aktualitet⎤potentialitet. Det vil sige, at mening 

dannes i det øjeblik noget aktualiseres, men i samme øjeblik altid sættes i forhold til en vifte 

af potentielle muligheder. Når en virksomhed f.eks. vælger at forstå produkt A som 

nyskabende, potentialiserer den i samme øjeblik muligheder for, i stedet at forstå produktet 

som bæredygtigt, innovativt, dyrt osv. Mening er således aldrig fast bestemt. Den formes af en 

konstant strøm af kommunikation, der opstår og forsvinder i samme øjeblik (Andersen, 1999: 

120-123; Rennison, 2003: 23). 

Semantik

Mening kan dog også ses inden for rammen af forskellen kondensering⎤mening. Dette 

definerer Luhmann som semantikken. Her knytter kommunikation sig til kommunikation og 

skaber strukturer, der udarter sig i begrebsreservoirer for kommunikationen (Andersen, 1999: 
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142). Det semantiske apparat beskriver Luhmann som “(...) dets forråd af til rådighed stående 

regler til meningsforarbejdning. Med semantik forstår vi derfor en i høj grad generaliseret 

mening, som er disponibel relativt uafhængigt af situationen” (Kneer & Nassehi, 1997: 124). 

Semantik er derfor en fikseret meningsform, som kommunikationen kan knytte an til. Det er 

en struktur der reducerer kompleksiteten til f.eks. ideer, billeder, symboler og begreber, der 

står til rådighed for kommunikationen (Rennison, 2003: 21-22). 

Eksemplificeret er dette forskellen mellem hvordan biobrændstof flygtigt kan blive 

kommunikeret som en grøn teknologi, og at det bliver betragtet som en af fremtidens store 

vedvarende energikilder og arvtageren for vindmøllerne.

Luhmann arbejder med tre forskellige meningsdimensioner, den tidslige, saglige og sociale 

dimension. Den saglige dimension ser på temaet for kommunikationen, og arbejder derfor 

med forskellen dette⎤alt andet. Den sociale dimension ser på hvem kommunikationen 

aktualiserer. Forskellen os⎤dem er derfor rammen for denne dimension. Den tidslige 

semantik handler om betragtningen af hvornår et tema for kommunikationen træder frem. Den 

arbejder derfor inden for rammen af forskellen fortid⎤fremtid (Andersen, 1999: 144; 

Rennison, 2005: 9-10)

Analysemetode
I første analyseafsnit  vil vi, med udgangspunkt i den luhmannianske semantiske 

analysestrategi, undersøge, hvordan biobrændstof indskrives i semantiske temaer. Luhmanns 

semantikbegreb skal forstås i forbindelse med de ”betydningsrum”, der opstår omkring 

begreber. I disse betydningsrum vil man i semantikanalysen sondre mellem mening og 

kondenseret mening. Mening opstår udelukkende som et kortlivet øjebliksbillede, hvorimod 

den kondenserede mening udgør en struktur, der kan lagres i kommunikationen og som 

dermed kan betjene sig af den, gennem anvendelse af forskellige ting og begreber. På den 

måde skabes der et begrebsreservoir, der muliggør forskellige meningsformer (Andersen, 

1999: 142-143; Esmark, 2005: 244).

Når vi skal arbejde med at lokalisere disse semantikker i kommunikationen om biobrændstof, 

vil vi anvende ledeforskellen begreb⎤modbegreb og begreb⎤mening. Da vores 

iagttagelsespunkt er distinktionen biobrændstof⎤omverden knytter begreberne sig til 

indersiden af denne forskel, hvorimod modbegreberne placerer sig i umiddelbar modsætning 
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på den anden side af forskellen (Andersen, 1999: 143). Begreber og modbegreber 

identificeres derfor gennem deres positive eller negative relation til biobrændstof. Hvor 

ledeforskellen begreb⎤modbegreb kaster en lang række begrebspar af sig, så er distinktionen 

begreb⎤mening bundet op på mening og forventning, dvs. at vores opgave er at identificere 

den måde, hvorpå biobrændstof sammenkobles til andre meningselementer. F.eks. ser vi i 

analysen, hvordan Novozymes forsøger at tematisere biobrændstof til effektivitet og vækst og 

dermed forsøger at sammenkoble disse meningselementer med den det politiske system 

(Andersen, 1999: 123).

Med disse ledeforskelle vil vi se på, hvordan Novozymes knytter forestillinger om 

biobrændstof til iagttagelseskategorier som f.eks. ”innovation”, ”økonomisk vækst”, 

”energisikkerhed” og ”klimaforbedringer”. Når mening bliver kondenseret i et begreb, er dette 

et resultat af en selektionsproces, der indebærer bestemte fra- og tilvalg. Derfor er der tale om 

en kontingent operation, da der altid er muligheder for andre udvælgelser og dermed andre 

potentielle tilblivelser af mening. Denne kontingens kan man i den semantiske analyse nærme 

sig ved hjælp af de tre forskellige meningsdimensioner, som beskrevet tidligere.

I andet analyseafsnit anvendes de semantiske temaer fra første analysedel til at fremanalysere 

meningsgrænser mellem det økonomiske og det politiske system. Udgangspunktet for 

analysen er forståelse af, at al kommunikation foregår indenfor sociale systemer og at alle 

systemer konstitueres ved en grænse mellem system og omverden. Analysen af 

meningsgrænse for systemerne baseres på en forståelse om, at systemer er empirisk lukkede 

omkring specifikke operationer. Sociale systemers grundlæggende operation er altså 

kommunikation, der fastlægger dets grænse, og det samme gælder for tanker som 

grundlæggende operation i bevidsthedssystemer. Hvis ikke der var en operationel lukkethed, 

ville det være umuligt at  adskille ord, tanker og ting, altså selv- og fremmedreference 

(Andersen 1999: 111). 

Hvert enkelt  socialt system er på den måde autopoietisk både mht. kommunikation og mht. 

mening. Kommunikation kan følgelig kun finde sted inden for et  socialt system og aldrig 

mellem sociale systemer. Sociale systemer kan således ikke kommunikere med hinanden, men 

gerne om hinanden (Andersen, 1999: 133). 

Denne forståelse vil vi benytte, i vores analyse af de semantiske temaer som biobrændstof 

indskrives i, til at analysere de meningsgrænser der skabes mellem det økonomiske og 

politiske system. Samtidig vil vi afdække hvordan systemerne stiller deres kompleksitet  til 
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rådighed for hinanden (interpenetration), ved at anvende konstruktioner, der fremstilles i 

andre systemer (Andersen, 1996: 25). 

Til dette vil vi indkredse tre argumentationsfigurer i Novozymes’ politisering af biobrændstof, 

og kommunikationen i det politiske system, der relaterer sig til argumentationsfigurerne.

I specialets refleksion, vil vi diskutere og indkredse forskellige konstruktioner, der skabes af 

Novozymes i det politiske system, på baggrund af vores iagttagelser af det politiske systems 

iagttagelser af Novozymes i politiseringen af biobrændstof.

Novozymes som case-studie

I specialet har vi valgt Novozymes som iagttagelsespunkt, og derved case for specialets 

problemformulering. Hermed tager vi udgangspunkt i praksis, og anvender vores teoretiske 

indsigt til at analysere på problematikker, som Novozymes møder i den politiske 

kommunikation af biobrændstof. Casen afspejler således en social og organisatorisk verden, 

der skabes af aktørerne og meningsstrukturerne der indgår i den. Derved bliver casen et 

konkret fortolkningsrum, hvor vi fortolker en viden, som vi producerer igennem vores 

erfaringer og anvendelse af vores empiriske grundlag (Rendtorff, 2007: 250-252). På denne 

baggrund, har vi afgrænset os fra at fokusere på interne forhold i Novozymes og deres 

strategiske grundlag for kommunikation, da det har vist sig vanskeligt at få adgang til - og 

indsigt i - den interne kommunikation. Derfor har vi valgt at anvende Novozymes offentlige 

udtryk som iagttagelsespunkt, og fokusere på eksternt konstruerede argumentationsfigurer og 

konstruktionerne af Novozymes i det politiske system.

Vores ambition med case-studiet er ikke at lave en ny  strategi for Novozymes’ lobby-indsats, 

men i højere grad at kortlægge det terræn som Novozymes indgår i og hvilke problematikker 

vi kan iagttage opstå i deres aktive politisering. Ved et case-studie som dette, er det væsentlig 

at holde sig for øje, at der ikke nødvendigvis er en almengyldighed for den branche, som 

Novozymes indgår i. Deres relation med det politiske system afhænger af en specifik 

situation, hvor konklusionerne ikke nødvendigvis kan overføres til tilsvarende aktører (ibid.: 

249). 

Case-studiet har imidlertid en grad af udsigelseskraft i forhold til greentech branchen og den 

politiske konstruktion af politiserede virksomheder, da de politiske aktører relaterer 

Novozymes til lignende virksomheder, og derved beskriver dem, som et udtryk for det de 

iagttager i greentech branchen. I denne forbindelse er det væsentligt at understrege specialets 

socialkonstruktivistiske grundlag, hvilket medfører, at analysen af denne case har et 
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forskningsmæssigt ståsted, hvorfra vi betragter empirien. Vores politiske indgang til 

problemstillingen giver os således en risiko for en blind plet i iagttagelsen af Novozymes’ 

kommunikation. Den blinde plet kan opstå, da vi kan inddrage aktørers handlinger og 

kommunikation i en politisk kontekst, som den muligvis ikke havde hensigt til at  indgå i. 

Denne problemstilling gælder imidlertid også for den modvendte situation, hvor f.eks. 

Novozymes ikke kan styre sin kommunikation - således den indskrives i en politisk kontekst, 

uden det var virksomhedens hensigt at gøre dette.

Teoretiske perspektiver
Som omtalt i specialets motivation, ser vi virksomheder indskrive sig i det  politiske system. 

Denne opfattelse møder vi i politikforståelsen af, at de (formelle) politiske institutioner ikke 

længere er eneste hjemsted for politiske beslutninger. For virksomheder betyder denne type 

politisering, at  virksomheder kan deltage indirekte i fastlæggelsen af politiske beslutninger. 

Og dermed bliver virksomheder, og ikke blot politikere, afgørende for hvordan samfundet 

reguleres og hvordan samfundets problemer løses gennem regulering. Men som 

modbevægelse til denne åbenhed står de kollektivt bindende beslutninger. At beslutningerne 

er kollektivt bindende betyder, at andre forhold i samfundet  underordnes beslutningerne. 

Dette kan ses som kernen i et politisk blik:

“Politik binder og underordner sig andre forhold i samfundet. Dette 

udtrykkes på flere forskellige måder: Politik sætter rammer for eller 

fastlægger betingelser for samfundsforhold. Sagt i mere gængs 

sprogbrug: Politik regulerer eller styrer. Dette gælder både politiske og 

ikke-politiske forhold, dvs. at ikke-politiske forhold i samfundet kan 

være ordnet efter egne principper, men kun for så vidt, at  dette finder 

sted indenfor politisk opstillede rammer. Ellers udgør de et politisk 

problem” (Frankel, 2004: 16). 

Politikopfattelsen, der ligger til grund for denne relation mellem virksomheder, præciseres 

hyppigt med den klassiske definition af politik som (potentialet til at træffe) kollektivt 

bindende beslutninger (Frankel, 2004: 13). Hvis vi udfolder Eastons definition led for led, 

fremstår virksomhedens interesse for indvirkning på politiske beslutninger meget klart i 

forbindelse med markedsdannelse: 
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“For det første kollektivet: Her dukker samfundet op i 

politikbestemmelsen. Politik handler altid om samfundet, og i den 

formelle politikforståelse lokaliseres virksomheder i samfundet, forstået 

som den suveræne territorialstat. For det andet bindende: I den formelle 

politikforståelse er en kollektivt  bindende beslutning bindende, fordi 

overtrædelse heraf er forbundet med retslige sanktioner. Sanktionerne 

gives af staten, som netop har monopol på legitim vold i den 

pågældende territorialstat. For det tredje beslutninger: I den formelle 

politikforståelse er det typisk love eller andre retsakter” (Frankel, 2004: 

13).

Den grundlæggende relation mellem virksomheder og staten i et parlamentarisk demokrati er 

kendetegnet ved indirekte deltagelse, da det handler om at påvirke andre, som træffer de 

direkte politiske beslutninger. Virksomheder er udsat for regulering, og har derigennem en 

åbenlys interesse for at påvirke beslutninger, der har betydning for deres mulighed for drive 

forretning (Frankel, 2004: 12-13). Man ser også, at virksomheder anvender påvirkning af 

politiske beslutninger som redskab i dannelse af nye markeder. Deres indtræden i det politiske 

system har til formål at  skabe muligheder for at drive forretning, der relaterer sig til den 

offentlige sektor (Andersen, 1996: 38).

Dette teoretiske perspektiv om, at  virksomhedernes indtræden i det politiske system, stiller en 

række forudsætninger op  for vores analyse af problemstillingen. Virksomhederne driver ikke 

alene forretning i en politisk kontekst, men deres kommunikation bliver også politisk. Deres 

ønske om at  påvirke andre, må forudsætte, at de kommunikerer til politiske aktører på de 

politiske aktørers præmisser. Samtidig vil vi anvende vores viden fra dette teoretiske 

perspektiv, til at fokusere på hvorledes de politiske aktører konstruerer Novozymes i en 

politisk kontekst. På grundlag af politikforståelsen, vi netop har præsenteret, vil vi i analysen 

vurdere Novozymes’ mulige målsætning om indvirkning på de kollektive bindende 

beslutninger. Dette sker igennem analysen af deres argumentation for biobrændstof og de 

modsvar, som politiske aktører opstiller ved specialets interviews og anden omtale i empirien. 

Vi bemærker i denne forbindelse, at beslutninger i Eastons traditionelle politikforståelse 

typisk beskrives som lov og retsakter. I casen er Novozymes og biobrændstof ikke udtryk for 

19



noget ulovligt eller samfundsstridende, det er således ikke love og andre retsakter der er 

gældende, men offentlige midler i opbygningen af biobrændstof markedet.

Partnerskaber som anden ordens kontrakter

Vi har i specialet  valgt at  inddrage teorien om partnerskaber med det formål at iagttage 

Novozymes’ anvendelse af strategiske alliancer fra et  teoretisk perspektiv. Partnerskaber er 

ideen om en løsningsorienteret model, for samarbejde mellem det offentlige, det private og 

frivillige organisationer. Formålet med partnerskaberne er at skabe længerevarende fleksible 

samarbejder, der er i stand til at  løse komplekse problemstillinger i en verden, der udvikler sig 

konstant (Andersen & Sand, 2012: 205). 

Partnerskaberne bliver teoretisk forklaret som en anden ordens kontrakt. Kontrakten defineres 

her inden for forskellen forpligtelse⎤frihed. Kontrakten knytter således friheden i 

kommunikationen, af kontraktens parter, til forpligtelse. Der er således ikke nogen frihed 

uden for parternes aftalte begrænsning af deres egen frihed (Andersen & Sand, 2012: 

208-209). Kontrakten er altid en kontrakt mellem forskellige kommunikationssystemer. Hvert 

kommunikationssystem knytter kontrakten i forhold til systemets egen kommunikation, inden 

for forskellen system⎤omverden. Dette skaber kontraktens paradoks, da kontrakten skal være 

entydigt gældende, samtidig med at den skal være flertydigt forstående. 

Parterne der har indgået kontrakten differentierer derfor sig på indersiden af kontraktens 

forskel, ved at definere forskellen forpligtelse⎤frihed inden for rammen af partens egen 

kommunikation.

Kontrakten har således kun mulighed for, at bevare sin enhed ved at skabe pluralitet. Dermed 

er kontrakten ikke et selvstændigt kommunikationssystem, men snarere en enhed der knytter 

forskellige kommunikationssystemer til hinanden (Andersen & Sand, 2012: 209-211). 

Kontrakten har et ønske om at håndtere de altid mere komplekse og omskiftelige omgivelser. 

Dette forudsætter en søgen mod mere frihed og fleksibilitet. I denne søgen, må kontrakten 

suspendere sine egne forudsætninger, for at blive til et  partnerskab. Denne proces betegnes 

som en hybridisering, pga. kontraktens konstante ønske om at ændre sin egen form.

Partnerskabet skal derfor ses som en kontrakt af anden orden. Hvor kontrakten skal betegnes 

inden for rammen af forskellen forpligtelse⎤frihed, uddifferentierer partnerskabet sig på 

indersiden af forskellen, inden for rammen af forskellen forpligelse mod frihed⎤frihed. 
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Hvor kontrakten betegner et løfte der indgås, skal partnerskabet i stedet ses som et løfte om 

fremtidige løfter. Kontrakten kræver stabile eksterne forhold, som den kan referere til, en 

ekstern social orden som f.eks. loven. Partnerskabet som en andenordens kontrakt er derimod 

selvreferentielt  og referer derfor internt, til forhold som partnerskabet selv opstiller. Og 

dermed opstilles dens egen sociale orden. Dette er essensen i partnerskabet, da 

forudsætningerne for de fremtidige løfter dermed skabes (Andersen & Sand, 2012: 213-215). 

De teoretiske perspektiver inddrages særligt i analysen af Novozymes argumentation for 

biobrændstof og i specialets refleksionsafsnit.

Figur 3: Kontraktens første og anden orden

Relevante teoretiske aspekter

Det teoretiske grundlag for analyse og besvarelse af specialets problemformulering, er udvalgt 

ud fra et formål om en systemteoretisk kommunikativ analyse. Her bliver virksomheden 

Novozymes iagttagelsespunkt for spillet omkring greentech-industriens ønske om, at influere 

den politiske klimadagsorden. Det er et aktuelt perspektiv på et kontinuert problemfelt, hvor 

virksomheder søger indflydelse på politiske beslutninger. Specialet kan baseres på andre 

diskursteoretiske retninger, i analysen af Novozymes’ politisering. I vores anvendelse af 
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Luhmanns semantikanalyse, er det relevant at overveje hegemonianalysen hos Laclau, hvor 

dekonstruktionen åbner det politiske rum ved at demontere centrale forskelle såsom frihed/

magt. (Andersen, 2000: 75-76). 

Dette teoretiske blik kan virke sammenfaldende med vores systemteoretiske blik, da centrale 

forskelle benyttes til at fremstille betydningsdannende logik, hvilket vi selv fokuserer på i 

sondringen mellem mening og kondenseret mening. Igennem Laclaus Hegemonianalyse, vil 

vi i højere grad kunne iagttage Novozymes’ politiske projekt, som en magtkamp  overfor de 

politiske aktører og konkurrerende markedsaktører. Ved anvendelsen af det systemteoretiske 

blik afskriver vi os dog fra anvendelsen af de analytiske muligheder af det Laclauske blik på 

det politiske spilDermed fokuserer vi analysen på kommunikationen i de to systemer, hvor 

biobrændstof konstrueres. Dette gør vi for at skærpe blikket  på disse konstruktioner og 

systemernes gensidige indtræden,da det er speicalets ambition, at  fokusere på 

kommunikationen i det politiske spil, frem for den politiske kamp alene, som det  Laclauske 

blik indebærer.

Empirisk grundlag
Vores empiri er udvalgt ud fra en forundersøgelse af Novozymes’ aktiviteter og interesser ift. 

beslutningstagere og samarbejdspartnere på biobrændstof-området. I forundersøgelsen 

afdækkede vi den generelle omtale af Novozymes biobrændstof og de alliancer, som 

Novozymes indgår i. Derefter fastlagde vi rammer for henholdsvis den skriftlige empiri og 

interviews i specialet, som vi ville inddrage i specialets analyse. 

Skriftlige kilder

Hensigten med den skriftlige empiri var at indhente empiri om hvorledes biobrændstof og 

Novozymes fremstilles i mediebilledet, og ligeledes hvordan, eller om overhovedet, 

Novozymes konstruerer biobrændstof i en politisk kontekst. Denne empiri blev indsamlet via 

Infomedia og tænketanken Mandag Morgen. 

Vores søgning for begge medier har været for perioden 1. juli 2009 til 31. marts 2012, på 

søgeordene ”novozymes” og ”biobrændstof/biobrændsel/bioethanol/bioætanhol” i 439 

mediekilder - inkluderende landsdækkende dagblade, regionale dagblade, fagblade, 

magasiner, Mandag Morgen analyser og enkelte udvalgte webkilder - herunder Altinget. 

Søgningsteknikken betød, at ordet ”novozymes” skulle indgå i artiklen, samt mindst ét af 

betegnelserne for biobrændstof. Denne søgning resulterede i 571 artikler fra perioden, hvor 
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ovenstående ord indgik, hvoraf 562 havde en reel omtale af biobrændstof og/eller 

Novozymes, der var mulig at kategorisere.

Ved vores gennemgang og kategorisering af artiklerne, valgte vi at fokusere på omtalen af 

Novozymes og biobrændstof, samt den kontekst det blev omtalt i. Omtalens tema har vi 

vurderet ud fra de fire gennemgående temaer for omtalen af biobrændstof, som vi fandt i 

forundersøgelsen og verificeret ved artikelgennemgangen. Kategoriseringen er dermed udført 

med en eksplorativ og induktiv empirisk tilgang til artikler og omtale af Novozymes og 

biobrændstof. Vi har søgt en metode, hvor vi ikke er forblindet af vores forforståelse, men i 

stedet for lader temaerne selv træde frem (Miles and Huberman, 1984: 58). Disse temaer, og 

vægtningen af temaerne, anvendes som grundlag for første analyseafsnit, hvor vi analyserer 

den semantiske konstruktion af Novozymes, relationen til offentligheden og dele af 

Novozymes’ politisering af biobrændstof.

Ved kategoriseringen af de enkelte artikler, fastlægges hvilket tema der er styrende for 

omtalens karakter. Denne vurdering beror på flere aspekter ved omtalen, herunder hvilke 

kvaliteter biobrændstof og/eller Novozymes tillægges, afsendere og modtagere af 

kommunikationen, artiklens overordnede budskab og mulige hensigter ved omtale af 

biobrændstof. Kategoriseringen af artiklerne indeholder desuden øvrige temaer der er til stede 

i omtalen, medietype, artikeltype, initiativtager til artiklens omtale og aktører i artiklen. 

Kategoriseringen af de i alt 562 artikler fremgår af bilag 1.

Interview kilder

Inddragelsen af interviews i specialets empiri omfatter interviews med både en 

virksomhedsrepræsentant fra Novozymes og syv udvalgte aktører i det politiske system. De 

syv udvalgte kan, i større eller mindre omfang, vurderes som relevante aktører for 

Novozymes’ politiske målsætning på biobrændstof området. Det konkrete valg af aktører 

beror dermed på en vurdering af om aktørerne har et klart politisk sigte i deres rolle overfor 

Novozymes. De udvalgte aktører har dermed et defineret  mål, der kræver en stillingtagen 

overfor Novozymes som politisk aktant. Vi har således fravalgt at medtage aktører uden et 

klart defineret politisk formål, hvilket  ville medføre, at informanten ikke har en klar position 

overfor Novozymes og Novozymes’ formål. Dermed fraskrives aktører som medier, 

kommentatorer m.m.

Af hensyn til den praktiske gennemførsel samt vurderingen af, hvor bredt det samlede panel 

af informanter er, har vi fravalgt yderligere informanter. Den simple betragtning er således, at 
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de udvalgte informanter samlet set dækker de positioner, som de fravalgte aktører forventes at 

have overfor Novozymes. Dette gælder blandt andet tænketanken CONCITO, hvis 

bæredygtighedsperspektiv er repræsenteret ved flere af de udvalgte informanter. Ligeledes har 

vi fravalgt  aktører udenfor Danmark, da specialet alene omhandler det danske politiske 

system. Vi er bevidste om den internationale indflydelse på dansk politik og energimarkedet 

specielt. Dog har vi valgt ikke at inddrage udenlandske aktører, og kan derfor heller ikke 

konkludere på dette område. De otte udvalgte aktører fremgår af bilag 3.

Formålet med interview af de syv aktører - fra det politiske - er at belyse Novozymes’ 

kommunikation fra ’modtagerperspektiv’, med fokus på den politiske iagttagelse der pågår af 

Novozymes kommunikation. Hensigten ved inddragelse af interviews er, at fremskaffe 

yderligere empiri, der kan belyse politiske aktørers opfattelse af den kommunikation der 

finder sted mellem dem og Novozymes. Vi ønsker herigennem at komme tættere på den 

dialog, der finder sted mellem parterne. Empirien fra de i alt otte interviews, anvender vi i 

både første analyseafsnit og andet analyseafsnit, der omhandler kommunikationen der indgår i 

konstruktionen af Novozymes’ politisering af biobrændstof og modsvaret fra det politiske 

system.

Til gennemførselen af interviews, har vi udarbejdet en specifik spørgeramme, der har til 

formål at gøre interviewene semi-strukturerede, med fokus på den specifikke relation mellem 

aktøren og Novozymes. Den semi-strukturerede interviewform er kendetegnet ved, at 

interviewet følger en spørgeguide, med interviewrammer, hvori emnerne er fastlagt. Emnerne 

for de enkelte interviews afhænger i dette projekt, af den respektive informants relation til 

virksomheden og dermed den politiske kontekst informanten indgår i. Interviewet har derfor 

været udført ud fra en spørgeguide, hvor relevante emner indgår i styringen af interviewet, 

men selve formuleringen ikke er fastlagt på forhånd. Den semistrukturerede interviewtype er 

indenfor den kvalitative forskning karakteriseret i hhv. sonderende og dybdegående 

interviews. Hvor den sonderende type har til formål at indhente information om emner, der er 

meget lidt viden om, har den dybdegående type til formål at få detaljeret viden om et  bestemt 

emne (Kristensen, 2007: 282). I vores interviews har vi anvendt en dybdegående form, da vi i 

vores spørgeramme har fokus på at  indhente viden om aktørens indsigt og interesser ift. 

Novozymes og biobrændstof. Den primære model for denne spørgeramme fremgår af bilag 2.
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Anvendelsen af interviews som empiri har været kvalitativ, med fokus på de politiske aktørers 

beskrivelse af biobrændstof i den politiske debat og på deres beskrivelse - og derigennem 

konstruktion - af Novozymes som aktør. Respondenternes beskrivelser har dermed medvirket 

til forståelse af kommunikationen af biobrændstof og et nærmere indblik i Novozymes’ 

kommunikation, end vi kunne opnå igennem skriftlige kilder. Vi anvender ligeledes 

interviews til at forstå iagttagere, der skal danne mening af den kommunikation, der på 

forhånd er tillagt en bestemt mening, og derigennem udbygge vores semantiske reservoir. 

Med denne tilgang sikrer vi, at  interviews bliver relevant for vores semantiske analyse, da den 

skriftlige empiri bliver suppleret med aktørernes uredigerede begrebsudtryk. Samtidig kan 

interviews fremstå for tilfældig i indsamlingen af empiri, da interviewet  vil have en risiko for, 

at være uformel eller citater kan tages ud af en længere sammenhæng. For at imødegå dette, er 

alle citater medbragt i specialet blevet godkendt i skriftlig form af den respektive 

interviewperson, og strukturen af vores interviews er tilrettelagt således, at der er lagt vægt på 

at aktørerne beskriver deres iagttagelser af kommunikation. Interviews af de fire primære 

aktører, som vi har interviewet, er transskriberet og vedlagt i bilag til specialet. De sekundære 

interviews er transskriberet i uddrag af interviews, og ligeledes vedlagt i bilag. Alle interviews 

fremgår i lydfil på bilag 12 og reglerne for vores transskribering fremgår af bilag 2. 

Vi er i forbindelse med vægtningen mellem empiriske kilder, bevidste og opmærksomme på 

det forhold, at skriftlige, redaktionelle kilder bør vægtes tungere i en analyse end mundtlige 

interviews af f. eks. en virksomhedsrepræsentant, da der er tale om en mere plejet og 

gennemarbejdet semantik, end interviewtransskriptioner giver udtryk for. Til gengæld giver 

interviews en tilgang til en særlig indsigtsfuld viden, da det  er primære kilder, hvor de 

politiske aktører selv beskriver de centrale forhold i relationen mellem det  politiske og 

økonomiske system. Med godkendelsen af citaterne, sikres kvaliteten af citaterne yderligt. 

Mellem de to ydrepositioner, er de skriftlige kilder, som aktørerne selv har forfattet, såsom 

kronikker og debatindlæg. Disse kilder har både den plejede semantik fra de skriftlige kilder, 

og den primære kildes kvalitet.
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Kommunikationssystemer
For at kunne begynde på en analyse af Novozymes politisering af biobrændstof, må vi først 

etablere de grundlæggende kommunikative rammer. Novozymes træder som virksomhed ind i 

en række sociale systemer, hvor der er omtale af virksomheden, den ansatte, teknologier, 

produkter osv. I empirien vælger vi derfor alene at fokusere på den kommunikation, der kan 

refereres til hhv. det økonomiske og politiske system, da det er denne kommunikation der er 

relevant for vores problemformulering. Det er samtidig den kommunikation, der er mest 

udbredt i empirien, jf. afsnittet om empiriudvælgelse i vores analysestrategi.

Figur 4: Autopoietiske systemer. 

Det økonomiske system 

Det økonomiske system er, som beskrevet i teoriafsnittet, defineret inden for rammen af 

forskellen have⎤ikke-have og betale⎤ikke-betale, med mediet penge.

Vi ser, at Novozymes i en række tilfælde, selv kommunikerer inden for det økonomiske 

systems koder. Dette sker særligt i relation til andre virksomheder, som DONG Energy og 

Danisco, ligesom Novozymes også bliver omtalt i en økonomisk kode af eksempelvis andre 

virksomheder og aktieanalytikere. Det er særligt i kraft af virksomhedens grundlæggende 

præmis om at tjene penge, hvilket understreges jævnligt i forbindelse med aktieudsving, 

fremlæggelse af kvartalsregnskaber og analyser om fremtidigt potentiale for afkast  af 
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investeringer. Dette beskrives eksempelvis i omtalen af Biorefining Alliance, som Novozymes 

indgår i:

”Tanken om bioraffinaderier er ikke ny, men timingen er måske ved at være perfekt. Olie 

koster i øjeblikket 112 kr. pr. tønde, så både som brændstof og råstof til plastic leder verdens 

gigantvirksomheder med lys og lygte efter alternativer” (Jürgensen & Tornbjerg, 2012).

Novozymes bliver også omtalt med en økonomisk kode af politikere, Fagforeninger og 

Grønne interesseorganisationer5, som dette eksempel fra interview af MF Rasmus Helveg (B). 

Her fremhæver politikeren det økonomiske aspekt ved Novozymes, ud fra et politisk aspekt:

”Men jeg har jo kæmpe stor respekt for Novozymes. Jeg synes, at det er 

en spændende virksomhed, så det er jo mange, mange, mange, mange 

arbejdspladser og tjener mange penge på at hjælpe i en grøn omstilling. 

Det er perfekt, altså det er lige præcis det vi gerne vil. Det er at lave en 

g r ø n o m s t i l l i n g s a m t i d i g m e d m a n o m s æ t t e r d e n 

tilvidensarbejdspladser”  

(Helveg, Bilag 6). 

Den økonomiske konstruktion i kommunikationen om biobrændstof vil blive uddybet i senere 

afsnit af denne analysedel.

Det politiske system

Det politiske system har vi i teoriafsnittet defineret inden for rammen af forskellene 

styre⎤opposition og styre⎤styret, gennem magt som medie for kommunikationen.

Vi ser, at Novozymes kommunikerer inden for det politiske systems kode om 

styre⎤opposition, særligt når de relaterer sig til politiske beslutningstagere i systemet. Dette 

ser vi eksemplificeret med Novozymes deltagelse på SFs landsmøde i 2010. At Novozymes 

forsøger at placerer sig på indersiden af forskellen, ser vi bl.a. beskrevet i følgende analyse:
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”For det andet er Steen Riisgaards besøg på SF-landsmødet et  tegn på, 

at også topcheferne i dansk erhvervsliv ved, at Løkke-regeringen 

hænger i en tynd tråd. Hvis de vil bevare deres indflydelse, er de nødt til 

at tage højde for, at  der meget vel kan sidde S- og SF-ministre i 

regeringskontorerne om et års tid” (Ørskov, 2010).

Novozymes ageren i det politiske system vil dog blive dybere berørt i specialets anden 

delanalyse.

System⎤omverdens relation

Et gennemgående spørgsmål for specialets problemformulering er relationen mellem det 

økonomiske og det politiske system, da Novozymes som markedsaktør søger at kommunikere 

med det politiske system. Omverdensrelationen vil derfor være et tilbagevendende fokus i 

analysen, da biobrændstof kommunikeres i flere koder og - når det er muligt - på tværs af 

systemer. Som det allerede er slået fast, er systemer på én gang åbne og lukkede. Vi er 

opmærksomme på systemernes skiftende lukkethed og hvorledes systemerne relaterer sig i 

kommunikationen.

Derfor vil kompleksiteten i systemerne spille en central rolle, da de forskellige 

kommunikationssystemer kan stille deres kompleksitet til rådighed for hinanden - eller rettere; 

skabe en kompleksitet i kommunikationen, der modsvarer kompleksiteten i det andet system 

(interpenetration). Dette kan vi se udfolde sig ved, at Novozymes spiller ind som en politisk 

aktør i kommunikationen. Dermed trækker Novozymes også kompleksiteten fra det politiske 

system ind i det økonomiske system. Det ser vi i følgende citat:
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 ”I en situation, hvor vi i stigende grad mangler arbejdspladser i Europa, 

er det da uhyre spændende, at man kan skabe en million nye job i EU på 

bare 10 år ved at satse på at  omdanne landbrugsaffald til flydende 

brændstof, siger Novozymes’ administrerende direktør, Steen Riisgaard 

(...). Både Uffe Jørgensen og Steen Riisgaard efterlyser, at EU’s 

politikere klart melder ud, om man tør satse på affaldet som en kilde til 

brændstof . En sådan udmelding vi l for alvor t i l t række 

investorer” (Skive Folkeblad, 2010). 

Novozymes argumenterer med, at  biobrændstof skaber vækst og arbejdspladser, men samtidig 

at det kræver politisk handling. Dermed bliver den økonomiske kode have⎤ikke-have knyttet 

an til den politiske magtkode styre⎤opposition, hvor præmissen for økonomisk vækst er 

politisk stillingstagen.

Omvendt ser vi, at det økonomiske system også stiller sin kompleksitet til rådighed for det 

politiske system. Et eksempel i kommunikationen er diskussionen om hvorvidt politikerne 

skal udvælge særlige teknologier, som staten skal satse på i statsstøtten. Det ser vi et eksempel 

på i et uddrag fra et debatindlæg af Ole Sohn (SF): “Vi kan skabe tusindvis af arbejdspladser i 

yderområderne. Vi kan skabe et nyt erhvervseventyr. Og vi kan gavne klimaet. Og et nyt EU-

program kan endda bidrage med finansieringen. Svaret er bioethanol.” (Sohn, 2010). 

Vi ser, at prioritering af statsstøtte til udvalgte teknologier kommer til definere sig inden for 

rammen af forskellen betale⎤ikke-betale. Det økonomiske system stiller sig til rådighed for 

det politiske system, og knytter de politiske beslutningstagere op på den økonomiske kode. 

Politiske beslutninger bliver dermed et spørgsmål om ikke bare at have magten, men også om 

at bruge den til at  foretage økonomiske prioriteringer, så som investeringer i specifikke 

brancher.

Vi ser altså jævnligt i empirien, at kommunikationssystemerne stiller deres kompleksitet til 

rådighed for andre systemer. Derved relaterer kommunikationssystemerne sig til deres 

omverden igennem anvendelse af kommunikativ konstruktion fra det andet system.
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Partnerskaber for biobrændstof
Vi ser i empirien flere tilfælde hvor en række aktører offentligt vælger at gå sammen i fora og 

alliancer, for at sikre fremmelsen af en fælles sag. Igennem dette afsnit, vil vi se på hvordan 

disse partnerskaber eller partneskabslignende forhold gør sig gældende i kommunikationen. 

Partnerskaber er nødvendigt at inddrage, da samarbejdet mellem virksomheder, 

brancheforeninger og interesseorganisationer, har en underliggende betydning for 

politiseringen af biobrændstof. Kommunikationen om biobrændstof bliver ikke kun 

konstrueret af Novozymes, men går også gennem andre aktører. For at kunne se på 

politiseringen af biobrændstof, er det derfor en forudsætning også at forstå tilstedeværelsen af 

partnerskaber i et energipolitiske felt.

Vi har dog ikke haft adgang til partnerskabskommunikationen, da vi f. eks. ikke kan se 

hvilken kommunikation der har været koordineret mellem samarbejdspartnere og under hvilke 

rammer de uformelle samarbejder og partnerskaber foregår. Vi kan derfor udelukkende 

redegøre for partnerskabernes tilstedeværelse og hvordan de indgår i politiseringen af 

biobrændstof.

Et af de tilfælde, hvor vi ser et samarbejde mellem flere aktører, sker i forbindelse med 

Landbrug & Fødevarers initiativ til at danne Forum for Bæredygtige Biobrændstoffer: 

”Troen på biobrændstof har fået brancheorganisationen til at danne 

Forum for Bæredygtige Biobrændstoffer (FBB) sammen med selskaber 

som Novozymes, Danisco, Dong Energy  og Energi- og olieforum. 

Målet er at få regeringen og partierne bag det nuværende energiforlig til 

at sætte tempoet op for brugen af biobrændstof” (Jyllands-Posten, 

2010). 

Her ser vi hvordan de nævnte virksomheder og brancheorganisationer indgår i et  formelt 

samarbejde, med et fælles mål, der handler om at fremme brugen af biobrændstof.
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Figur 5: Forum for Bæredygtige Biobrændstoffer

I et andet  tilfælde ser vi en alliance opstå mellem Novozymes, Dong, Landbrug & Fødevarer 

og Haldor Topsøe:

 ”Dong Energy er nemlig én af fire parter, som netop er gået sammen i 

en ny Biorefining Alliance, der har det overordnede formål at udnytte 

den begrænsede biomasse-ressource bedst muligt - med udgangspunkt  i 

de teknologier, som de fire parter allerede behersker” (Wittrup, 2011). 

Denne alliance har som Forum for Bæredygtige Biobrændstoffer også et fælles mål som 

parterne i alliancen, er gået sammen om. Hvad mere er, at vi kan se alliancen bestå af fire 

parter, der hver især udfolder en særlig specifik rolle, som berettiger deres deltagelse i 

samarbejdet. 

Landbrug & Fødevarer repræsenterer landbruget og dermed også producenterne af ressourcer, 

der skal bruges i produktionen af biobrændstof. Novozymes bidrager med enzymerne der 

muliggør produktionen. Haldor Topsøe har det  tekniske know-how til opførelsen af et anlæg 

til produktion af biobrændstof. Mens DONG står som elselskabet, der skal drive anlægget. Vi 

har altså hele værdikæden til stede, der skal kræves, for at biobrændstof-produktion kan lade 
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sig gøre i Danmark. Hver part i alliancen er dermed også afhængig af de andre og af det fælles 

samarbejde, for at nå målet.

Figur 6: BioRefining Alliance

Fra samarbejdet i Biorefining Alliance ser vi også følgende:

“Planen er, at  vi til juni offentliggør en strategirapport, der vil sige 

noget om, hvilken forskning og demonstrationsanlæg der er behov for 

inden for de nærmeste år. Samtidig vil den pege på, hvilke teknologier 

og forretningsmuligheder der er realiserbare inden for de næste par år. 

Det vil give os et sigte for, hvad der er opnåeligt inden for de næste par 

år og på sigt, og det  vil gøre det lettere at koordinere forskning og 

udvikling herhjemme ud fra en samlet vision.” (Springborg, 2011).

Udtalelsen stammer fra Anne Grethe Holmsgaard efter offentliggørelsen af hendes ansættelse 

som direktør for Biorefining Alliance. Hun understreger, at alliancen altså ikke kun blot er et 

kortvarigt og uformelt håndslag, men en langvarig forpligtelse for de involverede parter. 
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Og ydermere at parterne, under alliancens fastsatte rammer, forpligter sig på et koordinerende 

arbejde inden for arbejdet med biobrændstof.

Alle parter i alliancen har noget på spil og alle parter har noget at vinde. Og det er uanset om 

arbejdet foregår i det fælles regi, såvel som ved mere individuelle indsatser. Eksemplificeret 

ved DONGs finansiering af rammen for forsøgsværket Inbicon i Kalundborg (Sjællandske 

Slagelse, 2010). 

Selvom projektet Inbicon ikke er foregået inden for rammen Biorefining Alliance, viser det et 

eksempel på parternes gensidige afhængighed, for at opnå succes. For projektet Inbicon 

fungerer ikke kun som et forsøgsanlæg, men også som en løftestang for et fuldskalaanlæg for 

biobrændstof. Et sådan anlæg vil være en gevinst for alle parterne i alliancen. En gevinst som 

ikke nødvendigvis kun berører det økonomiske system, når Novozymes tjener penge på salget 

af enzymer. Det vil eksempelvis også berøre det politiske system. En implementering af 

biobrændstof, vil betyde vækst og arbejdspladser i udkantsområderne i Danmark, såvel som 

en stærkere økonomisk position for de danske landmænd. En stærkere samfundsposition for 

landmændene vil i sidste ende også betyde en stærkere politisk position for Landbrug & 

Fødevarer, som derigennem vil kunne tale med en øget vægt i det politiske system.

Parterne i alliancen er derfor afhængige af samarbejdet med DONG, i kraft af organisationens 

position som dominerende energiselskab i Danmark. Denne afhængighed er gensidig, i kraft 

af de andre parters styrkepositioner og kompetencer.

Der er altså en fælles forpligtelse til opgavevaretagelse i alliancen, en forpligtelse om et 

længerevarende samarbejde mellem parterne og et fælles mål blandt samarbejdspartnerne. Det 

udgør tilsammen hvad vi i teoriafsnittet definerer som et partnerskab.

Udover de formelle partnerskaber, ser vi også - særligt gennem interviews - at mere uformelle 

partnerskaber finder sted. Et  eksempel herpå, er 3Fs forståelse af deres partnerskab med 

Novozymes, som det præsenteres af konsulent Jesper Lund Larsen ved interview:
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”For os er det et partnerskab [med Novozymes]. Men vi har et 

uafhængigt partnerskab, forstået på den måde, at vi ikke er bundet op  og 

skal støtte dem. Hvis Danisco ville gøre det samme, så ville vi også gå 

ind og sige, at her vil vi godt lave et samarbejde med jer for at fremme 

det her. For os er det vigtigste, at vi får skabt nogle jobs herhjemme. Og 

hvem der gør det, er vi som sådan ligeglade med. Det samme har vi, 

hvis Vestas ikke kan leverer varen til DONG. For kan Siemens gøre det, 

jamen så er det fint. Det er stadig arbejdspladser herhjemme.” (Larsen, 

Bilag 9)

Et resultat af den mere uformelle partnerskabsform er, at forpligtelsen i opgavevaretagelsen 

ikke er så stærk som i den formelle. Partnerskabet opstår som udtryk for gensidig interesse i 

en fælles målsætning, uden gensidig forpligtigelse. Men ikke desto mindre finder den sted, i 

kraft af udsigten til en fælles gevinst. Dette vil vi belyse nærmere i refleksionen.

Temaer for kommunikationen
Vi kan i empirien se, at  Novozymes og de aktører der har noget på spil i kommunikationen, 

benytter sig af en række forskelle, der supplerer rammeforskellene indenfor de to 

kommunikationssystemer, jf. analysestrategien. Disse supplerende forskelle kategoriseres i 

empirien og deres overordnende temaer i kommunikationen har vi indkredset til de fire temaer 

- økonomi, innovation, miljø og sikkerhed.

I dette og de følgende temaafsnit vil vi forsøge at afdække denne polyfoni i kommunikationen 

om biobrændstof. Temaafsnittene kan virke som en triviel opremsning og gengivelse af den 

kommunikation der er på spil. Men temaafsnittene er på trods af dette, stadig nødvendige for 

at skabe en analystisk platform, som vi senere kan stille os op på. Formålene med afsnittene er 

derfor, at kridte det kommunikative terræn op, belyse præmisserne for kommunikationen og 

således skabe et fundament der gør, at vi kan se længere ind i Novozymes politisering og ikke 

mindst den kompleksitet der træder frem. I dette afsnit vil vi præsentere de fire temaer og 

deres andel i kommunikationen. Efterfølgende vil vi mere dybdegående folde hvert tema ud.
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De  fire temaer og deres supplerende forskelle sammenholder vi i figuren herunder:

Økonomi Innovation Miljø Sikkerhed

Supplerende 

forskelle

effektiv⎤ 
ineffektiv

prioritering⎤
omkostning

kendte⎤ 

ukendte
forsyningssikkerhed
⎤ omkostning

investering⎤
omkostning

førende⎤ 

haltende

konventionel⎤
ukonventionel

forsyningssikkerhed
⎤miljløbelastning

subsidiering⎤
omkostning

subsidiering⎤
rammevilkår

aktiv⎤
passiv

stabilitet⎤
ustabilitet

billig⎤ 
dyr

rammevilkår⎤
omkostning

effektiv⎤ 

konventionel

forsyning⎤
mangel

vedvarende 
jobs⎤
temporale jobs

subsidiering⎤
prioritering

bæredygtig⎤ 
belastende

kontrol⎤
tillid

investering⎤
besparelse

statsstøtte godt⎤ 
statsstøtte dårlig

sort energi⎤
grøn energi

konkurrenceevne
⎤manglende 

konkurrenceevne

Udvikling⎤
afvikling

klimaudfordringer
⎤ klimaløsninger

import⎤
eksport

rammevilkår⎤
prioritering

globalisering⎤
lokalisering

højteknologisk⎤ 
lavteknologisk

Figur 7: Supplerende forskelle indenfor temaer i kommunikationen

Biobrændstof kommunikeres på forskellig vis indenfor de respektive temaer, da omtalen af 

Novozymes og biobrændstof varierer på tværs af bl.a. hvilken type omtale der finder sted, 

hvilke aktører der indgår eller i hvilken kontekst omtalen indgår i. Vi vil med dette forbehold 

udlægge eksempler på de tema-specifikke omtaler, der ligger til grund for udvalget af temaer 

og enkelte af de supplerende forskelle, der er anvendt til formålet.

Miljø

Temaet, der benytter sig af forskellen grøn⎤ikke-grøn, har en særlig relation til den globale 

klimadebat, og Novozymes’ indtræden i debatten som leverandør af klimavenlige teknologier. 

I denne kontekst er nedenstående citat fra en medarbejder ved organisationen Greenpeace, et 

eksempel på hvorledes interesser søger at  underkende de grønne perspektiver ved Novozymes 
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løsning og dermed Novozymes mulighed for at placere sig på indersiden af forskellen 

grøn⎤ikke-grøn: “Novozymes-chef Steen Riisgaard vil lave biobrændstoffer baseret på halm. 

Hans problem er bare, at hverken klima- eller forretingsidéen er stæk nok til at stå på egne 

ben” (Belusa, 2010).

Synet på miljøets forskel og hvordan det udmønter sig i Novozymes møde med miljøbegrebet 

i kommunikationen, belyser vi nærmere i afsnittet om temaet miljø.

Økonomi

Som tema er økonomi bærende for omtale af virksomheden Novozymes. Dette skyldes, 

foruden virksomhedens grundlæggende formål om at skabe profit, også det faktum, at 

succesen med afsætning af enzymer til produktion af biobrændstof spiller en væsentlig rolle i 

værdifastsættelsen af Novozymes. Dermed indeholder det økonomisk tema i særlig grad 

reportager med aktieudsving, kvartalsregnskaber og andre nøgletal for virksomhedens 

præstation. Økonomi som tema gør sig også gældende i argumentationen om statsstøtte til 

udvalgte grønne teknologier, herunder biobrændstof:

“Det ville på én gang skabe vækst, arbejdspladser og bane vejen for et 

fossilfrit samfund, som Danmark gerne vil hen imod - og ikke mindst 

gøre os fri af olie, som Danmark på sigt  løber tør for. Klima koster 

penge, tænker de fleste nok. Men det er faktisk omvendt. Vi har 

nemlig muligheden for at sætte gang i væksten ved at kigge på vores 

eget CO2-udslip” (Riisgaard, 2010).

Her argumenteres for at grønne teknologier som biobrændstof skaber vækst og derfor placerer 

sig på indersiden af forskellen penge⎤ikke-penge. Et andet element i citatet er tilknytningen 

til temaet miljø. Den økonomiske temas kompleksitet og anknytninger uddyber vi i afsnittet 

om temaet økonomi.
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Innovation

I empirien ser vi ligeledes et innovationstema der træder frem i omtalen af biobrændstof. Her 

kommunikeres i udpræget grad indenfor rammeforskellen have⎤ikke-have - med den 

supplerende forskel udvikling⎤ikke-udvikling. Kommunikationen om innovation ses primært 

som teknologisk udvikling inden for det naturvidenskabelige område. 

Et eksempel på kommunikation indenfor temaet er, når Novozymes søger at koble den 

teknologiske udvikling med den økonomiske, i nedenstående citat fra forskningschef Per 

Falholt:

“...Det tager lang tid at komme globalt foran, og hvis man først  taber terræn, tager det  lang tid 

at indhente det tabte... Hvis vi hele tiden er foran, kan vi også fastholde arbejdspladserne 

(...)” (Wiegand & Schacht, 2011). 

Her handler det om i Novozymes øjne at sikre konstant udvikling for at være om altid være 

foran. Kort sagt: Nyt er altid bedre. I samme citat forsøger Novozymes også at knytte sig til 

det økonomiske system ved at kæde udvikling til arbejdspladser og dermed koden 

have⎤ikke-have. Dette belyser vi nærmere i senere afsnit om temaet innovation.

Sikkerhed

Vi ser i mindre grad et sikkerhedstema på spil i kommunikationen. Dette tema fokuserer 

særligt på en sikkerhedspolitisk dagorden, hvor forsyningssikkerhed og - i forlængelse heraf - 

geopolitisk stabilitet er centralt i omtalen. Dermed arbejder temaet både indenfor den 

økonomisk fokuserede rammeforskel have⎤have-ikke og den politiske styre⎤styret. Et 

eksempel på denne omtale ser vi i forbindelse med VK-regeringens lancering af 

“Energistrategi 2050”: 

“Energiminister Lykke Friis kaldte den nye strategi for en “uafhængighedserklæring” ved 

præsentationen torsdag. “Den vil gøre Danmark uafhængig af at importere energi fra regimer, 

som vi ikke deler værdier med” ” (Kragh, 2011). 

I modsætning til de tre andre kommunikative temaer, udgøres kommunikationen inden for 

dette tema primært, af en mindre samling aktører. Dette vil dog blive uddybet i det senere 

afsnit om sikkerhed.
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Temaernes andel af den samlede kommunikation
Med fastlæggelsen af de fire centrale temaer i kommunikationen, vil vi nu se på deres 

udbredelse i den samlede kommunikation om Novozymes og biobrændstof. Vi tager her 

udgangspunkt i den kvantitative mængde af artikler, opgjort ved vores gennemgang af 

empirien - jf. analysestrategien, s. 21. 

Da den offentlige omtale er afhængig af de generelle omstændigheder på særligt det 

energipolitiske område, vil vi indledningsvis se på de samfundsmæssige forhold, der har 

udspillet sig i perioden - med baggrund af den udvalgte empiri.

Samfundsudvikling 2009/07 - 2012/3

Specialets empiriske grundlag er anført begrænset til perioden fra 1. juli 2009 til 31. marts 

2012. Som nævnt i afsnittet om empiriudvælgelse, er denne periode udvalgt, da den strækker 

sig over flere større begivenheder i den energipolitiske diskussion i Danmark. I perioden har 

Danmark været formands- og værtsland for klimakonferencen under FNs klimakonvention - 

den såkaldte COP15 (Kemin, 2011). Der er desuden indgået to energiaftaler med bred 

opbakning i Folketinget i perioden. Lykke Friis indgik som minister i VK-regeringen en 

energiaftale i 2010 med Folketingets partier (Enhedslisten undtaget), og i marts 2012 indgik 

Martin Lidegaard en ny energiaftale som minister i SRSF-regeringen, hvor Liberal Alliance 

stod udenfor aftale, som eneste af Folketingets partier.

Samtidig kan det konstateres, at de energipolitiske forhold er påvirket af de 

samfundsøkonomiske forhold i perioden. Den økonomiske udvikling har i Danmark været 

styret af samfundsøkonomiske følger af den økonomiske krise fra 2008 og frem (DØRS, 

2011). Offentlige besparelser og konkurrenceevnen har været højt på den politiske dagorden, 

hvilket antages at have en betydelig indvirkning på kommunikationen i såvel det politiske 

system som det økonomiske system i perioden for det empiriske nedslag. Empirien beskriver i 

den forbindelse, at der har fundet  et dagsordenskifte sted i perioden. I hvert fald når det 

kommer til omtale af den politiske situation i USA. Novozymes har som global aktør, ofte 

fokus på den internationale erfaring med anvendelse af biobrændstof, samt den politiske støtte 

til en biobrændstofbaseret omstilling af transportsektoren. 

På denne baggrund kan vi se, at Novozymes kommenterer den udvikling, som den klima- og 

energipolitiske dagsorden har gennemgået i USA. Sammen med andre Greentech 

virksomheder, såsom Danfoss, Grundfos og Vestas, udtrykte Novozymes, i forbindelse med 
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det amerikanske midtvejsvalg i 2010, skepsis overfor udsigten til ambitiøse 

klimamålsætninger fra de amerikanske politikere. Novozymes konstaterer efter 

midtvejsvalget, at  ”jubeldagene for vedvarende energi i USA er ovre” (Springborg & Ussing, 

2010). I stedet for et  fokus på klimamålsætninger, påpeger Novozymes’ direktør for presse og 

public affairs, Flemming Voetmann, at den politiske interesse - særligt fra den amerikanske 

regering - er centreret  omkring den økonomiske situation, hvilket Novozymes ifølge 

Voetmann kan profitere af:

”Desuden er Præsident Obama nu nødt til at øge sit fokus på jobskabelse, da flere job er den 

eneste mulighed for genvalg, og det vil også gavne sektoren for vedvarende energi, som har 

vist sig god til at skabe job” (Springborg & Ussing, 2010). 

Ved anerkendelse af Novozymes’ begrænsede muligheder for at opnå politisk støtte og 

velvilje overfor biobrændstof, konstruerer Novozymes’ deres samfundsgavnende produkter 

indenfor en økonomisk kode, da det kan relateres til den aktuelle politiske dagsorden. Dette 

eksempel viser således et skifte i den politiske dagsorden, og at det politiske system i USA 

ændrede fokus fra miljøpolitiske forhold til økonomiske i 2010.

Et lignende skifte har vi også konstateret i flere af de interviews vi har foretaget. Martin 

Lindgreen giver eksempelvis her udtryk for, at det politiske fokus ændrede sig efter COP15:

"Det fuldstændigt overordnede politiske fokus for, hvorfor vi gør det her, har ændret sig en del 

over tid. Fra årsskiftet  09/10 og efter COP15. Det så vi i hele Europa også" (Lindgreen, Bilag 

11). 

Samfundsudviklingen i Danmark og et muligt skifte i den politiske dagsorden, som er antydet 

af flere parter, giver grundlag for en opfattelse af en generel udvikling i kommunikationen om 

biobrændstof. Det antydes i interviewet med Martin Lindgreen, at  dagsordenen har ændret sig 

- i dansk kontekst - fra et miljøfokus under Danmarks værtsrolle ved COP15, til en mere 

økonomisk styret kommunikation under de senere års omfattende diskussion om den 

økonomiske situation i Danmark.

Sammenfattende kan det konstateres, at fokus på klimadebatten (miljø) og den efterfølgende 

samfundsdebat om den økonomiske krise, skaber en forventning om en overgang fra temaet 

miljø til økonomi, som det dominerende for kommunikationen. Denne vurdering af den 

kvalitative gennemgang lægger vi herefter til grund for den kvantitative analyse af omtalen. 
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Det dominerende tema i medieomtalen

Omtalen af Novozymes og deres biobrændstof kategoriseres efter hvilket tema der er 

dominerende i de respektive artikler, jf. beskrivelsen i metodeafsnittet. Med denne 

kategorisering kvantificerer vi i hvilket omfang de enkelte temaer er fremtrædende og kan 

således iagttage temaernes dominans i omtale af Novozymes på tværs af perioden. Den 

grafiske fremstilling (Figur 8).  

Figur 8: Dominerende tema i medieomtale

Figuren angiver fordelingen af artiklerne på de forskellige temaer, og vi kan se hvilke hvornår 

de forkellige temaer dominerer kommunikationen. 

I relation til den ovenstående vurdering om overgangen fra miljø til økonomi, er det værd at 

bemærke forholdet mellem de to temaer - miljø og økonomi. Der er en klar overvægt i artikler 

med et dominerende økonomisk tema i omtale af biobrændstof. I de enkelte kvartaler er det 

mellem 60 og 80 pct. af artiklerne, hvor økonomi er det dominerende tema. På den baggrund 

vurderes det, at økonomi er det klart mest dominerende tema i omtalen af biobrændstof. 

Miljøtemaet er ganske vist fremtrædende i de tre kvartaler, hvor COP15 er på den politiske 

dagorden og er omtalt i medierne. Miljø er ligeledes markant i fjerde kvartal af 2010, hvor 

Statoil lancerer et nyt brændstof med iblanding af anden generations biobrændsel som det 

første danske benzinselskab. Disse to perioder med fremtrædende miljøtema viser dels den 
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begrænsede dominans af miljøtema, samt at kommunikation om biobrændstof i miljøtemaet 

ofte sker i perioder med forbindelse til enkeltstående politiske aktiviteter. 

Vi kan derfor konstatere, at det økonomiske tema er styrende i kommunikationen om 

biobrændstof. Dette kan skyldes en række forhold, herunder mediernes prioritering af 

nyhedsstoffet og den offentlige opfattelse af Novozymes’ rolle som markedsaktør/

virksomhed. Særligt det sidste forhold vil vi analysere nærmere på senere i analysen af 

økonomitemaet. 

Temaet økonomi
Temaet økonomi omhandler den del af kommunikationen, der tager udgangspunkt i den 

økonomiske kode have⎤ikke-have. Det gør sig gældende ved særligt markedsanalyser og 

aktieudsving, men også hvor virksomheder og organisationer, henvender sig til det politiske 

system, med økonomiske argumenter med rammeforskellen have⎤ikke-have. 

Vi ser at temaet økonomi differentierer sig i to grundlæggende emner. Som beskrevet i forrige 

afsnit, deler omtalen i temaet økonomi sig i en række supplerende forskelle. Blandt disse 

forskelle ser vi investering⎤omkostning og effektivitet⎤ineffektivitet udgøre de to centrale 

semantiske strukturer. Disse forskelle anvendes på tværs af det økonomiske og politiske 

kommunikationssystem, i konstruktionen af - og argumentationen for - biobrændstof.

Den effektive teknologi
Et eksempel på denne differentiering ser vi, da Klimaminister Martin Lidegaard beskriver 

Novozymes problemer med såvel det nødvendige niveau af investeringer i et fuldskalaanlæg, 

som den teknologiske effektivitet  ved anden generations biobrændstof. Lidegaard beskriver 

teknologien som “ikke tilstrækkelig moden”, og derfor en endnu ikke rentabel teknologi:
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“Lad mig sige det sådan, at anden generations biobranchen har to 

problemer. Det ene er et helt legitimt problem, og det er at deres 

teknologier er dyre og indtil videre mindre effektive end dem de 

umiddelbart konkurrere med inden for green tech. De er dyrere 

simpelthen fordi deres teknologier er mindre modne, og det er helt fair 

and square. Der er de i samme situation som bølgeenergi for eksempel 

eller alt muligt andet, som vi håber på et eller andet tidspunkt vil blive 

fuldt rentable." (Lidegaard, Bilag 4). 

Ministerens opfattelse af Novozymes’ udfordringer beror på en sammenligning mellem 

biobrændstof og andre vedvarende energikilder, i særlig grad vindenergi. I denne 

konkurrencesituation, som Lidegaard opstiller mellem biobrændstof og andre teknologier 

indenfor green tech, fremstilles biobrændstof som mindre rentabel end vindenergi og værende 

i en kategori af potentielle rentable energikilder. Da argumentationen beror på både prisen for 

biobrændstof og energieffektiviteten af samme, kan man sammenfatte argumentationen som 

værende fokuseret på biobrændstofs omkostningseffektivitet. Martin Lidegaard finder derfor, 

at Novozymes’ teknologi for er dyr og teknologisk umoden. Dette understreges fra flere 

politiske aktører, der samtidig peger på biobrændstof som et potentiale, dog uden en berettelse 

som nuværende energipolitisk satsning. I balancen mellem politiske hensigter på 

klimaområdet og det økonomiske hensyn i klimapolitikken, ser Lykke Friis heller ikke 

biobrændstof som et reelt  alternativ til en nuværende energipolitisk prioritering i det 

energipolitiske system:

“I dag har vi ikke den teknologi, der skal til for at erstatte benzin- og 

dieselbilen. Det er et faktum. Vores strategi er nu engang skruet sådan 

sammen, at vi skal starte med tiltag, der her og nu kan få fossile 

brændsler ud af systemet, vel at mærke uden at det giver røde tal på 

bundlinjen. Derfor er det  klogest at starte med energisystemet frem for 

at begynde med transportsystemet.” (Stenvei, 2011).
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De politiske prioriteter udtrykkes her som en simpel afvejning af hvilke teknologier der er til 

rådighed for klimaindsatsen og hvilke økonomiske muligheder der ligger i det politiske 

udspil. Går man dybere i den politiske argumentation for valget af teknologier, er prioriteterne 

- iflg. Rasmus Helveg (B) - først og fremmest styret af den struktur, hvorved klimaindsatsen 

gøres op i forskellen effektiv⎤ineffektiv klimaindsats:

  ”(…) for mig ligger der en meget simpelt økonomiske prioritering lige 

neden under ønsket om at bevare et fuldstændigt up front  mål, der 

handler om at vi ønsker at reducere vores CO2 udspil og at øge 

andelen af vedværende energi, fordi vi har nogle forskellige måltal, de 

ligger i regeringsgrundlaget. Ligeså snart  den er på plads, altså vi har 

besluttet os for det her det er vores udledningsmål, det er vores VE-

mål, så for mig, er det vigtigste det er omkostningseffektivt” (Helveg, 

Bilag 6). 

Målene for klimaindsatsen gøres først op i mål for VE-andelen, før man vurderer 

omkostningseffektiviteten. Der etableres således en målemetode af effektivitet  inden 

vurderingen af omkostning, hvilket bliver et kriterium for, om de respektive teknologier 

vurderes til at være effektive eller ej. Denne målemetode bliver derved pejlemærke for 

repræsentanterne for de forskellige energiteknologier, i deres indsats for at gøre teknologien 

politisk interessant. Set fra de politiske aktørers side, kan denne differentiering udlægges i 

energipolitikken ved et simpelt udtryk om ’mest klima for pengene’.

Et alternativ til ovenstående effektivitetsforståelse fremføres af især Novozymes, Landbrug & 

Fødevarer, EOF, DONG og 3F. I denne argumentation inddrages et ressourcehensyn i 

effektivitetsargumentet. I nedenstående citat, opstiller Adm. Dir. Steen Riisgard 

modsætningsforholdet mellem Novozymes’ anvendelse af halm, overfor en beskrevet praksis, 

hvor halmen brændes af i fjernvarmevarmeproduktion:
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 ”Vi har simpelthen et kæmpepotentiale i det her land, som ikke 

udnyttes i dag. Lad os da gøre noget ved det og udnytte de gigantiske 

muligheder, vi har. (…) Energimæssigt kan vi få meget ud af halm ved 

at omdanne sukker fra halmen til kemi og dermed til flydende energi i 

stedet for at brænde halmen af, som vi gør det i dag. Dansk halm, der 

ved hjælp af enzymer omdannes til bioethanol på 2. generations 

bioethanolfabrikker, kan således erstatte 25 pct. af Danmarks benzin 

og skaffe 10.000 nye arbejdspladser.” (Lund-Larsen, 2011).

I modsætning til Klimaminister Martin Lidegaards udlægning af lav omkostningseffektivitet, 

er der i Novozymes’ optik uudnyttede ’gigantiske muligheder’ i form af anden anvendelse af 

den eksisterende biomasse. Det er dette der begrænser Novozymes i at udløse potentialet i 

biobrændstof, til at  fortrænge fossile brændstoffer og skabe arbejdspladser. Argumentationen 

baseres på en anvendelse af den ikke-anvendte ressource, fordi der nu findes en metode 

hvorved denne uudnyttede ressource kan skabe økonomisk gavn for samfundet. 

Denne argumentation fra Novozymes sammenfatter vi som ’ressourceeffektivitet’, hvor de 

tilgængelige ressourcer skal anvendes, såfremt det er gavnligt for samfundet. I tilfældet 

biobrændstof argumenteres der her for de positive effekter for miljøet, ved at erstatte benzin 

og effekterne ved jobskabelsen.

Argumentationen om ressourceeffektivitet understøttes at forskningsdirektør Lene Lange fra 

Aalborg Universitet, der udbygger argumentet om den ineffektive anvendelse - eller mangel 

på samme - af halmen som ressourcer: 

“Vi skal have bygget anden generations bioenergianlæg til at omdanne 

den halm, der nu enten brændes eller som i år rådner på marken, til 

bioethanol, dyrefoder og fosforgødning. Det kræver klare politiske 

udmeldinger, der giver tiltro til, at der skabes et marked. Det kan 

lettest gøres ved, at anden generations anvendelse af halmen får 

samme tilskud som afbrænding får i dag. Det vil være et klart signal til 

både entreprenører og investorer” (Lange, 2011).

Forskningsdirektøren udtrykker i dette uddrag af hendes kronik, et behov for “politisk 

udmelding og tiltro til” at der kan skabes et marked for indsamling og distribution af halm. 
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Hermed kobles den ressourceeffektive argumentation med markedsdynamikkerne, hvor 

markedsaktører - entreprenører og investorer - vil kunne opbygge et marked omkring 

anvendelse af den uudnyttede ressource i halmen. Da opbygningen af et marked iflg. 

forskningsdirektøren forudsætter statslig økonomisk støtte og omprioriteringer af de 

eksisterende støtteordninger, er der tale om et marked der enten er afhængig af statsstøtte, 

eller i modsat fald et marked der er begrænset af statsstøtte til konkurrerende brancher - i dette 

tilfælde markedet for halm til fjernvarmeanlæg. Med kommentaren om ”Det kan lettest gøres 

ved, at anden generations anvendelse af halmen får samme tilskud som afbrænding får i dag”, 

antydes det, at man vil foretrække modellen med det statsstøttede marked for halm til 

anvendelse i produktion af biobrændstof.

I henhold til argumentationen om, at skabe et marked med statslig økonomisk støtte til at 

omdanne halm, ser vi også en kamp udfolde sig mellem konkurrerende greentech 

virksomheder. Det er særligt i denne henseende at  vi skal se Novozymes politisering af 

biobrændstof, i konkurrencen med de resterende greentech virksomheder om at fremstå mest 

effektiv over for det politiske system. For i denne konkurrence er det de politiske 

beslutningstagere, der sætter rammerne og målene for hvilke virksomheder og teknologier der 

får statslig økonomisk støtte, og dermed de politiske beslutningstagere, der beslutter hvilke 

greentechs der kan føre deres projekter ud i livet.

I denne kamp, har Novozymes og f.eks. Landbrug & Fødevarer været i skarp konkurrence 

med virksomhederne og brancheorganisationerne bag teknologien for el-biler. Dette illustrerer 

Lykke Friis:

 ”(…) det der altid har irriteret mig - det sagde jeg faktisk også direkte 

til både til biobrændstof-fløjen og til elbils-fløjen: Det er fint nok, at I 

kommer her og fremlægger jeres sag, men kan jeg dog ikke blive fri 

for at høre alle jeres betragtninger om, hvor lidt de andre energikilder 

kan bidrage med i det samlede billede. Det er energipolitik for 

differentieret til at kunne sige. Det  irriterede mig. Var det f. eks. 

nødvendigt at landbruget pludselig kritiserede vindmølleindustrien? 

For mig i hvert fald ikke særligt konstruktivt.” 

 (Friis, Bilag 5). 
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Denne konkurrence har medført mange anklager fra begge ’fløje’ om manglende effektivitet 

ved nye energiformer, der ofte fremsættes af de konkurrerende markedsaktører. Denne type 

omtale tager form igennem virksomhedernes og brancheorganisationernes beskrivelser af 

fordelene ved den energiform, som de repræsenterer og i samme forbindelse undergraver de 

også konkurrerende energiformers påståede effektivitet.

Flere politikere giver udtryk for, at  denne kamp om fakta kan gøre det til en kompliceret 

affære, at udvælge hvilken teknologi, der vil være bedst  at investere i - og hvilken der vil være 

en omkostning for staten. Denne konkurrencesituation er en af flere faktorer, der besværliggør 

- og nødvendiggør - Novozymes’ mulige politisering af biobrændstof som en effektiv, 

investeringsegnet teknologi.

Den gode investering
Den statslige økonomiske støtte til virksomheder som Novozymes, ser vi kommunikeret ud 

fra den supplerende forskel investering⎤omkostning. 

Som vi har set, er der i greentech-sektoren en konkurrence for at placere sig som den mest 

effektive teknologi og dermed også den teknologi, der ses som den bedste for staten at 

investere i. Emnet om investering, beror dermed i en diskussion om statsstøtte til greentechs. I 

den del af greentech-sektoren, som vi vil se nærmere på, udgøres kommunikationen af 

Novozymes og en række organisationer, med sammenfaldende interesser. Eksempelvis 3F, 

Landbrug & Fødevarer og DONG. Hovedargumenterne i deres fremføring, ligger i et behov 

for statsstøtte til produktion af biobrændstof. I tilfældet biobrændstof argumenteres således 

for, at samfundet bør investere i anden generations biobrændstof for derigennem at opbygge 

en rentabel, grøn energiforsyning til transportsektoren, samt at sikre vedvarende 

arbejdspladser i de danske landområder. 

Et eksempel på dette ser vi hos 3F og Novozymes, i et brev sendt til Folketingets Klima-, 

energi- og bygningsudvalg d. 1. december 20116. Her anlægger de to organisationer blikket på 

staten som en aktør i det økonomiske kommunikationssystem. Statens skal derfor gennem 

opførelsen af et anden generations biobrændstofanlæg, skabe samfundsøkonomisk afkast, i 

form af arbejdspladser af vedvarende karakter, der ikke kan udflyttes pga. den lokalbaserede 

råstofudvinding og -forarbejdning.

46
6 Se bilag 13



Når vi iagttager omtalen indenfor det økonomiske system, ser vi de forskellige aktører - 

heriblandt Novozymes - iagttage den politiske opbakning over for støtte til greentech, som en 

forudsætning for også at kunne agere kommercielt på energimarked. Uden støtte eller en 

investering fra staten, kan greentech projekterne ikke lade sig gøre. De sikre politiske rammer 

er altså altafgørende, for at sikre investering. Det beskriver PA-Manager Anders Kristoffersen 

i følgende citat:

”(…) havvind er jo også politisk reguleret og afhængig af politisk 

opbakning, men der er jo en historik som gør, at når man går ud og 

investerer 14 milliarder i Anholt Havvindmøllepark, og endda får 

pensionskasserne med på at gøre det. (…) de er jo mere tilbøjelige til 

at gøre det, når de ved, at der ikke bliver ændret på de rammevilkår 

nede ad vejen” (Kristoffersen, Bilag 7). 

Som Anders Kristoffersen beskriver, bliver den politiske opbakning til biobrændstof, på linje 

med resten af greentech markedet, dermed en forudsætning for investeringer fra de private 

markedsaktører. Hvis der er en usikkerhed omkring politikernes opbakning - og dermed 

investeringsgrundlaget - kan det være en bremseklods for hele den private investering i 

biobrændstof. Dette illustrerer vigtigheden for Novozymes i at sikre en konsistent politisk 

opbakning til et fuldskalaanlæg, såfremt det skal kunne lade sig gøre økonomisk.

Betragtningen fra Anders Kristoffersen rummer også et syn på historikken bag projekter som 

havvindmølleparker og fuldskala biobrædstofanlæg. Dette udgør en af de problemstillinger 

som biobrændstof møder i politiseringen. Hvor usikkerheden og uprøvetheden omkring 

teknologien gør, at  det politiske system kan have svært ved at se de økonomiske potentialer og 

mulige afkast ved statsstøtte. 
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Og den manglende politiske opbakning kan så igen udmønte sig i usikkerhed fra private 

investorer:

” (...) det er klart, at det er sværere for en ny teknologi, at lave den 

samme case [som Anholt  havvindmøllepark]. Fordi du ikke har nogen 

historik at henvise til. Du kan ikke vende dig tilbage og sige, jeg kan 

se, at vi har fået vores penge tilbage for vores hidtidige investeringer i 

havvind eller i vind og derfor tør vi godt at skalere op. Her har vi ikke 

en forudgående erfaringsbase der gør, at man kan sige, at  man er 

ligeså sikker som investor. Vi har også haft  dialog med Pension 

Danmark, som siger de er vældig interesseret i det her, men det er klart 

de skal have en eller anden form for politisk sikkerhed for, at hvis de 

går ind og dækker halvdelen af investeringen, at  der så er en 

tilsvarende grad af sikkerhed i det her, som der er i 

havvind.” (Kristoffersen, Bilag 7). 

Muligheden for investeringer i et fuldskalaanlæg, på samme vilkår som havvindmølleparker, 

begrænses således af to specifikke årsager: Den manglende politiske opbakning og 

biobrændstof produktionens manglende rentable investeringscase.

Selvom vi ser Novozymes konsekvent søger at omtale biobrændstof som en investering, ser vi 

også at det i politisk kontekst, snarere bliver set som en omkostning end en investering. Dette 

bliver bl.a. begrundet i en usikkerhed vi iagttager flere politikere giver udtryk for. Det sker 

f.eks. i forbindelse med forslaget til et fuldskalaanlæg som 3F og Novozymes sammen 

fremlægger. (Bilag 13) 

Netop omfanget af investeringen i et fuldskalaanlæg, er kernen i en grundlæggende uklarhed 

der gør sig gældende i det politiske system. Størrelsen af den offentlige investering til et 

fuldskalaanlæg bliver fra flere kilder beskrevet som en akilleshæl ved Novozymes’ 

opfordringer til investering i biobrændstof. Et eksempel på dette, er tidl. Klima- og 

energiminister MF Lykke Friis (V), der beskriver:
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 ”Problemet [med ikke at kunne støtte biobrændstof] blev så bare, at 

alle de beregninger vi så fik, selvom vi så bad sektoren om at regne 

det om adskillige gange, endte altid med at vise, at det simpelthen bare 

var ekstremt dyrt. Så kunne man ikke - på troværdigvis - smække det 

ind i et energiforlig, og sige, at det  var den måde hvor man fik mest 

energi for pengene” (Friis, Bilag 5). 

Som Lykke Friis giver udtryk for, er støtten til opbygning af vedvarende energiforsyning en 

omkostning der skal finansieres og forsvares politisk. Samtidig siges det klart, at  det  er det 

politiske system der beslutter hvilke greentechs der skal i energiforliget, og dermed blive 

rentable.

Denne fremstilling af biobrændstof som en omkostning for samfundet, træder også frem i 

Berlingske Tidende d. 29. august 2011. I artiklen fremlægges en beregning fra Klima- og 

energiministeriet, der anslår et behov for statslig støtte på 9,2 milliarder kroner over 25 år. 

Dette forsvares af DONGs direktør med ansvar for de nye bioteknologier, Thomas Dalsgaard:

 ”Støttebehovet på 9,2 milliarder kroner over 25 år er selvfølgelig 

mange penge, men det er baseret på erfaringer fra Inbicon, og det er 

netop  idéen med det nye konsortium, at undersøge hvor meget det 

integrerede bioraffinaderi kan forbedre økonomien. (…) Det kræver 

mange penge i støtte, men det er også en meget vigtig industrivinkel. 

Hvis Danmark kan blive testland for teknologi kan det give et 

fantastisk afsæt for eksport af teknologierne” (Springborg & Ussing, 

2011).

DONG forsvarer på denne vis de statslige omkostninger på 9,2 milliarder og statsgaranti med 

samfundsøkonomiske gevinster i form af industrielle muligheder i teknologiske udviklinger i 

virksomhederne. Samtidig bliver Danmark udset som muligt ’testland’ som resultat af det 

såkaldte ”bioethanol eventyr”.

Denne udlægning af samfundets investeringer⎤omkostninger med udbytte i andre 

samfundsøkonomiske områder, anvendes af 3F i argumentationen for statens interesse i 

biobrændstofanlæg. Konsulent Jesper Larsen taler for, at den statslige støtte til biobrændstof 
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fuldskalaanlæg bør ses som en langsigtet investering i samfundsøkonomien, frem for en 

isoleret energipolitisk investering. 3F har derfor foretaget udregninger på de 

samfundsøkonomiske gevinster, ved statslig støtte i et fuldskalaanlæg, ud fra en antagelse om, 

at hvert anlæg vil medføre 1500 jobs i produktion og distribution ved værket. På baggrund af 

disse udregninger, argumenterer Jesper Larsen således for en samlet samfundsøkonomisk 

gevinst:

“Lad os sige, hvis det er 1500 cirka, og 500 af dem er arbejdsløse, så 

har vi sparet 280.000 x 500. (..) Kig på det som samfundsøkonomisk 

helhed; så kan vi give lidt mere tilskud her, det betyder ikke så meget, 

at afregningsprisen i første omgang er meget høj, for den får vi tjent 

hjem i menneske tab. (…) Vi har svært ved at overbevise de her 

regnefolk [Finansministeriet] om at det er modeller man godt kan 

bruge. Og jeg tror simpelthen det er fordi, de gerne vil være så præcise 

som muligt. (...) Efter 10 år med en borgerlig regering, der har man en 

måde at gøre det på. De skal have tid til at  vænne sig til, en anden 

måde at gøre det på. Nu skal det være langsigtede beregninger også, så 

ikke kun kortsigtede. Det kan godt tage et stykke tid.” (Larsen, Bilag 

9). 

Jesper Larsen argumenterer på denne måde for en mere helhedsorienteret 

samfundsøkonomisk tilgang til jobskabelse i energisektoren, hvor tilskud til energisektoren 

samtidig skal ses som en besparelse i den sociale arbejdsmarkedsunderstøttelse. Argumentet 

er blot her - i modsætning til argumenterne fra Novozymes og DONG - kommunikeret 

indenfor en politisk logik om sociale vilkår og understøttelse. Argumentet beror ikke alene på 

den økonomiske supplerende forskel om understøttelse for arbejdsløse, betale⎤ikke-betale. 

Det beror også på en politisk kode om styre⎤opposition, i kraft af antagelsen om, at en 

socialdemokratisk ledet regering vil medføre anvendelse af mere helhedsorienterende 

økonomiske modeller hos regeringens ’regnefolk’, som det beskrives af Jesper Larsen.
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Den nuværende Klima- Energi og bygningsminister, Martin Lidegaard, udtrykker dog, at det 

vigtigste i hans udvælgelse af en greentech løsning er effektivitet i forhold til CO2-reduktion. 

Han afviser derfor biobrændstofløsningen, som alt for dyr:

 ”(...) Bølgeindustrien har bedt om 50 millioner kroner til et 

demonstrationsanlæg, som de gerne vil have testet af. Novozymes, 

m.fl. bad oprindeligt om op imod 6 milliarder til et fuldskalaanlæg til 

2. generations biobrændstoffer" (Lidegaard, Bilag 4). 

I citatet kan vi iagttage, at Martin Lidegaards sammenligning mellem biobrændstof og en 

konkurrerende energiteknologi, fokuserer på størrelsen af den omkostning som biobrændstof 

vil påføre staten. Hermed understreges der også et manglende fokus på det efterfølgende 

afkast, som Novozymes ellers argumenterer for. Den økonomiske tankegang, med 

biobrændstof som et polyfont formål, som vi især ser at 3F og DONG forsøger at  fremhæve, 

virker derudover også fraværende hos ministeren.

Denne afstandstagen fra de tre organisationers forslag, vidner om en generel divergens 

mellem det økonomiske og politiske system: Når der siges ’investering’ indenfor det 

økonomiske system, høres det som ’omkostning’ i det politiske.

Et andet væsentligt forhold i den specifikke case med biobrændstof er, at  der fremstår en 

uenighed om, hvilke af de politiske aktører der kan medvirke til udvælgelsen blandt de 

forskellige typer af vedvarende energiforsyning. Dette har relevans for, hvorledes de politiske 

aktører kan forsvare anvendelsen af offentlige skattekroner i støtten til virksomheder. Dette er 

gældende ved Lykke Friis’ beskrivelse af energiaftalen i forår 2012. Her fandt hun ikke, at 

biobrændstof kunne sikre klima- og energipolitiske forbedringer på de problemstillinger, som 

var erkendt indenfor disse politikområder:
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 ”(….) i energiforliget [april, 2012] blev der vedtaget, at biogassen 

bliver mest substitueret. Samtidig blev støtten aftrappet til vind. Det 

var altid min tanke, at det  [altså biobrændstoffer] i højere grad burde 

ses som erhvervspolitik - mere end det egentligt  var energipolitik. For 

det drejede sig jo om at skabe et nyt erhvervsområde. Det  var ikke 

noget der kunne gøre mig uafhængig af fossile brændstoffer indenfor 

de næste mange, mange år. Så det burde man rykke over i et andet 

regi” (Friis, Bilag 5). 

Den politiske opgave kan dermed være styrende for hvorvidt den statslige støtte bliver anset 

som investering i erhvervsmæssigt regi eller en omkostning i klima og miljøregi.

Temaet miljø
Vi iagttager, at der i kommunikationen er en række emner der cirkulerer omkring et samlet 

tema, som vi vælger at kalde for miljø. Emnerne i temaet miljø kommer inden for områder, 

som grøn omstilling af samfundet, bæredygtighed og klimaudfordringer. Trods en lang række 

emner, dannes der fælles hovedtræk for kommunikationen inden for dette tema. Dette er et 

udpræget fokus på CO2 i forskellige afskygninger som CO2-udledning, CO2-begrænsning 

eller CO2-effektivitet. Vi ser derfor temaet miljø som en politisk konstruktion, foretaget  som 

en problematisering af samfundets CO2-udledning i atmosfæren. Som vi vil se på i dette 

afsnit, har det politiske system således skabt et  kvotesystem for behandling af miljø. 

Kvotesystemet bliver dermed til et  værktøj for det politiske system, for at  kunne arbejde med 

og behandle begrebet miljø, der således defineres med den supplerende forskel grøn⎤ikke-

grøn.

Blandt aktørerne i kommunikationen ser vi således en fælles forståelse for nødvendigheden af, 

at samfundet skal lave en grøn omstilling, med det formål at begrænse udledningen af CO2. 

Udtrykket for denne forståelse ser vi bl.a. formuleret af Steen Riisgaard i følgende udsagn: 

“For 20 år siden var miljøhensyn noget, der kun optog verdens idealister og biologer som jeg 

selv. I dag er det high politics” (Riisgaard, 2010b). 
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CO2-regnskabet
På trods af den fælles CO2 forståelse, ser vi problematikkerne udfolde sig, når valget skal 

falde på hvilke initiativer der skal tages. Når vi ser på biobrændstof, møder vi ofte argumenter 

fra det politiske system om, at det er for dyrt7. Men vi iagttager også, at  der henvises til pris 

relateret til CO2-reduktion. Og når der snakkes om CO2-reduktion, er det i forhold til CO2 

kvotesystemet og især inden for EU (Energistyrelsen, 2012). Vi har i den sammenhæng 

iagttaget, at kvotesystemets konstruktion og anknytning til det økonomiske system, skaber et 

særligt politisk fokus i form af det såkaldte klimaregnskab. Dette giver et politisk fokus på 

hvordan man kan få mest CO2-reduktion for pengene. Dette er et fokus vi generelt ser i 

argumentationen fra de politiske beslutningstagere og det er et fokus vi bl.a. også ser hos 

Klima- og Energiminster Martin Lidegaard:

“ (...) man skal i hvert fald kunne tælle med på ens regnskab for hvor 

grøn man er. Og det kan vi i EU øjemed, og det vil sige, hvis vi 

vælger, at vi vil støtte anden generation, så betyder det ikke at vi 

reducerer vores CO2-udledninger målt på den officielle skala. Vi får 

ikke en større officiel VE-procent ud af det. Så umiddelbart er det 

eneste vi får en højere udgift." (Lidegaard, Bilag 4). 

Det konsekvente fokus på mest CO2-reduktion for pengene gør, at enhver investering i andet 

end den mest CO2-reducerende energi, dermed bliver til en “højere udgift” i ministerens øjne. 

Politikernes fokus på CO2-reduktion inden for kvotesystemet introducerer dermed en 

styringsmekanisme for handling, hvor politikerne placerer sig på ydersiden af det politiske 

systems kode styre⎤styret. Den paradoksale situation opstår dernæst i politikernes 

tilkendegivelser af, at de bevæger sig på indersiden af samme kode. Det sker ved, at de vælger 

hvilke grønne teknologier de vil satse på for at opnå målene om CO2-reduktion. De 

konstruerer derfor et  kommunikativt værktøj i form af CO2-effektivitet, der skaber 

fortællingen om, at de har fokus på at vælge den grønne teknologi, hvor de kan få mest CO2-

reduktion for pengene. 

Vi ser altså et fokus på CO2-effektivitet, der indtræder som en grundlæggende præmis for 

ageren i det  politiske spil i temaet miljø. I Novozymes tilfælde bliver virksomheden dermed 
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også underlagt disse rammer om CO2-effektivitet, når de forsøger at politisere biobrændstof. 

Det udmønter sig i et dobbelt-paradoks, hvor Novozymes der gennem politiseringen søger af 

styre politikerne - der ellers ikke lader sig styre - men alligevel underlægger sig styring af 

CO2-effektivitet. Kvotesystemets rammer, kombineret med iblandingskravet8 gør, at en dansk 

produktion af anden generations biobrændstof ikke får nogen effekt på CO2-“regnskabet”, da 

formålet med brændstoffet er iblanding i benzin til persontransport. Forklaringen bag dette 

finder vi hos energistyrelsen:

”Et iblandingskrav som det her beskrevne vil ikke medføre nogen 

yderligere CO2-reduktion ud over det, der følger af de afledte effekter 

af en øget grænse- handel mv. Den opgjorte VE9-andel for transport 

vil blive øget (fordi 2.G. tæller dobbelt), mens bidraget til det 

generelle VE-mål vil være uændret.” (Bilag 15). 

CO2 regnskabet fremstår derved, som et eksempel på hvorledes det økonomiske system stiller 

sin kompleksitet til rådighed for det politiske system, ved at CO2-reduktion kommunikeres 

indenfor koden have⎤ikke-have CO2-reduktioner. Styrelsen konkluderer afslutningsvis i 

notatet: “Dansk produktion af 2. G. biobrændstoffer har stort set ingen positiv effekt på 

danske VE-og klimamål. Dansk produktion af 2.G. bioethanol fortrænger 1.G.bioethanol og 

ikke fossile brændstoffer” (Bilag 15)

Det politiske systems fokus på CO2-effektivitet og dermed Novozymes problematikker med 

at sælge biobrændstof til det  politiske system, er dog noget som Novozymes udemærket er 

bevidste om. De giver således, sammen med 3F, udtryk for en kritik af det nuværende 

kvotesystem, i et notat sendt til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget d. 1. december 2011:
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 “Imidlertid favoriserer Kyoto regelsættet  udenlandsk producerede 

biobrændstoffer uanset type, da CO2 medgået  til produktion af 

biobrændstofferne i udlandet ikke tæller med i det danske 

klimaregnskab, hvorimod dette er tilfældet for dansk producerede 2G 

biobrændstoffer. Set i forhold til klimaforandringernes globale 

karakter giver denne måde at beregne CO2 udslip på ingen mening, og 

med denne fejlfortolkning vil dansk producerede 2G biobrændstoffer 

aldrig kunne konkurrere med importerede biobrændstoffer - uanset 

hvor meget ekstra CO2 de fortrænger. Der er derfor behov for at 

ændre fortolkningen af dette regelsæt, så den reflekterer 

virkeligheden.” (Bilag 14). 

Novozymes anerkender altså ikke CO2-effektivitet inden for rammerne af kvotesystemet, da 

systemets sammensætning udelukker dansk produktion af anden generations biobrændstof, 

hvilket de kalder for en “fejlfortolkning”. Udsat for dette system og en 

argumentationskonstruktion fra politikerne om CO2-effektivitet, som Novozymes angriber, 

vælger virksomheden i stedet at følge andre veje. Novozymes vælger dog ikke at fokusere 

deres kommunikation mod de problematikker som de ser i kvotesystemet. I argumenterne for 

biobrændstof, vælger der dermed i stedet at fokusere på en række andre argumenter, de anser 

som politisk salgsbare. Det kan antages denne strategi sker i anerkendelse af, at et 

verdensomspændende kvotesystem ikke sådan uden videre lader sig ændre. 

Disse argumenter ser vi et  eksempel på i brevet sendt  med notatet, til Klima-, Energi- og 

Bygningsudvalget d. 1. december 2011:

 “Vi mener, at Danmarks nye energipolitik også bør inkludere ’de 

innovative, men svære løsninger’, der udfaser olien som en satsning 

på anden generations biobrændstoffer. Dette giver CO2 reduktioner i 

transporten her og nu, og understøtter samtidigt Regeringens kickstart 

af økonomien gennem skabelse af job vækst i landområder samt grøn 

teknologieksport i milliardklassen. Sidst men ikke mindst tegner vi 

gennem en satsning på anden generations biobrændstoffer en 
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forsikring imod prisstigninger på olien, som er den type fossile 

brændsel, der samfundsøkonomisk udgør klart den største trussel mod 

samfundsøkonomien, hvilket Regerings udspil i sin nuværende form 

ikke gør.” (Bilag 13). 

Især argumenterne om arbejdspladser og vækst i landområderne ser vi gentage sig i 

Novozymes kommunikation, med jævne mellemrum‚ igennem hele vores empiriske nedslag. 

Det er også et argument der fænger mange steder i det politiske system. Især har vi set  SF 

være begejstrede over udsigten til et grønt ‘bioethanol-eventyr’. Det kulminerede med det 

efterhånden velkendte besøg af Steen Riisgaard på partiets landsmøde i 2010. Men også hos 

Venstre har der været lydhørhed over for argumenterne om at kunne kombinere vækst og 

arbejdspladser, med en CO2-reduktion. Dette giver Lykke Friis udtryk for i følgende 

udtalelse:

 “(...) den blev koblet til transportområdet, og selvfølgelig til hele 

diskussionen om hvordan landbruget kan blive grøn energi leverandør. 

Det var også en meget stærk diskurs. Og det var det selvfølgelig så 

også især i mit parti. Der var stor interesse for hvordan kan vi 

[landbruget] komme med på den grønne vogn, og er der nogle nye 

markeds muligheder her? Og især; er der også noget hvor vi kan indfri 

nogle EU-mål, som vi så havde sat os under Kyoto-hatten, hvor det 

bliver til gavn for dansk landbrug - frem for det sådant set bliver det 

modsatte, ved uha - nu må der være grænser for hvor meget udslip 

man må have at  det ene og det andet. Den positive win-win historie 

spillede en afgørende rolle for at altså, inden for Venstre, at 

bioethanol, for den sags skyld biogas kom til at fylde en hel 

del.” (Friis, Bilag 5). 

Lykke Friis fortæller her, hvordan argumentet om vækst på landet og især de positive aspekter 

for dansk landbrug har vægtet højt for Venstre. Her har Novozymes formået at spille ind i det 

politiske system, med argumenter som partiet Venstre har anset for duelige. For når den 

politiske dagsorden handler om klima og miljø, handler det om for politikerne at kunne levere 

løsninger inden for dette område. Med biobrændstof, kunne partiet således forsøge at styre 
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den politiske miljødagsorden og dermed bevæge sig ind på indersiden af styre⎤styret. 

Samtidig kunne partiet stille sine klassiske kernevælgere i centrum for både vækst og grøn 

omstilling med CO2-reduktion. 

Men som Novozymes senere måtte sande, kunne de heller ikke hos Venstre omgå 

grundpræmissen om CO2-effektivitet inden for rammerne af kvotesystemet. Det giver Lykke 

Friis også giver udtryk for i interviewet, hvor der henvises til “de berømte lavt hængende 

frugter”: Tiltag hvor der kunne skaffes mest CO2-reduktion for pengene. Det har derfor været 

Venstres første prioritet.

De argumenter som Novozymes lægger på bordet om arbejdspladser og vækst bliver dermed, 

inden for rammerne af det politiske system og grundpræmissen om CO2-effektivitet, 

negligeret og ligegyldiggjort. Og selvom argumenterne viser sig at kunne fænge politikerne, 

bliver teknologien transformeret fra et seriøst  alternativ til vindkraft, til en simpel teknisk 

fascination. Et “besnærende teknologisk perspektiv”, som det beskrives af Rasmus Helveg 

(Bilag 6).

Denne reduktion og manglende valg af biobrændstof fra politikernes side, gøres til genstand 

for kritik fra Novozymes. Her kritiserer de politikerne for et kortsynet perspektiv, i og med at 

der fra politisk side fokuseres snævert  på billig CO2-reduktion, snarere end også at bruge 

energipolitikken bredere, med mere langsigtede investeringer. Novozymes forsøger med 

denne kritik at omgå præmissen om CO2-reduktion, ved at flytte fokus over på en 

tidsdimensionen, og gøre det til et valg om fremtidens løsninger. Flere politikere henviser 

også til, i deres fokus på CO2-effektiviten, en nødvendighed af at kigge på persontransporten i 

fremtiden, og ikke kun den de billige vindmøller, som de gør nu. Dette giver bl.a. Rasmus 

Helveg udtryk for:

“Vi skal jo bruge flydende brændstof til transportformer. Om ikke 

andet til flytrafik. Vi har en ambition om i 2050 at komme på nul CO2 

udledning. Og det vil sige, vi er nødt til at tage hul på 

transportsektoren, men der er noget  af det vi vil kunne drive på el, og 

der er noget af det vi vil kunne drive på brint, som begge dele kan 

generes via vindstrøm.” (Helveg, Bilag 6). 
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Her kan vi iagttage, at der på den bane, kommer en åbning for Novozymes teknologi. Men 

sammen med denne åbning for tiltag på transportområdet, møder virksomheden samtidig en 

ny barriere i form af et politisk fokus på elbiler som løsningen. Også her virker Novozymes 

umiddelbart som en taber i det politiske spil. Her bliver biobrændstof genstand for 

en holdning, om at den måske blandt mange teknologier, kan hjælpe med CO2-reduktionen, f. 

eks. inden for flytransport. Vi kan derfor blot  konstatere, at den nuværende mand for 

bordenden, Klima- og Energiminister Martin Lidegaard, ikke anser biobrændstof, som en 

miljøteknologi der kan gøre sig gældende i omlægningen den danske transportsektor:

“På den lange bane bør det nok ikke være den bærende del af den 

danske transportsektor. Det mener jeg ikke, at det bør være, da det nok 

er for dyrt, muligvis for lidt energieffektivt og der er en begrænset 

mængde biomasse, men det kunne godt være en del af f.eks. noget 

green air, [der fremmer klima og miljø i luftfarten], eller lignende 

initiativer ." (Lidegaard, Bilag 4).

Temaet innovation
Temaet innovation ser på den del af kommunikationen, der har den teknologiske udvikling i 

fokus, Den arbejder derfor med den supplerende forskel udvikling⎤ikke-udvikling. Vi ser 

dog, at temaet innovation i høj grad kobler sig til den økonomiske kode have⎤ikke-have. 

Dernæst ser vi en differentiering i to centrale semantiske strukturer som vi har valgt at  kalde 

prioritering og rammevilkår.

Når vi ser innovation knytte sig til den økonomiske kode, bliver innovationens fokus 

udvikling, til et spørgsmål om statsstøtte til innovation, for at skabe økonomisk udvikling. Vi 

ser denne anknytning ske ved en gennemgang af de 59 artikler i arkivet  hvor det primære 

tema i artiklen er innovation. Her kan vi se, at økonomi kobler sig op som et sekundært tema i 

28 tilfælde. Innovation står alene i 17 tilfælde. Det økonomiske tema viser sig ikke 

overraskende, at  være både dominerende i den generelle kommunikation og i høj grad også 

forbindelse med temaet innovation. Der viser sig altså en kvantitativ anknytning mellem de to 

temaer, som vi også har erfaret, når vi har bevæget os ned i såvel artikler og de interviews vi 

har foretaget. Her er det gennemgående argument, at innovation handler om at skabe 
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økonomisk vækst, som vi ser et eksempel på hos borgmester i Kalundborg, Martin Damm, da 

han bliver spurgt til motivationen for Kalundborgs samarbejde med Novozymes og 

kommunens store fokus på innovative grønne teknologier:

“Ej, altså den er ikke startet  som red Danmark vel. Den, vil jeg sige, 

optimerer Kalundborg, hvis jeg sku være grov. At det så passer ind i 

det andet, det er fint, men det er sådan hønen og ægget-diskussionen. 

Altså, vi er ikke startet der og så et  halvt år efter sige, gud det kunne 

også gavne Kalundborg.” (Damm, Bilag 8). 

Når innovationen knytter sig til den økonomiske kode, bliver forskellen udvikling⎤ikke-

udvikling derfor i stedet til økonomisk udvikling⎤ikke-økonomisk udvikling. Men når 

spørgsmålet om den økonomiske udvikling foldes ud, kan man se, at det grundlæggende 

spørgsmål som den økonomiske innovation knytter sig til, er spørgsmålet om 

forudsætningerne for denne udvikling, og dermed, inden for greentech-sektoren, om 

statsstøtte til udvikling og innovation. Det er noget som Klima- og Energiminister Martin 

Lidegaard giver udtryk for. Han mener, at selvom der kan være problemer med de grønne 

teknologier, skal staten også ind og hjælpe med udviklingen:

 ”Indt i l v idere er der e t problem, både e t  økonomisk 

effektivitetsproblem og et bæredygtigheds effektivitetsproblem, som 

jeg mener skal løses. Jeg mener sådan set også, at man bliver nødt til 

at støtte de her teknologier, fordi første generations biobrændstoffer er 

problematiske på mange måder, og fordi vi ikke kan undvære 

biomasse i en længere periode fremover (...)” (Lidegaard, Bilag 4). 

Vi iagttager, at innovationstemaet i den økonomiske kontekst differentierer sig i to 

grundlæggende emner, i forhold til statsstøtte: prioritering og rammevilkår. Emnerne viser sig 

som de supplerende forskelle rammevilkår⎤usikkerhed og førende⎤omkostning, og er 

dermed to forskellige måder at fokusere på statsstøtte til innovation.
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Rammevilkår
“Danmark skal skabe de rette rammevilkår, for at sikre sig bedst  mod fremtidens 

udfordringer.”

Budskabet er konstrueret, men indrammer den argumentation for rammevilkår for statsstøtte, 

som vi møder i kommunikationen. 

Rammevilkår definerer sig med den supplerende forskel rammevilkår⎤usikkerhed og handler 

dermed om at  staten skal skabe langvarige incitamentsstrukturer, der bredt understøtter og 

skaber trykke rammer for innovationen.

Ordet rammevilkår er et  tilbagevendende begreb i empirien, der anvendes i en lang række 

artikler og i flere interviews. Begrebet tilskrives imidlertid et flertal af meninger, der typisk 

knytter sig til kommunikationen af de forhold og interesser, som omtales i kommunikationen. 

Fælles for de forskellige meninger, som ønskes udtrykt med begrebet  er, at statens rolle 

overfor markedet. Vi vælger i nedenstående udredning, at grupperer anvendelsen af 

rammevilkår i to grupperinger: 1) Rammevilkår fra en fraværende stat og 2) Rammevilkår fra 

den allestedsværende stat.

Første type finder vi udtrykt i argumenter om, at markedet skal være styrende. Eksempel på 

denne argumentation fremlægges af Peter Stigsgaard:

“Vi tror ikke på at man kan skaffe en sund nationaløkonomisk fremtid 

for Danmark, hvis alt skal have statsstøtte. Der må vi nok sige, at  vi så 

meget traditionelle nationaløkonomer, at vi siger, at er det skal være 

holdbart økonomisk på sigt(...)” (Stigsgaard, Bilag 10). 

Peter Stigsgaard mener altså som udgangspunkt ikke, at staten skal støtte eller udvælge. Han 

har en kritisk tilgang til støtten og et klart fokus på, at det ikke skal være en udgift, men en 

investering for staten. Men selvom vi et par gange er stødt  på denne statsfraværende tilgang til 

begrebet rammevilkår, ser vi også, at den har gjort sig gældende i kommunikationen. 

Vi vil derfor i stedet fokusere på den anden definition af rammevilkår, der handler om at 

staten skal opstille langvarige incitamentsstrukturer, der er enslydende for alle. Denne 

definition kalder vi som nævnt for ’den allestedsværende stat’. Inden for denne definition ser 

vi i kommunikationen, to forskellige måder at forstå begrebet rammevilkår. Den ene forståelse 

stiller sig i modsætning til prioritering. Her handler det om at satse bredt på teknologierne og 

innovation, frem for at fokusere på nogle få udvalgte. Denne holdning giver eksempelvis to 
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CBS studerende udtryk for i deres debatindlæg i Berlingske Tidende: “For vi kan ikke opnå 

frihed fra fossile brændstoffer, hvis vi kun satser på vindmøller og biobrændsel. Vi skal være i 

stand til at satse på mange områder” (Sandø & Hoff, 2011). 

I dette uddrag er fokus på den økonomiske kode have⎤ikke-have og dermed begrænsningen 

af penge og den underliggende konflikt at støtte udvalgte teknologier eller at støtte bredt. Det 

er dog i få tilfælde vi ser denne argumentation.

Den anden forståelse af rammevilkår, stiller ikke en modsætning op mellem at støtte bredt og 

at prioritere støtten, men rettere at prioritering af udvalgte teknologier ikke udelukker de 

brede rammevilkår. Et eksempel på dette ser vi bl.a. hos Martin Damm: “Vi skal være med til 

at optimere rammebetingelserne for vores virksomheder. Inbicon kan dokumentere en 

bæredygtig og miljørigtig produktion, men der mangler i dén grad politisk opbakning” (Tang, 

2010). 

Her taler Martin Damm for at sikre de rette rammer og støtte, for at virksomhederne kan 

udvikle og innovere. Samtidig siger han også i vores interview med ham, at vi skal udnytte 

vores styrkepositioner. Den forståelse for begrebet rammevilkår, som vi ser hos Martin Damm 

har ikke, som i tilfældet med de to CBS studerende, samme fokus på koden have⎤ikke-have. 

I dette tilfælde omhandler rammevilkår også de rette forudsætninger som f. eks. infrastruktur 

og veluddannet arbejdskraft. Dette understreger Martin Damm også i interviewet: “Du får en 

infrastruktur til at håndtere forskere der er der i en periode og alt det der hører til. Du har 

højtkvalificeret håndværkere der kan sige (...)” (Damm, Bilag 8)

Denne forståelse af rammevilkår, spiller ikke kun på en økonomisk prioritering, men 

fokuserer også på de politiske rammer, rammerne for markedet, og de infrastrukturelle og 

uddannelsesmæssige rammer.  Og det er en forståelse vi ser vi gå igen, en række steder i 

kommunikationen.

I interviewet med Martin Lindgreen, får vi et konkret eksempel med denne definition af 

rammevilkår. Det sker i Lindgreens omtale af iblandingskravet.

Iblandingskravet fordrer ikke, som forslaget om støtten til halm, opbygningen af et marked for 

bioethanol, da kravet ikke gør det mere rentabelt at producere bioethanol. Derfor udgør kravet 

ikke en prioritering af en bestemt teknologi, men Martin Lindgreen omtaler i stedet 

rammevilkår som det, vi vil kalde for politiske rammevilkår og markedsmæssige 

rammevilkår. Han udtrykker sig således:
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“Min personlige holdning er, at den måde man skal sikre nogle 

politiske rammer og investeringssikkerheden er, at tilskud er okay en 

gang imellem, men grundlæggende det er jo underligt, markedet  skulle 

jo gerne drive sig selv. Så at sætte nogle rammer op med nogle mål og 

sige, at i 2020 og 2030 skal der være nogle krav om iblanding af 2. 

generation (bioethanol) og så skulle markedet gerne komme af sig 

selv.” (Lindgreen, Bilag 11).

Vi ser altså i kommunikationen en række udstikkere, der definerer begrebet rammevilkår, på 

forskellig vis. Det strækker sig fra Peter Stigsgaards fokus på rene ikke-statslige 

markedsvilkår, til fokus på den brede støtte frem for den fokuserede støtte. Den beskrivelse af 

rammevilkår, som vi oftest ser i empirien, omhandler rammevilkår som en lang række 

aspekter af vilkår for innovation. Ikke kun de økonomiske, men også de politiske, 

infrastrukturelle, arbejdsmarkedsmæssige m.v. Statsstøtte bliver altså her ikke kun knyttet til 

den økonomiske kode have⎤ikke-have, men også en lang række andre koder. Men ikke desto 

mindre er fællestrækket, at  statens skal understøtte disse forretningsmæssige vilkår, for igen at 

sikre økonomisk vækst.

Denne bredere forståelse af rammevilkår vælger vi ikke at anvende i den videre analyse, da 

det økonomiske stadig er det centrale formål for støtten. For selvom rammevilkår definerer 

sig polyfont, er formålet med støtten konsekvent knyttet til den økonomiske kode og formålet 

med at sikre økonomisk vækst. Når vi fremover vil henvise til rammevilkår, såvel som 

prioritering, vil det derfor ske inden for rammerne af den økonomiske kode.

Prioritering
“Danmark skal vælge sine spidskompetencer for at overleve den globale konkurrence”

Ovenstående udtalelse er et tænkt eksempel, som generelt afspejler argumenterne, for 

den fokus på prioritering af statsstøtte vi møder i kommunikationen. Kommunikationen om 

prioritering, arbejder med forskellen førende⎤omkostning. Hermed defineres 

kommunikationen således, at hvis Danmark ikke fokuserer på sine førende teknologiske 

områder, vil det  være en omkostning for staten, i kraft af mistet potentiel økonomisk vækst. 

Ergo skal der prioriteres dér, hvor Danmark ses som innovativt førende.

Martin Damm indrammer netop denne argumentation med, at Danmark skal udnytte sin 

styrkeposition: “Vi sidder med et kort. Vi er langt fremme i Danmark, nogle af dem der er 
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længst fremme, så man kan sige, vi kan vente til vi bliver overhalet eller vi kan udnytte den 

styrkeposition” (Damm, Bilag 8). 

Det er et argument der naturligt bliver brugt af virksomheder, brancheforeninger, 

fagforeninger m.fl. i promovering af deres egne fokusområder. Her ser vi, at de hver især 

argumenterer for, at netop deres teknologi er blandt Danmarks spidskompetencer. De forsøger 

dermed at placere sig som førende teknologi. Et eksempel herpå, ser vi af Ole Wehlast 

(Fødevareforbundet), Arne Grevsen (3F) og Niels Jørgen Pedersen (Landbrug & Fødevarer): 

“Det er oplagt at unytte Danmarks position som fødevareproducent og 

drage naturlig fordel af det i produktion af vedvarende energi - derfor 

skal produktionen af bioæthanol og biogas gøres økonomiske 

rentabelt. Danmark er nødt til at bygge videre på det, vi er gode til - 

vores strategiske styrkepositioner” (Wehlast, Grevsen & Pedersen, 

2011). 

Det er en tendens vi generelt  ser for hele greentech-sektoren. Denne politisering som vi ser, 

forsøges på forskellig vis, alt efter egeninteresser, for dermed at fremstå som fremtidens 

teknologi og dermed den teknologi politikerne skal satse på. Denne placeringskamp illustrerer 

Lykke Friis (V) på denne måde:

”(...) det udviklede sig jo til en punisk krig mellem el-lobbysektoren 

for elbilen, og så Energi- og olieforum. De (Better Place) havde så 

nogle (analyser), de (Energi- og olieforum) fik jo så lavet nogle andre 

analyser, der viste det modsatte.” (Friis, Bilag 5). 

Når det kommer til konkrete initiativer for støtte af det førende, ser vi gentagne gange et 

argument for, at staten skal støtte brugen af halm til produktion af biobrændstof. På samme 

måde som staten støtter halm til afbrænding. Det kan argumenteres, at dette i lige så høj grad 

handler om at sætte lige rammevilkår, men halm ses i kommunikationen ikke som en 

decideret energiressource, som vindkraft, olie eller kul. Halm ses i stedet som et 

affaldsprodukt. Derfor bliver dette også betegnet med forskellen førende⎤omkostning, da 

fokus for kommunikationen er, at prioritere opbygningen af et marked for biobrændstof. Og 

dermed også udviklingen af teknologien til samme. Støtten til halm, kan derfor ses som en 
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indirekte statsstøtte til innovation og udvikling. En blandt flere, af de politiske aktører vi ser 

kommentere dette forslag, er MF Jacob Jensen (V): “Dernæst bør tilskuddet til halm til brug 

for bioethanol ligestilles med tilskuddet til halm, der bliver brugt til produktion af energi i 

kraftvarmeanlæg” (Jensen, 2010). 

Et andet gennemgående argument for at  prioritere, fokuserer på Danmark som show case for 

verden. Et argument som bl.a. 3F, Fødevareforbundet og Landbrug & Fødevarer også giver 

udtryk for i deres fælles indlæg i Jyllands-Posten d. 23.09.2011. Innovationen handler dermed 

ikke om, at teknologien i sig selv skal kunne være en vækstskaber i Danmark, men at 

teknologien kan sælges og kan skabe grobund for investeringer i videre dansk udvikling. 

Nedenstående uddrag fra Mandag Morgen, forklarer Danmarks muligheder som et verdens 

eksperimentarium inden for greentech:

 “Selv et lille land som Danmark har gode muligheder for at blande sig 

i kampen om det grønne guld. Ikke som masseproducent, men som 

konkurrencedygtig, CO2-effektiv nation, udvikler af nye teknologier 

og testmarked for grønne koncepter... Og Danmark har derfor gode 

muligheder for at spille en rolle som eksperimentarium og 

uviklingslaboratorium for fremtidens energiløsninger” (Wiegand, 

2010). 

Mandag Morgens analyse har dog fokus på vindkraft og men viser potentialet for Danmark 

som førende inden for grønne koncepter. Den samme argumentationsfigur møder vi også hos 

Novozymes, der giver udtryk for, at det er en holdning der deles af alle greentech 

virksomheder i Danmark. Da alle greentech virksomheder har en fælles økonomisk interesse i 

at få demonstreret deres teknologier. 

Argumentet om at fokusere på spidskompetencerne er derfor gennemgående i 

kommunikationen, og en holdning som vi ser bred konsensus om. Alle aktører har det til 

fælles, at de mener danske styrkepositioner skal prioriteres. Enten med argumentet, at den 

givne teknologi direkte betyder et økonomisk afkast ved implementering, eller indirekte ved 

at sælge teknologien til udlandet, gennem Danmark som show case. Hvad aktørerne også har 

til fælles er, at  de gennem anknytningen til den økonomiske kode have⎤ikke-have, centrerer 

kommunikationen omkring en prioritering af økonomiske midler. Med andre ord er 

prioritering af innovation og økonomisk udvikling, noget som alle bakker op om.
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Det politisk latente ser vi først  fremstå, når spørgsmålet i kommunikationen falder på hvilken 

førende teknologi staten skal investere i, hvad vi også så Lykke Friis udtrykke, med 

henvisning til den puniske krig. I Novozymes tilfælde ser vi derfor også at, i politiseringen af 

biobrændstof, er det centralt at kommunikere produktet som teknologisk førende, for dermed 

lettere at vise sig som investeringsduelige.

Temaet sikkerhed
Bevæggrunden for dette afsnit er, at undersøge under hvilke former sikkerhedstemaets 

semantiske strukturer folder sig ud. Med begrebet sikkerhed bevæger vi os inden for koden 

risiko⎤fare, hvilket åbner op for en lang række definitioner af sikkerhed. 

Sikkerhedsbegrebets mange ansigter vælger vi dog at afgrænse os fra, ved at definere 

sikkerhed i relation til forsyningssikkerhed og dermed sikkerhed ifht. en vedvarende 

forsyning af energi. Med vedvarende menes både en konstant mængde energiforsyning men 

også en konstant mængde af rentabel energiforsyning. Dyr energi sætter en naturligt 

begrænsning i efterspørgslen, da dyr energi mindsker mængden af betalingsduelige aftagere af 

energi. Det giver dermed også et økonomisk aspekt til begrebet forsyningssikkerhed. 

Sikkerhedens risici
Problemstillingen med at sikre forsyningssikkerheden bliver i flere omgange kædet til en 

polygen sammensætning af energikilder. Dette skal sikre forsyningssikkerheden, således at 

samfundet ved høje energipriser kan skifte mellem energikilderne, i tilfælde af prisudsving. 

Dette argument er bl.a. Peter Stigsgaard inde på med følgende udsagn:

 “(...) fremtiden indebærer flere forskellige energikilder - også til 

transporten. Så udover de nye energikilder: El, naturgas og brint, så 

har vi benzin, olie og biobrændstoffer. Og derfor spiller 

biobrændstofferne jo en rolle her...og de kan både være nødvendige i 

forhold til forsyningsmængderne, men der kan jo også være det 

aspekt, at hvis det viser sig at råolieprodukterne bliver meget, meget 

dyre, snakker vi om 200 dollar pr barrel, så begynder 

biobrændstofferne at være billige i sammenligning.” 

 (Stigsgaard, Bilag 10). 
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Argumentet om at priserne på energikilder fluktuerer og påvirkning heraf på økonomien, er et 

argument vi ser træde igen i flere tilfælde. Også hos Martin Lindgreen er 

forsyningssikkerheden central, i forhold til den stabilitet det medbringer for økonomien. 

Forsyningssikkerheden er dermed ikke central i sig selv, men udelukkende i henhold til det 

økonomiske system og dermed samfundsøkonomiens ve og vel. Dette argument begrundes i 

erhvervslivets problemer for økonomisk planlægning, pga. olieprisens udsving. Han udtrykker 

sig således:

 “(...) vi er fuldkommen afhængige af hvad der sker dernede i 

mellemøsten og i USA. Og prisen går op og ned...det er jo 

ødelæggende for en økonomi. Et af hvad man tager for en tank benzin, 

noget andet er hvad det  koster dansk erhvervsliv...Det er svært at 

tilrettelægge en fornuftig investeringsprofil, hvis man ikke ved hvad 

man skal betale for energi om fem år...Så kan det godt være at 

vedvarende energi måske er lidt dyrere end olie, men så ved man i det 

mindste hvad prisen er .” (Lindgreen, Bilag 11). 

Vi iagttager ligeledes at Novozymes i kommunikationen forsøger at benytte argumentet  om 

forsyningssikkerhedens indvirkning på økonomien. PA-Manager i Novozymes, Anders 

Kristoffersen, udtrykker, at  Novozymes vægter fokus på sikkerhedsargumentet lige så højt 

som argumenter om økonomi og innovation: “(...) man er nødt til at se på en bred portefølje. 

Energisikkerhed er en, jobskabelse er en anden, innovation er en tredje komponent og 

potentialet for grøn teknologieksport en fjerde komponent som man bliver nødt til at kigge på 

også” (Kristoffersen, Bilag 7). 

Dette kommer hos Novozymes igen til udtryk gennem et af Anders Kristoffersens 

præsentationsslides der bærer overskriften “Økonomi - volatile oliepriser udgør markant 

risiko”, og giver udtryk for særligt den økonomiske risiko samfundet bærer, ved at være 

afhængig af olien.

Argumentet om at forsyningsikkerheden i høj grad handler om økonomien og prisen for 

energien, viser sig således at være central blandt de aktører, der beskæftiger sig med det 

sikkerhedspolitiske argument i energidebatten. Økonomiens centrale rolle i sikkerhedstemaet 

viser sig dog også at være en begrænsende faktor for selve sikkerhedsargumentets fokus på 
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energiforsyningen. Et eksempel på dette ser vi hos Lykke Friis. Hun illustrerer 

problematikken om at  ville sikre forsyningen og gøre sig mere uafhængighed af olien. Men at 

det i bund og grund handler om økonomien. For selvom forsyningen af aktørerne kan blive 

anset for vigtig, er det den økonomiske kode der vægter tungest i det politiske spil:

 “(...) For virkelig køre argumentet op omkring at energipolitik også er 

sikkerhedspolitik, så var det  sådan set også ret vigtigt at spørge; hvad 

kan vi så gøre på transportområdet? Problemet blev så bare, at alle de 

beregninger vi så fik, selvom vi så bad sektoren om at regne det om 

adskillige gange, endte det  altid med at vise at det simpelthen bare var 

ekstremt dyrt. Så man ikke på troværdig vis kunne smække det ind i et 

energiforlig, og sige at  det var den måde hvor man fik mest energi for 

pengene.” (Friis, Bilag 5). 

Som Lykke Friis illustrerer i udtalelsen, kan hun ikke sælge sikkerhedsargumentet politisk, da 

fokus i det politiske system er vægtet mod økonomisk effektivitet i form af mest CO2-

reduktion for pengene. Det må derfor vægte højere i hendes politiske beslutningstagen. 

Hendes begrundelse for dette er, at hun “ikke på troværdig vis kunne smække det ind i et 

energiforlig”. Dermed lægger hun grunden for sin beslutning i det politiske system, da hun 

skal stå til ansvar for sine handlinger i det politiske spil. Dette sker i kraft af, at hun ikke kan 

tage en beslutning, der vil gøre oppositionen i stand til at stille spørgsmål ved hendes politiske 

troværdighed og dermed om hendes placering på indersiden af det  politiske systems kode 

styre⎤styret. Hun begrunder denne manglende mulighed for at handle troværdigt, med 

baggrund i et økonomisk tema, om at hun i biobrændstof ikke får “mest energi for pengene”. 

Økonomi som det dominerende tema i kommunikationen går altså her ind og overtager 

kommunikationens grundpræmisser. Den grundlæggende problemstilling handler således ikke 

om energiforsyning i fremtiden, men om det statslige budget her og nu. Et spørgsmål om 

forsyningssikkerhed bliver dermed transformeret til et  spørgsmål om effektivitet. Og 

investering til en risikovurdering for økonomiske eller politiske omkostninger. Og fra Lykkes 

Friis synspunkt, risikoen for den politiske hun skal tage på sig, såfremt biobrændstof ikke 

opfylder forventningerne. Herved kan man konstatere, at sikkerhedstemaets supplerende 

forskelle i denne henseende går på tværs af personlige og samfundsmæssige interesser, samt 

politiske og økonomiske risikovurderinger.
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Martin Lindgreen, chefkonsulent i Klimaministeriet, begrunder forsyningssikkerhedens lave 

prioritet i den offentlige bevidsthed, med at Danmark aldrig har haft kniven for struben, som 

f. eks. var tilfældet i Ukraine med lukning af gas fra Rusland. Dette er tilfældet i kraft  af, at 

Danmark stadig er selvforsynende på olie og gas. Men at sikkerhedsdiskussionen vil blive 

stigende i fremtiden, når olien efterhånden slipper op. Forsyningssikkerheden gør sig dermed 

ikke til en del af den kollektive bevidsthed og tidsdimensionen træder dermed ind som et 

afgørende perspektiv for den politiske dagsorden. Politikerne kan ikke træffe beslutninger på 

argumenter om presserende emner i morgen, såfremt der ikke er en bevidsthed i befolkningen 

om nødvendigheden for tiltag i dag. Denne problemstilling kommenterer Lykke Friis således, 

da vi spurgte hende om olieafhængigheden har været inddraget i den danske debat. 

Lykke Friis:” Ja, altså, det gjorde jeg i hvert fald meget, og de argumenter fængede egentligt 

meget godt. Problemet var bare, at det blev på den lange bane. For det  var ikke her og nu at 

man så kunne erstatte, den importerede olie (...)” (Friis, Bilag 5). 

Vi ser altså, at temaet om sikkerhed spiller ind på problemstillingen om samfundets risiko på 

energiforsyningen, og særligt på risikoen for prisudsving ved hovedsageligt dyrere olie. Vi ser 

også at sikkerhedskoden risiko⎤fare i høj grad kobler sig op på det økonomiske system. Og 

det  økonomiske systems vægt i kommunikationen, fjerner det politiske fokus fra 

sikkerhedskoden.
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Novozymes argumentationsfigurer
Efter at vi i første delanalyse har karakteriseret Novozymes’ politisering af biobrændstof ud 

fra temaer af central betydning for det politiske system, vil vi i denne delanalyse anvende den 

politiserede kompleksitet til at analysere i den argumentation Novozymes benytter på tværs af 

temaerne. Denne analyse af argumentationen er nødvendig i undersøgelsen af 

konstruktionerne af det politiske biobrændstof og forståelsen af Novozymes’ samlede 

fortælling. Igennem fortællingen ser vi på Novozymes’ grundlæggende forsøg på at penetrere 

det politiske system. Vi ønsker samtidig at belyse hvordan der også skabes en modfortælling 

fra det politiske system. Politiske modsvar, der tydeliggør det politiske spil omkring 

biobrændstof.

I analysen af argumentationen vil vi indkredse tre selvstændige argumentationsfigurer, som 

Novozymes anvender i fortællingen om biobrændstof og samfundets afhængighed af 

biobrændstof. De tre argumentationsfigurer er: 

1) Vækstfiguren

2) Miljøgaven

3) Risikofiguren

Argumentationsfigurerne beskrives alle ud fra den kommunikation, som Novozymes 

fremfører overfor de politiske beslutningstagere, samt hvilke centrale elementer og belæg for 

Novozymes’ argumentation for biobrændstofs forskellige politiske kvaliteter. Med 

Novozymes som iagttagelsespunkt, går vi således ind og iagttager hvorledes politiseringen af 

en genstand som biobrændstof indgår i forhandlingen mellem det økonomiske og politiske 

system. Figurerne uddybes i følgende afsnit, og er for overblikkets skyld sammenfattet i 

nedenstående tabel, med figurernes grundlæggende budskab, ræsonnement og et eksempel på 

Novozymes’ kommunikation indenfor de respektive figurer. I slutningen af dette afsnit er 

indlagt en figur der illustrerer hvordan argumentationsfigurerne arbejder på tværs af 

kommunikationens temaer. Figuren kan ses som et overblik over den kommunikation som de 

forskellige argumentationsfigurer bygger på. 
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Argumentationsfigur Vækstfiguren

Figurens budskab

Samfundet udvikler sig. Både økonomisk og teknologisk. Vi 

skal derfor udvikle vores erhvervsliv igennem satsninger på ny 

teknologi - ellers bliver vi overhalet.

Figurens ræsonnement

Politisk støtte til anden generations biobrændstof kan sikre 

jobskabelse, teknologisk udvikling og eksport, hvilket medfører 

udvikling af samfundet og en fastholdelse af den førerposition 

Danmark allerede besidder.

Eksempel
Som teknologisk ’first mover’ vil Danmark kunne vise vejen og 

styrke konkurrenceevnen overfor andre nationer. 

Figur 9: Vækstfiguren

Argumentationsfigur Miljøgaven

Figurens budskab

Jorden gløder, væksten er gået i stå og politikerne handler ikke. 

Novozymes kan tilbyde samfundet løsningen på 

klimaproblemet og den økonomiske krise.

Figurens ræsonnement

Novozymes kan give sin viden til samfundet, så vi sammen kan 

udvikle løsninger på globale miljøudfordringer. 

Politikerne kan ikke takke nej  - det er jo næsten gratis.

Eksempel

Novozymes vil ikke som virksomhed profitere fra anlæg i 

Danmark, men vise verden, at det er muligt at producere energi 

ud af landbrugsaffald.

Gavens logik og selvopofrelsen for samfundet er kernen i dette 

forsøg fra Novozymes på af at indtræde i det politiske spil.

Figur 10: Miljøgaven
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Argumentationsfigur Risikofiguren

Figurens budskab
Politikerne udsætter Danmark for en energipolitisk fare, hvis 

der ikke handles for at sikre energiforsyningen fremover.

Figurens ræsonnement

Danmark skal udvikle en fornybar energiforsyning, der kan 

erstatte olie nu. Ellers vil Danmarks afhængig af de 

olieproducerende lande stige. Dermed tager danske politikere 

en risiko, der udsætter dansk erhvervsliv og danske interesser 

for farer på lang sigt.

Eksempel

Ved COP15 inviterede Novozymes den amerikanske general 

Wesley Clark til at tale om den strategiske trussel, som 

olieafhængigheden udgør. Novozymes omtaler en global 

sikkerhedspolitisk trussel, der kunne afværges ved øjeblikkelig 

politisk handling.

Figur 11: Risikofiguren

Vækstfiguren: Biobrændstof sikrer samfundets udvikling
Omdrejningspunkter for denne figur er det kommunikative fokus på vækst, som Novozymes 

foretager i politiseringen af biobrændstof. Figuren indrammer argumenterne om, at 

biobrændstof er løsningen på samfundets udfordringer. Den kan skabe den vækst og udvikling 

som samfundet har brug for, og kommunikationen inden for denne figur arbejder derfor med 

koden have⎤ikke-have. Vi ser i empirien, hvordan vækstfiguren i stigende grad fremtræder i 

Novozymes’ kommunikation. Dette sker i forlængelse af et øget samfundsmæssigt fokus på 

kommunikation om den økonomiske krise, da figuren i særdeleshed spiller ind som et svar på 

denne type kommunikation.

Vækstfiguren har mange anknytningspunkter i kommunikationens forskellige temaer, hvilket 

bl.a. viser sig i fortællingen om både Danmarks muligheder for at skabe vækst og muligheder 

for at løse klimaudfordringerne. Men den indrammer også fortællingen om biobrændstof som 

en sund investering, som en katalysator til jobskabelse og en teknologisk spydsspids som 

Danmark kan drage nytte af. Sidstnævnte fortælling omhandler Danmark som show case for 

et globalt marked, til præsentation af greentech-løsninger. 
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Et uddrag i en kronik fra Rockwool, Landbrug & Fødevarer og Novozymes, indrammer 

essensen af argumentationsfiguren:

  “Vi har muligheden for vækst, når de rette rammevilkår er til stede 

og vi fortsat investerer massivt  i en forskningsindsats for grøn 

udvikling i den ikke kvote-belagte sektor. Ved at satse fokuseret  på 

vores styrker kan vi vende de mange udfordringer til et grønt 

eksporteventyr. En eksport som Danmark kan leve af mange år frem 

i tiden” (Van Heel, Brockenhuus-Schack & Riisgaard, 2010).

Med vækstfiguren som værktøj til politiseringen af biobrændstof, søger Novozymes at 

penetrere det  politiske system, hvor politikerne kan indskrive sig på indersiden af den 

økonomiske logiks kode have⎤ikke-have. Tilbuddet om at skabe vækst vha. biobrændstof 

bliver dermed en hjælpende hånd for politikerne, til at stille sig på den styrende side af koden 

styre⎤styret. Dette sker, da øget vækst betyder øget økonomisk handlerum, hvilket igen 

betyder øget politisk handlerum. Ved at fremhæve biobrændstofs potentiale for vækst søger 

Novozymes dermed at placere sig som en hjælp  og problemløser for den politiske aktør. Med 

vækstfiguren bliver biobrændstof altså politiseret som en løsning på fremtidens problemer 

omkring den økonomiske krise og klimakrisen. 

Med biobrændstof som en vækstfaktor, lader det derfor til, at Novozymes fosøger at begrænse 

den mulige kritik, af et eventuelt politisk valg af biobrændstof. Med forsikring om, at 

biobrændstof faktuelt kan løse begge kriser, fremstår biobrændstof derfor som et 

vidundermiddel for den politiske aktør. Politikeren kan så, med et kommunikativt simpelt 

snuptag, anvise løsningen på flere politiske problemer samtidig. Den kommunikative 

konstruktion om biobrændstof som et guldæg for dansk økonomi, sætter dermed politikerne i 

stand til at styre, i det politiske spil.

Ved at placere sig som fremtidens løsning af Danmarks udfordringer om vækst, søger 

Novozymes også med vækstfiguren at udbygge de politiske argumenter for at vælge 

biobrændstof, og dermed stille biobrændstof favorabelt  overfor alternative valgmuligheder. 

72



Ved at forsøge at placere biobrændstof som den ultimative løsning for væksten, søger 

Novozymes også at give indtrykket af, at den politiske aktør ikke mister handlemuligheder, da 

alternativerne dermed ikke er reelt valg. I fortællingen om biobrændstof som det eneste valg, 

er der således mindre risiko for politikeren i at træffe valget. Dermed kan politikeren så 

hverken kritiseres for sit fravalg af andre teknologier, eller leverandørerne af de alternative 

teknologier eftersom de er også overflødige som mulige alliancepartnere, da de vil være 

irrelevante spillere i det politiske spil. 

Sidst men ikke mindst, evner vækstfiguren også at bringe biobrændstof i spil på den styrende 

politiske dagsorden, ved at tage udgangspunkt i det dominerende økonomiske tema. Vi ser 

vækstfiguren være brugt i mange elementer af det økonomiske tema og innovationstemaet, i f. 

eks. emnerne investering, effektivitet og teknologisk spidskomptence. Men 

argumentationsfiguren viser sig også i forbindelse med klimakrisen og dermed som en 

vækstskaber, på baggrund af klimakrisen. Dette ser vi et eksempel på i følgende:

“Klimaet har sagt stop - og det har vores naturreserver også. Men 

løsningerne er på sin vis også forbundne. Vi har brug for at udvikle 

og få mere ud af de ressourcer, vi har. Der er fra alle kanter brug for 

gentænkning, og gør vi det intelligent, vil omstillingen til et grønt 

samfund ikke skade os eller hæmme vores vækst - men tværtimod 

fremme den.“ (Riisgaad, 2010b). 

Ved at også at  indskrive sig i temaet miljø og dermed klimakrisen, formår vækstfiguren at 

politisere biobrændstof som en vækstfaktor, hvor det grønne ikke kun kommer til at handle 

om en løsning af klimaproblemet, men også om, at  Danmark skal se klimaproblemet som en 

mulighed. Med indskrivningen i klimakrisen viser vækstfiguren evnen til at  koble sig op på, 

og vise sig som en løsning, i den aktuelle politiske dagsorden. Således søger Novozymes igen 

at byde sig til som bidragsyder af løsninger for den politiske aktør. Vækstfiguren viser dermed 

på forskellig vis, sine muligheder i Novozymes politisering af biobrændstof.
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I vækstfigurens møde med det politiske system, ser vi også en række problematikker folde sig 

ud.

Figurens evne til at skabe en konstruktion, hvor den søger at mindske politikerens risiko for 

fravalg, ved at  positionere biobrændstof som den ultimative løsning, bliver udspillet af 

enigheden i det  politiske system, om en anden teknologisk løsning: vind. Vindmøllerne løser 

det problem som politikerne søger at få løst: “når vi for eksempel prioriterer landvind, så er 

det fordi det er den billigste vedvarende energiform vi kender i dag” (Helveg, Bilag 6). I 

modsætning hertil viser vækstfiguren at  ramme ved siden af, da det politiske fokus for de 

grønne teknologier er at få mest CO2-reduktion for pengene. Skabelsen af arbejdspladser og 

vækst er sekundært og blot positive sideeffekter. Bevæggrunden for dette fokus er CO2-

kvotesystemet og VE-målene10, der dermed sætter spørgsmålstegn ved vækstfigurens evne til 

at signalere udvikling. Hvis ikke vækst og arbejdspladser er den udvikling, der søges i de 

energipolitiske spørgsmål, men snarere ren CO2-reduktion, tenderer figuren dermed til at 

spille fallit. Dette illustrerer et centralt problem for vækstfiguren, nemlig at det fokus figuren 

skaber for biobrændstofs potentiale, ikke bliver betragtet som energipolitik, men snarere 

erhvervspolitik. Dette bliver illustreret af Lykke Friis i følgende citat:

“(...) det var også altid min tanke, det egentligt i højere grad burde 

ses under erhvervspolitik. Mere end det egentligt var energipolitik. 

For det drejede sig jo om at skabe et  nyt erhvervsområde. Det havde 

bare ikke noget med, der kunne gøre mig uafhængig af fossile 

brændstoffer indenfor de næste mange, mange år. Så måtte man så 

rykke det over i et andet regi“ (Friis, Bilag 5). 

Når politikerne ikke betragter biobrændstof som en del af det energipolitiske område, må det 

derfor ses som en reaktion på, at vækstfigurens fokus på skabelsen af arbejdspladser og 

økonomisk udvikling, ikke løser det problem som politikerne,  søger en løsning af. Forslag 

om fuldskalaanlæg for produktion af biobrændstof, bliver derfor som resultat flyttet  over til et 

andet politisk regi. Vækstfigurens forsøg på at vise biobrændstof som fremtidens løsning på 

vækst, og dermed skabe klarhed omkring valget af grøn teknologi, ser vi også konflikte med 

det politiske system. Klarhed bliver til uklarhed, da Novozymes ikke er den eneste leverandør 

af løsninger og et  bredere felt af greentech virksomheder forsøger at spille ind. Fakta og tal 
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bliver derfor til et spørgsmål om politisk positionering, hvor hver virksomhed forsøger at 

placere sig som den styrende enhed. Det fremgår af Lykke Friis’ udtalelse her: 

 “(...) så blev der altså lavet temmelig meget om på de der 

beregninger (..) det startede (først) med at være meget, meget, meget 

eksorbitant dyrt, og så endte det med stadigvæk at være meget dyrt, 

men dog ikke helt så dyrt  som indledningsvis. Det skabte nogen 

forvirring. Det var ikke kun Novozymes, men det var den del af 

energisektoren som sådan, hvor der var konstant folk der havde 

andre tal. Som havde forskellige tal. Og det gjorde det lidt 

forvirrende” (Friis, Bilag 5).

Uklarheden om omkostningerne ved indførelsen af et fuldskalaanlæg viser altså her, at 

politikerne ikke ved hvad de skal tro på, og dermed ikke ved hvad omkostningerne vil være. 

Uklarheden øger derfor blot de politiske beslutningstageres tilbageholdenhed, for at kaste sig 

ind i projektet, da der er en risiko for at vælge en dårligere løsning end den bedste. Debatten 

om biobrændstof kan derfor være ødelæggende for vækstfiguren, og ved at bringe 

biobrændstof frem i offentlighedens søgelys, øges muligheden for kritik og dermed 

uklarheden om potentialet ved biobrændstof. 

Denne kritik af potentialet skal ses i sammenhæng med kampen mellem de forskellige 

greentechs, som Lykke Friis giver udtryk for i citatet. Når Novozymes indgår i det politiske 

spil, om at styre dagsordenen for fremtidens greentech løsning, udsætter virksomheden 

samtidig også sig selv for kritik. Når Novozymes indgår som aktør i det politiske spil, 

ødelægger Novozymes dermed illusionen om sig selv som leverandør af fremtidens løsning, 

da fremtidens løsning logisk set, ikke behøver at indgå i magtspillet. Fremtidens løsning vil 

altid være den bedste, uanset  hvad. I det politiske spil, hvor Novozymes bruger vækstfiguren 

til at vise biobrændstofs overlegenhed i forhold til andre greentech løsninger, bliver 

følgevirkningen derfor, at politikerne tager afstand fra Novozymes. Den politiske 

afstandstagen skal forstås således, at jo større debat og kamp mellem de forskellige greentech 

virksomheder, jo mere potent og risikofyldt farvand er det for politikeren, at bevæge sig ind i.

Debatten om fremtidens løsning, den bedste greentech investering - og den deraf følgende 

kamp om fakta - gør, at der kan stilles spørgsmålstegn ved biobrændstofs potentiale som en 

sund investering. Og dermed om det  snarere vil være en omkostning. En forskellig tidslig 
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horisont mellem Novozymes og politikeren udgør dermed et problem for vækstfiguren. 

Politikeren relaterer sig til presserende politiske spørgsmål i dag, frem for i morgen, og 

kommer derfor i konflikt med vækstens argumentation, så snart det kommer til at sætte penge 

af til investeringen. Her bliver investeringen til en omkostning der begrænser det politiske 

handlerum, da afkastet for investeringen, først viser sig på et senere tidspunkt. Dette 

kombineret med en livlig debat og følgende tvivl om potentialet ved biobrændstof, kan derfor 

afholde de politiske aktører fra at deltage i projektet.

Vi ser altså, at  vækstfiguren evner at lade Novozymes politisere biobrændstof, da koden 

have⎤ikke-have falder i god tråd med den politiske magtkode, i kraft af det deraf udvidede 

handlerum. Figuren evner med en ’guldægs-kommunikation’ - at  spille ind som en 

problemløser i det politiske spil. Vi ser dog også problemerne vise sig i mødet med det 

politiske system. Ved at bringe biobrændstof i offentlighedens lys, sættes der også fokus på 

debatten om teknologiens potentiale. Den deraf følgende uklarhed om evnerne for 

teknologien, er direkte ødelæggende for Novozymes evner til få biobrændstof på det politiske 

beslutningsbord. Men det nok mest centrale problem for figuren er, at den adresserer løsning 

på et problem, som politikerne ikke anser for værende energipolitisk. Som resultat bliver 

biobrændstof kastet til side, da den hører til i et andet regi. Dette afmonterer dermed figurens 

mest potente egenskaber, til at  indtræde i det politiske system omkring det energipolitiske 

område.

Miljøgavens figur: Biobrændstof er en gave til omverden
En af de tre argumentationsfigurer vi ser Novozymes benytte sig af, har vi valgt at kalde for 

miljøgaven.

Men for at kunne tage udgangspunkt i denne figur, må vi først have etableret vores syn på 

begrebet gave. Her bliver vi nødt til at se nærmere på Derrida11  (1981) og Bourdieus12 (1997) 

udfoldning af begrebet. Derrida arbejder med gaven som sin egen umulighed, og at gaven 

annulleres med mindre forholdet mellem gavegiver og gavemodtager er fuldstændig 

asymmetrisk. Hvis dette ikke er tilfældet vil en overdragelse af gaven altid skabe en 

modreaktion, der dermed vil gøre gaven til en udveksling. Gaven vil derfor annullere sig selv 
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som gave, så snart gaven præsenterer sig (Derrida, 1981: 55-59). Med et Luhmanniansk blik 

vil gavens logik her blive udtrykt i koden give⎤udveksle.

Bourdieu argumenterer derimod, at  gavens umulighed kan undgås, gennem en række 

tilsløringsstrategier. En af disse strategier, er det som han kalder symbolsk dominans. Her 

forklarer Bourdieu, at der ved en gaveoverdragelse, altid vil være mulighed for en 

dominanseffekt, hvor gavemodtageren som den dominerede, tvinges til at anerkende gaven 

(Bourdieu, 1997: 185). 

Vi ser her i Bourdieus symbolske dominans et begreb der minder om det politiske systems 

magtkode, styre⎤styret. Vi vælger derfor dette teoretiske udgangspunkt for gaven, når vi ser 

på Novozymes politisering af biobrændstof gennem miljøgavens argumentationsfigur.

Når vi ser på miljøgaven som argumentationsfigur, er det  fordi vi i vidt  omfang, kan iagttage 

Novozymes kommunikation om biobrændstof som en gave til samfundet. En central udtalelse 

fra Steen Riisgaard, der på fin vis indrammer denne figur, ser vi i et  blog-indlæg på Altinget i 

2010:

  “Der er god mulighed for at  virkeliggøre de flotte ord om at gøre 

Danmark til en grøn vinder-nation i 2010. Det positive budskab er, at 

Danmark har teknologierne, der på én og samme gang kan gøre 

Danmark uafhængig af verdens begrænsede fossile brændsler, skabe 

arbejdspladser og gøre Danmark grønnere. Det kræver bare, at den 

berømte politiske vilje er til stede“ (Riisgaard, 2010c).

Steen Riisgaard giver med udtalelsen udtryk for, at teknologierne står til rådighed som gaver 

på hylden. Politikerne skal bare agere og tage imod gaverne. Miljøgavens figur benytter 

Novozymes i mange facetter af deres kommunikation. Gaven spiller ind på det økonomiske 

felt  ved, at Novozymes gør biobrændstof til en gave for vækst og arbejdspladser. Gaven bliver 

et spørgsmål om miljø, hvor en manglende accept  af gaven bliver til et manglende tiltag for 

løsning af miljø- og klimaproblemet. Dette illustreres af Steen Riisgard her: “Halmen ligger 

stadig ude på de danske marker (...) Det ligger lige nu og rådner frem for at blive brugt til 

grøn energi” (Riisgaard, 2010d). 
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Gaven bliver også til et spørgsmål om innovation, ved at Novozymes stiller sin teknologi til 

rådighed for promovering af Danmark. Gennem fuldskalaanlæg til produktion af anden 

generations bioethanol, skal Danmark blive til et eksperimentarium for verden. Et show-case 

hvor Danmark med sine spidskompetencer, kan gøre verden til et bedre sted for alle. Og det 

gælder, i forlængelse af gavens logik, for alle grønne teknologier der kan bidrage til det 

danske samfund:

“(…) det er også vigtig for os, at Danmark går foran på det her 

område, fordi vi jo kan bruge det som spydspids, altså alle grønne 

teknologier har behov for demonstration. Det gælder for vind, det 

gælder for biogas, det gælder for anden generations bioætanol. Og 

her ser vi selvfølgelig en mulighed i Danmark, fordi vi allerede er 

langt fremme” (Kristoffersen, Bilag 7).

Gennem miljøgavens mange facetter kommunikerer Novozymes en filantropisk 

selvforståelse, som de benytter sig af, til at  indtræde sig i det politiske system. Med 

miljøgavens argumentationsfigur bidrager Novozymes til det som Christian Frankel kalder for 

”ansvarets eksplosion”, hvor den politiske virksomhed tager ansvar for samfundsproblemer og 

politik handler om ansvarlighed og myndiggørelse (Frankel, 2004: 10). Ansvarets eksplosion 

sætter spørgsmål om grænsen for de kollektive bindende beslutninger. Tager virksomheden 

selv ansvar eller er pålægges virksomheden dette ansvar af politikerne? Med miljøgaven 

forsøger Novozymes, at vise ansvar for løsning af samfundsproblemer, men taler samtidig en 

ansvarliggørelse af det politiske system, der skal træffe kollektive bindende beslutninger, for 

at løse disse samfundsproblemer. Med miljøgaven forsøger Novozymes derfor, at flytte 

grænsen for de kollektive bindende beslutninger, ved at placere Novozymes og dermed også 

resten af greentech virksomhederne, som ansvarlige for aktivt at komme med bidrag til 

samfundet. 

Gennem miljøgavens politisering af biobrændstof, anlægger Novozymes således nogle 

præmisser for kommunikationen, ved at bringe fortællingen om, at  gaven er så god, at man 

ikke kan takke nej. Ved at sige nej til gaven, siger gavemodtageren samtidig nej til vækst, 

arbejdspladser og en løsning på klimaproblemerne. Dermed ansvarliggør de politikerne over 

for disse udfordringer og for at tage initiativ til at løse dem. Miljøgaven svarer dermed den 

kommunikative selvreference i det økonomiske system. Som gavemodtager for det 
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økonomiske systems kode, placerer man sig på indersiden af systemets rammeforskel, 

have⎤ikke-have.

Vi iagttager dog flere konflikter i det politiske system forståelse af argumentationen ved 

miljøgaven. Kritikken af biobrændstof som miljøgave, ser vi ske på tre centrale områder: 1. 

Underkendelse af gavens forpligtigelse. 2. Afvisning af gaven som gave. 3. Kritik af gavens 

evner som gave. Disse områder er uddybet herunder.

1. Underkendelse af gavens forpligtigelse

Med miljøgavens kommunikation, følger også en forpligtigelse til at tage imod. Hvis 

politikerne siger nej til biobrændstof, siger politikerne dermed også nej til vækst, 

arbejdspladser og en løsning af klimaproblemet. Politikerne bliver dermed ansvarliggjort for 

passivitet og forsøgt sat på ydersiden af den politiske magtkode, som Steen Riisgaard (2010c) 

illustrerer her: “Som leder af en dansk virksomhed med ambitioner om at bidrage til et 

bæredygtigt samfund kunne jeg godt ønske mig, at landets politiske ledelse klart 

tilkendegiver, hvilke teknologier Danmark skal satse på”. 

Ved at lægge ansvaret for modtagelsen af gaven over på politikernes skuldre, forsøges 

politikerne presset til at agere. Dermed gøres der brug af, hvad Bourdieu ville kalde for 

symbolsk dominans. Set med Luhmannianske briller, forsøger Novozymes med miljøgavens 

argumentationsfigur at placere sig på indersiden af det politiske systems rammeforskel, 

styre⎤styret. Politikerne viser offentligt tit  åbenhed og interesse over for biobrændstof. Det 

skal dog ses som en del af det  politiske spil, hvor politikeren aldrig må begrænse sine egne 

handlemuligheder, ved at lægge sig fast på én ting. Men i det politiske system ser vi, ikke 

desto mindre, at miljøgavens kommunikation snarere lægger op til en konfrontation, end til et 

samarbejde. Forpligtes de til fremtidig politisk handling, vil det  efter al forventning betyde, at 

Novozymes indtræder i det  politiske system som en udfordrer til magten, frem for en 

medspiller. 

Dette illustrerer Martin Lidegaard, i sin kritik af Novozymes: “(...) på en eller anden måde, så 

er de nødt til at anerkende den enorme økonomiske udfordring, der måske ligger i at støtte 

dem” (Lidegaard, Bilag 4). 
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Som det ses af udtalelsen giver Martin Lidegaard udtryk for, at  Novozymes ikke forstår hvad 

det vil betyde at støtte dem. I citatet ligger der dermed også en kritik af Novozymes 

manglende anerkendelse af, at politikerne har andre områder der bliver prioriteret højere. Og 

derved en manglende anerkendelse af politikerne som den styrende enhed i systemet. Det 

resulterer som følge  i en politisk frustration som Lidegaard giver udtryk for.

2. Afvisning af gaven som gave

Et andet kritikpunkt vi møder er en afvisning af gaven som gave. Dette sker i kraft af de 

forpligtelser, der følger med modtagelsen af gaven. Forpligtelserne fremstår i 

kommunikationen i flere former. Fælles for forpligtelserne er, at  de begrænser politikernes 

handlemuligheder i det politiske system, og dermed deres muligheder for at styre. Med 

forpligtelserne, forstås dermed en modydelse fra politikerne, hvormed kommunikationen om 

biobrændstof som gave til samfundet annulleres. 

Forpligtelserne, som vi ser dem, kommer trefoldigt. Den første er den økonomiske 

forpligtelse, da staten skal indgå i en flerårig investering, der også kan rumme uforudsete 

udgifter. Når der skal anlægges et fuldskalaanlæg, kan staten blive ansvarlig for udgifterne til 

anlæggelsen, såfremt private investorer ikke viser interesse. Men også følgeudgifter til en 

underskudsgaranti kan give økonomiske forpligtelser (Bilag 14; Bilag 15).

Den anden forpligtelse, er forpligtelsen til et samarbejde med Novozymes frem for andre 

virksomheder. Og hvad er endnu mere problematisk for politikerne, at  blive nødt til at 

fravælge andre virksomheder. Dette skal ses i lyset  af investeringens størrelse, der svarer til 

hele energiforliget og dermed vil udelukke samarbejde med andre greentechs:

“(...) Bølgeindustrien har bedt om 50 millioner kroner til et 

demonstrationsanlæg, som de gerne vil have testet af. Novozymes, 

m.fl. bad oprindeligt  om op imod 6 milliarder til et fuldskalaanlæg til 

2. generations biobrændstoffer” (Lidegaard, Bilag 4). 

Et fuldkomment fravalg af andre virksomheder og et fravalg af samarbejde, betyder dermed 

også et fravalg af potentielle alliancepartnere, der kan komme politikeren til gode i det 

politiske magtspil. Ved at sætte alt på et bræt, vil politikeren dermed begrænse sine 

handlemuligheder og evner til at styre.
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Den tredje forpligtelse ligger i valget af teknologi frem for andre teknologier. En beslutning i 

én retning, betyder samtidig et fravalg af beslutninger i andre retninger. Dette skal politikeren 

forsvare for andre aktører i det politiske system. Denne problematik øges i endnu højere grad, 

hvis teknologiens effekt og potentialer er genstand for vedvarende debat. Noget vi i 

særdeleshed har iagttaget i tilfældet biobrændstof. En konstant politisk debat om og fokus på 

biobrændstof vil betyde, at politikerne i endnu højere grad, vil være holde sig afventende.

Gaven konflikter derfor med det  politiske system, da modtagelsen af gaven vil begrænse 

politikernes handlemuligheder. Ved en begrænsning af handlemuligheder bliver politikerne 

styret af gaven, og mister dermed deres evne til at  placere sig på indersiden af den politiske 

magtkode. 

At annullere gaven som gave, annullerer derfor handlebegrænsningerne for politikerne og 

placerer dem dermed igen på den styrende side af det politiske systems rammeforskel.

3. Kritik af gavens evner som gave

Det tredje kritikpunkt, er kritikken af gavens evner som gave. Denne kritik forsøger at 

afmontere gavens potentiale, ved at fremstille problematikkerne der følger med gaven.

Et eksempel på denne kritik, ser vi især i en meningsudveksling mellem Novozymes’ Steen 

Riisgaard og Greenpeace’s Dan Belusa, hvor sidstnævnte afviser biobrændstofs evner i 

forhold til at løse klimaproblemet: “Det Novozymes-chefen uden skam i livet kalder ‘en grøn 

transportsektor’ består altså i at hive halmen ud af kraftvarmeværkerne, hvor halmen erstatter 

kul, for i stedet at bruge halmen til at erstatte benzin. Det er sort, ikke grønt” (Belusa, 2010b). 

Ved sin kritik, forsøger Dan Belusa at fjerne gavens potentiale som gave, da den uden evner 

til at løse klimaproblematikken, ikke vil være en gave for miljøet, med derimod en belastning. 

Dette skal ses i konteksten af det politiske systems rammeforskel, hvor Dan Belusa på vegne 

af Greenpeace søger at styre klimaløsningerne i en anden retning, nemlig elbiler. Netop  det 

kan vi også iagttage senere i artiklen. Dermed viser sig den kamp mellem forskellige 

greenteach løsninger, som vi også var inde og belyse i vækstfiguren.

Hos de politiske beslutningstagere ser vi også en kritik af gavens evner som gave. Dette sker 

bl.a. i en sammenligning af biobrændstofs potentiale i forhold til andre grønne teknologier: 
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“(...) deres teknologier er endnu dyrere og muligvis mindre effektive end dem de umiddelbart 

konkurrerer med inden for andre greentech brancher. ” (Lidegaard, Bilag 4). 

Men der sker også en kritik at det grønnes, og herunder biobrændstofs, generelle rentabilitet. 

Hvor der stilles spørgsmål ved, om det overhovedet kan betale sig at tage imod gaven, som 

Rasmus Helveg gør her: “(...) det grønne, er tæt befolket af opfindertyper, der har fantastiske 

opfindelser, som kan redde kloden, men som meget ofte er meget urentable økonomisk 

(...)” (Helveg, Bilag 6). 

Med denne kritik af gavens evner som gave, afmonterer aktørerne i det politiske system gaven 

som styrende for handling. Underkendelsen af gavens potentiale skal derfor ses som en 

modreaktion fra det politiske systems aktører over for gavens forsøg på at indskrive sig som 

styrende i det politiske system. En underkendelse af biobrændstof og initiativet ved at henvise 

til andre teknologier, bringer i stedet den politiske aktør tilbage på den styrende side af 

magtkoden.

Når man summerer op, kan vi konstatere at miljøgavens argumentationsfigur er 

kommunikativ god til at  give indtrykket af biobrændstof som et oplagt politisk valg. Den 

evner at vise teknologiens positiver sider, fjerner fokus fra svaghederne og forsøger at 

afskærme biobrændstof fra offentlig kritik af eksempelvis omkostningsniveauet og 

energieffektivitet.

Samtidig må man konstatere, at budskabet om gaven får en karakteristik af en boomerang i 

det politiske system. Dette gør det, da gaven forsøges placeret på den styrende side af 

magtlogikken, hvilket dermed skaber en modreaktion fra de politiske aktører. Miljøgavens 

konstruktion medfører derfor en konfrontation med det politiske system, hvilket endeligt 

resulterer i en afvisning af gaven. I forsøget på at bringe biobrændstof ind som vitalt element i 

den politiske stillingstagen, må miljøgavens argumentationsfigur derfor i bedste fald anses 

som utilstrækkelig i målsætningen om at opnå politiske støtte til biobrændstof. I værste fald 

direkte skadelig for målsætningen. 
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Risikofiguren: Biobrændstof minimerer risikoen for samfundet
De politiske prioriteringer i det  energipolitiske spil beror på en række valg og fravalg ud fra 

den politiske interesse i afvejningen af, hvad der kan forsvares politisk. Hvad kan politikerne 

forsvare at bruge statens midler på, og hvordan gavner det samfundet? 

Med argumentationsfiguren omkring koden risiko⎤fare, søger Novozymes at introducere et 

ofte overset element i den danske energipolitiske debat. Vi har tidligere berørt, at 

sikkerhedstemaet ikke er dominerende, men kan samtidig iagttage, at Novozymes er særdeles 

aktiv i at skabe fokus på de sikkerhedspolitiske aspekter af energipolitikken, herunder 

forsyningssikkerheden og energiforsyningens geopolitiske betydning. 

Vi vil i dette afsnit fokusere på hvorledes Novozymes introducerer sikkerhed som tema, de 

systemteoretiske overvejelser ved sikkerhed som kommunikativt begreb og modsvaret til 

sikkerhedsdagsordenen fra det politiske system.

I vores blik på kommunikationen om sikkerhed, anvender vi forståelsen af sikkerhed som 

minimering af risici, da sikkerhed som selvstændigt  begreb betegnes som en tom betegner. I 

den sociale kommunikation anvendes risiko til at præcisere i hvilken grad noget kan betegnes 

for sikkert. Modbegrebet til risiko bliver således fare, da der skelnes mellem forskellen i 

risikoen man tager og den fare man ellers vil udsættes for. De farer man udsættes for, er 

ligeledes de kalkulerede risici som andre træffer på ens vegne (Luhmann, 1997: 160ff).

I den aktuelle kontekst, hvor politikerne skal træffe valg - og derved vælge hvilke risici de 

løber på vegne af samfundet - fremstår det politiske valg i kommunikativ forstand, som et 

bevidst valg mellem forskellige risici. Dog kun såfremt, at valget fremstår klart som et reelt 

valg, hvor politikerne har flere muligheder. Kun derigennem kan risikoen blive synlig for den 

politiske beslutningstager - og den politiske beslutningstager bliver synlig i kraft af risikoen 

(Luhmann, 1997: 170ff).

Med sikkerhedsfiguren søger Novozymes at gøre biobrændstof til et løsningsforslag for det 

politiske system, der kan minimere risikoen ved den nationale energiforsyning. 

Sikkerhedsfiguren stiller dermed politikerne til ansvar for at skabe en fælles retning - som 

samfundets garanter for energiforsyning - i samspil mellem det private og det offentlige. Ved 

en politisk beslutning om, at staten vil indgå i et samarbejde med Novozymes, kan politikerne 

minimere samfundets risiko for ringere energiforsyning. Figuren stiller dermed spørgsmålet til 

politikeren om de vil være ansvarlige eller om de vil stilles til ansvar for følgerne (Petersen, 

2012: 127-128). 
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I Novozymes casen bliver valget - og dermed risikoen, som de politiske beslutningstagere 

vælger - tydeliggjort igennem Novozymes’ kommunikation om farerne ved en - for 

Novozymes - forfejlet  energipolitik. Der argumenteres ved, at advarer mod de farer for det 

danske samfund, som Novozymes finder der kan være, ved fravalget af biobrændstof. 

Formålet ved denne form for kommunikation, synes at være, at  konstruere et valg for 

beslutningstagerne, hvor man enten vælger at  støtte op  om produktionen og anvendelsen af 

biobrændstof - eller alternativt vælger at løbe risikoen ved at fortsætte som en olieafhængig 

nation. I denne situation, hvor den risikofyldte beslutning træffes på vegne af mange, vil det 

fremstå som, at politikernes risikoadfærd bliver til en fare for de danske virksomheder og 

husholdninger. 

Et eksempel på argumentationsfiguren i Novozymes kommunikation overfor politikerne, er 

virksomhedens tolkning på IEAs13  fremskrivninger af råolieprisen. I henvendelse til 

Folketinget skriver Novozymes, at 

 “(…) olien er suverænt den brændselstype, der kommer til at stige 

mest i pris, og den danske energipolitik bør derfor adressere denne 

udfordring. (..) IEA forventer således, at olieprisen på kort sigt  kan 

stige med op til 50% (fra USD100 til USD150 per tønde), hvilket vil 

få benzinen til at stige med adskillige kroner” (Bilag 14). 

Vi ser i citatet, hvorledes denne risiko-kommunikation anvender den danske olieafhængighed 

til at kommunikere de farer, som den nuværende energipolitiske linje påfører samfundet. 

Underlæggende denne advarsel, er den geopolitiske ustabilitet i de olieproducerende regioner 

tilstede. Ved at pointere den stigende oliepris - og konsekvenserne for det danske samfund - er 

en trussel om yderligere prisstigninger for den energi man er afhængig af, introduceres der et 

klart valg for det politiske system: Støt op om biobrændsel eller overlad danskerne til en 

ustabil energiforsyning.

Denne figur er knyttet til det faktum, at den danske energipolitik ikke indeholder en 

sikkerhedspolitisk diskurs i samme omfang som den europæiske og i særdeleshed den 

amerikanske energipolitik har. Det strategiske mål ved kommunikation i risiko⎤fare-koden, 
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kan være større omstillinger fra en dagsorden styret af en klimapolitisk målsætning om CO2-

reduktion, til en mere sikkerhedspolitisk dagsorden med energi selvforsyning. 

Som vi har berørt  i afsnittet om temaet sikkerhed, er de politiske reaktioner overfor 

argumentation om den generelle sikkerhed imødekommende. Direkte adspurgt, vælger 

politikerne at knytte an til en diskussion om forsyningssikkerhed, og udtrykke deres forståelse 

for problemstillingen, som Novozymes kommunikerer. Fra interviewet med Lykke Friis, 

finder hun, at argumenterne ”fængede meget godt”, og at olieafhængigheden er en vigtig 

problemstilling. Argumentation om vigtigheden af, at blive uafhængig af olie, træder også 

frem i de to folketingsforslag, der er fremstillet  om opførelse af biobrændstofanlæg i 

fuldskala. Både Venstre og SF pointerer i deres forslag fra hhv. 27/9-10 og 29/12-10, at 

Danmark skal støtte opførelsen af hhv. 4-6 og 2 fuldskalaanlæg, der skal sikre dansk 

energiforsyning. Forslag som begge partier siden har forkastet som del af deres politik14.

Disse reaktioner, herunder den svingende støtte til biobrændstof fra SF og Venstre, dækker 

over mindre imødekommende modsvar fra det politiske system på risikofiguren. Det simple 

svar på figuren er det høje niveau af økonomisk støtte, som modellen kræver. I relation til 

denne figur, har det økonomisk betingede modargument en række politiske facetter, der 

grundlæggende kan betegnes som ’det samlede trusselsbillede’. Med andre ord, er politikerne 

klar over de farer, som olieafhængigheden udsætter det danske samfund for. Der fremstår blot 

ikke en reel valgmulighed for de danske politikere. Problemløsningen ses ikke økonomisk 

mulig for Danmark at håndtere alene, og dermed bliver forsyningssikkerheden prioriteret 

lavere, i forhold til andre trusler mod den danske samfundsøkonomi. Det sker da politikerne 

ikke kan kommunikere magtesløshed og dermed vise, at de ikke kan styre. Derfor bliver 

sikkerhedsargumentet lagt  på hylden, så længe problemstillingen ikke har bundfældet sig i 

den offentlige bevidsthed, og at politikerne ikke bliver afkrævet en løsning på problemet. 

Netop dette manglende politiske fokus, giver Martin Lindgreen udtryk for i følgende 

udtalelse:
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 “Jeg tror det [politisk fokus på forsyningssikkerhed] er stigende, men 

det hænger nok også sammen med at vi er selvforsynende med olie 

og gas, vi eksporterer olie og gas stadigvæk... I Danmark har vi 

grundlæggende ikke haft  kniven for struben. Vi har ikke været berørt 

af lukning af gas i Ukraine og Rusland. Det har været sydøst og 

centraleuropa der lige pludselig skulle sidde og fryse der i januar 

måned. Så på den både er det jo ikke noget som vi har mærket, og i 

Danmark så tænder du kontakten og der er altid strøm. Det er jo 

exceptionelt at de lukker et eller andet” (Lindgreen, Bilag 11).

Lindgreens pointe om, at det politiske fokus afhænger af danskernes fokus, viser klart, at 

løsningsforslaget fra Novozymes er for langsigtet til det politiske system. Den politiske 

interesse kan derfor være tilstede, men det er tvivlsomt, om hensynet til forsyningssikkerhed 

skulle føre til fravalg af andre energipolitiske initiativer. Dette understøttes af Lykke Friis, der 

antyder det politiske systems lukkethed i tidsdimensionen: 

 “(...) de argumenter [om national forsyningssikkerhed] fængede 

sådan set egentligt meget godt. Problemet var bare, at det blev sådan 

lidt på den lange bane. For det var ikke her og nu at man kunne 

erstatte den importerede olie, hvor den nu end kom fra.” (Friis, Bilag 

5). 

Når Novozymes således vælger, at  kommunikere truslerne mod den danske energipolitik, 

sender de et kraftigt  signal til politikerne om, at  der er behov for ændringer i den måde energi- 

og klimapolitikken er i dag. Denne argumentationsfigur kan vurderes som nødvendig, da den 

energipolitiske dagsorden øjensynligt er præget af bred konsensus om den nationale 

prioritering. Den formår at ramme ind på emner, der fænger politikerne i kraft af dens evne til 

at belyse kommende problemstillinger, der gør politikeren i stand til at være forberedt på at 

tackle de politiske udfordringer der følger med. Men Novozymes’ forsøg på at kommunikere 

risiko må give tabt, når denne risiko omdannes fra en samfundsmæssig risiko til en 

magtpolitisk risiko. For selvom der vises interesse for argumentet, tvinges politikeren til at 

agere i forhold til den aktuelle politiske dagsorden. Risikominimering bliver dermed i det 

politiske system, til et spørgsmål om at minimere risikoen, ved ikke at forholde sig til hvad 
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der anses som det mest presserende emne. Novozymes kan dermed ikke forvente en politisk 

reaktion på et problem i morgen, så længe et andet problem vurderes større i dag. Derfor kan 

sikkerhedsfiguren ikke succesfuldt sikre politisk opbakning til biobrændstof før Danmark, 

som Lindgreen udtrykker det “har haft kniven for struben”.

Figur 12: Argumentationsfigurerne på tværs af kommunikationens temaer
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Refleksion
Vi har gennem analysen af kommunikationens temaer og Novozymes argumenationsfigurer 

erfaret en kompleksitet i synet på Novozymes og virksomhedens politisering af biobrændstof. 

I dette afsnit vil den kompleksitet der opstår som resultat af politiseringen være genstand for 

vores refleksion. Vi vil med refleksionen skitsere de overordnede aspekter af analysen og 

forholde den til de grundlæggende teoretiske overvejelser i specialet. Samlet vil refleksionen 

bestå af vores iagtagelser af partnerskabers betydning for biobrændstofs politisering, 

politikernes opfattelse af Novozymes politisering og vores blinde plet i analysen.

Igennem analysen har vi iagttaget Novozymes’ politisering ud fra særligt de politiske aktørers 

iagttagelser af Novozymes. Igennem deres iagttagelser har vi indkredset den kommunikation, 

som Novozymes anvender i deres formål med at konstruere biobrændstof indenfor det 

politiske system. I denne refleksion vender vi vores blik imod de politiske konstruktioner af 

Novozymes som aktør. Deres konstruktion af Novozymes medvirker til at danne en forståelse 

af Novozymes’ rolle i det politiske spil. De mange forskellige tilkendegivelser og positioner 

overfor Novozymes’ sag fra det politiske system har vi iagttaget, og vil her udmønte dem i tre 

forskellige konstruktioner: 

- Den dyre opfinder

- Lobbyisten på afveje

- Forvaltningens virksomhed

Den dyre opfinder
“(...) det  grønne, er tæt befolket af opfindertyper, der har fantastiske opfindelser, som kan 

redde kloden, men som meget ofte er meget urentable økonomisk” (Helveg, Bilag 6). 

Konstruktionen giver udtryk for synet på Novozymes, som en type ekstravagant Georg 

Gearløs der kommer med dyre løsninger, som kan være svære at se formålet  med. Vi ser 

adskillige gange i det politiske system, at politikerne giver udtryk for, at Novozymes har 

nogle “besnærende” løsninger, hvor den tekniske kunnen imponerer og tiltrækker 

opmærksomhed fra politikerne. Men når det  kommer til, at der skal tages energipolitiske 

beslutninger, bliver biobrændstof fravalgt, da politikerne har svært at forsvare biobrændstof 
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politisk, som en seriøs løsning på samfundsproblemerne. Det grunder i, at teknologien 

simpelthen vurderes for dyr af politikerne, i forhold til alternative greentechs og at politikerne 

synes, at Novozymes selv skal udvikle en billigere løsning, før biobrændstof bliver relevant. 

Flere giver også udtryk for at  biobrændstof simpelthen ikke er vejen at gå, og at elbiler i 

stedet er fremtidens løsning for den grønne omlægning af persontransporten. Her bliver 

biobrændstof i stedet skubbet til side og henvist til en mulig teknologisk løsning for grøn 

tilpasning af bl.a. lufttransport. Engang ude i fremtiden.

Grundlaget for samarbejdet vurderes altså uklart af det politiske system, og beskeden fra 

politikerne bliver i stedet “Kom igen om 10 år”.  

Lobbyisten på afveje
”(...) deres teknologier er endnu dyrere og muligvis mindre effektive end dem de umiddelbart 

konkurrerer med inden for andre green tech brancher” (Lidegaard, Bilag 4). 

Novozymes indtræden i det politiske system bliver af politikerne anset som lobbyistens 

indtog, på linje med alle de andre virksomheder og interesseorganisationer. Problemet for 

Novozymes, ser vi dog særligt, når politikerne giver udtryk for, at  virksomheden har henvendt 

sig det forkerte sted. Dette viser sig, da det energipolitiske fokus er fast rettet mod ren CO2-

reduktion, VE-målene og kvotesystemet. Selvom Novozymes forsøger at dreje det 

energipolitiske fokus mod skabelsen af arbejdspladser og vækst i provinsen. Novozymes 

præsenterer altså, i politikernes øjne, en løsning som anses for langt ringere end 

alternativerne, med den parameter der måles på. Politikerne har derfor det indtryk, at 

Novozymes præsenterer en løsning på et problem, som de ikke søger løst. Novozymes 

hensigter bliver derfor snarere set som en opdyrkning af nyt erhvervsområde, end et bidrag til 

løsning af klimaproblematikken og en grøn omstilling af Danmark.

Forvaltningens virksomhed
“Jeg elsker mine børn lige højt, som jeg yndede at sige (...)” (Friis, Bilag 5). 

Dette syn giver udtryk for, at  politikerne ser Novozymes som en del af forvaltningen. 

Novozymes bliver dermed set, som indordnet under den politiske ledelse og har til ansvar at 

komme med de løsninger, som politikerne efterspørger. Vi ser dette syn i kraft af, at 

Novozymes indtræder i det politiske system som en leverandør af løsninger for vækst, arbejde 
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og klima. Novozymes evner at snakke miljø, når miljø står på den politiske dagsorden og 

økonomi, når økonomi er i centrum. Og forsøger altid at vise vejen til løsningen, uanset 

problemet.

Politikerne giver udtryk for, at Novozymes tilpasser sig de ønsker som politikerne har. 

Novozymes underlægger sig den politiske ledelse og retter ind. Dermed bliver Novozymes 

anset som en del af forvaltningen, der blot skal komme med løsninger efter behov og som 

politikerne kan afvise, såfremt løsningsforslaget ikke kan bruges. I stedet  for at blive set som 

en ligeværdig samarbejdspartner, bliver Novozymes dermed anset som en udskiftelig 

leverandør i den statslige forsyningskæde.

Politiserende partnerskaber
Gennem analysen af biobrændstofs politisering, har vi i en række tilfælde, observeret 

Novozymes brug af strategiske partnerskaber. Det ser vi gennem fælles kronikker med andre 

organisationer, men også interviews med bl.a. 3F, har skærpet vores syn på dette mere skjulte 

politiseringsarbejde. Skjult i forhold til, at det af den umiddelbare empiri, kan være svært at 

gennemskue, hvornår en organisation har samarbejdet med Novozymes. Og hvornår 

budskaber og udspil kan være koordinerede, og om de overhovedet er det. Vi har også været 

opmærksomme på, at partnerskaberne umiddelbart har en effekt i politiseringen af 

biobrændstof. Dette har vi bl.a. iagttaget, at når Lykke Friis snakker om biobrændstofs mest 

aktive lobbyist og henviser til DONGs daværende Adm. Dir. Anders Eldrup. På samme måde 

har vi også noteret  Novozymes samarbejde med 3F, bl.a. gennem notater til Klima-, Energi- 

og Bygningsudvalget. Og også i forhold til direkte henvendelser fra 3F til politikere, med 

argumenter for biobrændstof i energiforliget. Men igen ved vi ikke, hvad der har været 

koordineret med Novozymes og hvordan de konkrete rammer for partnerskabet har været 

nedfældet. Vi kan blot konstatere, at det finder sted, og at partnerskaberne er en væsentlig 

medvirkende faktor i politiseringen af biobrændstof. Dette gør sig gældende, da 

partnerskaberne evner at agere polyfont i det politiske system og derfor bedre er i stand til at 

håndtere politiseringens afledte kompleksitet, som vi ser, kan være en udfordring for den 

enkelte part alene.

Vi ser dog også, at der er grænser for partnerskaberne. Dette samarbejde er, som vi har 

beskrevet tidligere, grundlagt på en opgavefordeling mellem partnerne, med fælles gevinst for 

øje. Gevinsterne for de respektive partnere er midlertidigt mangfoldige, da Novozymes’ 

interesse i afsætning ikke nødvendigvis falder sammen med de interesser som f.eks. DONG 
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givetvis måtte have på længere sigt. I tilfældet Biorefining Alliance bliver der talt om en 

flerårig opgave for alliancen, hvilket skaber et paradoks for dette partnerskab. Mens 

partnerskabet skal sikre rammerne for et længerevarende samarbejde, er samarbejdet kun 

relevant så længe partnerne har en fælles interesse. I samarbejdet mellem Novozymes og 

DONG er dette f.eks. kun relevant for DONG, indtil de ikke længere ser et potentiale for at 

tjene penge på biobrændstofproduktion i Danmark. Partnerskabernes interesseafhængighed 

gør dem dermed temporale. Det rejser spørgsmålet om, hvor længe partnerskabet Biorefining 

Alliance kan eksistere, og dermed hvor længe og i hvor høj grad  Novozymes kan bruge dette 

partnerskabsinitiativ i deres politisering.

Nedenstående figur illustrerer den fællesmængde som er grundlaget for partnerskaberne og 

deres  arbejde. 

Figur 13: Partnernes fællesmængde
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Iagttagelsens blinde plet
Vi har i analysen taget udgangspunkt i politiseringen af biobrændstof, og har derfor også haft 

blikket fast rettet mod Novozymes indtræden i en politisk kontekst. Vores fokus og 

behandling af empiri, har således været med udgangspunkt i dette blik. Dette har imidlertid 

skabt analysens blinde plet, hvor dele af Novozymes kommunikation ikke nødvendigvis har 

været med politisering for øje, men f.eks. i stedet til ære for virksomhedens aktionærer. Vi ser 

gentagne gange i kommunikationen, at Novozymes-aktien bliver anset for værdifuld, at den 

bliver betragtet som meget dyr og af nogle endda overvurderet.

Vi har dermed i analysen, gjort os blinde over for flere af de forhold, som virksomhedens 

kommunikation også kan være rettet mod, da virksomheden skal tage hensyn til en bred vifte 

af stakeholders. Den blinde plet slører derved vores blik for flere elementer af Novozymes 

kommunikation, men skærper omvendt også vores syn på den problemstilling, specialet har til 

formål at udrede. 
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Konklusion
Igennem arbejdet med specialet har vi, med Novozymes som case, søgt at beskrive og 

analysere den politisering, vi kan se finde sted hos virksomheder, der søger at påvirke de 

politiske beslutningstagere. Vi har i specialet  haft en grundlæggende undren og nysgerrighed 

for, hvordan virksomheder indtræder i det politiske spil. 

Vi har iagttaget talrige eksempler på, at virksomheder uforberedt er blevet hevet ind i politisk 

latente sager, som følge af manglende forståelse for det politiske spil. Konsekvensen har 

været, at virksomhederne ofte har betalt en pris, som følge af den manglende forståelse for det 

politiske spil. Samtidig kan vi se virksomheder, der i ønsket om at være forberedt på 

kommende sager, søger at  påvirke det politiske og dermed også sætte præmisserne for de 

kollektive bindende beslutninger.

I casen med Novozymes har haft  fokus på virksomheders aktive indtræden i det politiske 

system. Her har vi set på hvordan virksomhederne proaktivt, forsøger at  påvirke det politiske 

system til at foretage bindende kollektive beslutning i samfundet, der vil være til fordel for 

virksomheden. Vi ser altså denne aktive indtræden, ikke bare som et forsøg på præventiv 

skadesforebyggelse, men som en direkte reaktion på det politiske systems øgede politisering 

af markedet. Dermed kan der iagttages et aktivt  formål om at påvirke de politiske 

beslutninger, der sætter rammerne for virksomhedens egne markedsvilkår.  

Til dette udvalgte vi netop Novozymes og biobrændstof, som repræsentant for energisektoren, 

og særligt  greentech sektoren. Her kunne vi se en afhængighed af de politiske beslutninger og 

statens støtte, som vi forestillede os, særligt  ville have en følgeeffekt i form af aktiv 

beslutningspåvirkning - altså politisering.

Igennem analysen har vi observeret fire grundlæggende temaer for kommunikationen om 

biobrændstof og Novozymes. Vi har iagttaget  hvordan disse temaer har været styrende for den 

måde biobrændstof er blevet anset  og kommunikeret. Ved at folde disse temaer ud, har vi også 

set hvordan temaerne har differentieret  sig i hovedemner og hvordan kommunikationen 

generelt har været polyfonisk. Det polyfoniske har ikke mindst  sat forudsætninger for 

Novozymes politisering og skabt en kompleksitet vi har set udspille sig som følge heraf.

I kommunikationens mangfoldighed, har vi set hvordan især det økonomiske tema har været 

dominerende, og ligeledes været styrende for det politiske fokus og de politiske beslutninger. 
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Vi har observeret hvordan Novozymes behændigt har manøvreret i kommunikationen, og 

fokuseret deres fortælling om biobrændstof i retningen af den - til altid værende - aktuelle 

politiske dagsorden.

I den politiske dagsorden har vi set, at der især har været to områder der har domineret  de 

politiske beslutninger. Det betyder, at når et emne er på den politiske dagsorden, styrer 

politikeren også derefter. Det grunder i politikerens konstante søgen mod at tage beslutninger, 

der mindst muligt udsætter politikeren selv, for at blive angrebet som den styrende enhed i 

den politiske magtlogik.

Vi har set, at politikerne i den politiske beslutningsproces altid er vendt tilbage til to centrale 

forklaringer for beslutningen om hvilken greentech staten vil satse på: Økonomien og CO2-

reduktion.

CO2-reduktion skal ses som den politiske konstruktion, der muliggør behandling af temaet 

miljø. Denne konstruktion har sat rammerne for hvordan der snakkes grøn teknologi og 

grønne initiativer. Det har derfor været inden for denne rammebetingelse, at vi ser en stor del 

af kommunikationen om biobrændstof foregå. Det er dette parameter, at vi ser de politiske 

beslutningstagere anvende i vurderingen af hvilke politiske handlemuligheder de har. CO2-

reduktion er derfor blevet en central ramme om den politiske beslutning, en ramme der er 

enighed om i det politiske system, og som den enkelte politiker, derfor kun kan sprænge, med 

følgende stor risiko for politiske angreb. Således har vi set, at biobrændstof ikke vurderes for 

en effektiv teknologi og at dens teknologiske potentiale derfor ikke vurderes som relevant.

Dette grunder også i den anden centrale forklaring for det politiske system: økonomien. 

Økonomien er dominerende i kommunikationen og et tilbagevendende fokus for politikerne. 

Selvom Novozymes forsøger at politisere biobrændstof som en vækst- og jobskaber, slår dette 

argument ikke igennem, da økonomien kædes sammen med CO2-reduktionen. Derfor er en 

grøn teknologi først effektiv når den har en høj CO2-reduktion, relativt til andre grønne 

teknologier. Der hvor politikeren får mest for pengene er derfor dér hvor CO2-reduktionen er 

høj. Øget vækst og jobs er dermed ikke et mål i sig selv i det energipolitiske system, men blot 

en positiv sekundær sideeffekt.

Vi ser også, at biobrændstof bliver afvist  af politikerne som en økonomisk fordelagtig 

samfundsinvestering for klimaforbedringer. Samtidig stiller politikere spørgsmålstegn ved om 

Novozymes har henvendt sig det rigtige sted, da det politiske formål med biobrændstof i 
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højere grad bliver anset som erhvervspolitik, snarere end som en seriøs spiller på det 

energipolitiske område. 

Politiseringens vilkår viser sig hermed i en kompleks tilgang til biobrændstof, der grunder i en 

række præmisser for de politiske beslutningstagere. Uden en forståelse for disse præmisser, 

kan hensigten med kommunikationen let gå tabt. Baggrunden for afvisningen af biobrændstof, 

skal således ses i de politiske beslutningers rammebetingelser, men lige så meget også i de 

fortællinger, under hvilke, Novozymes forsøger at politisere biobrændstof.  

I politiseringens fortællinger har vi identificeret  tre argumentationsfigurer, igennem hvilke 

Novozymes søger at indskrive sig i den politiske kontekst: Vækstfiguren, Miljøgaven og 

Risikofiguren. 

Vi har iagttaget hvordan miljøgavens argumentationsstruktur ligefrem kan være skadelig for 

Novozymes forsøg på at placere biobrændstof centralt i den politiske beslutningsproces. Med 

miljøgavens indskrivning som styrende for dagsordenen, går den i direkte konfrontation med 

det politiske systems magtkode styre/styret. I en politisk kontekst, vurderer vi derfor, at 

Novozymes skal revurdere denne figur. Figuren kan derimod, i kraft af sine evner som en 

problemknuser for samfundet, have et  potentiale i forhold til kommunikation til markedet - 

såfremt dette er dens formål. Figuren går nemlig godt i spænd det økonomiske systems kode 

have/ikke-have.

Risikofigurens budskaber og fokus, kan vi konstatere fænger godt hos centrale politiske 

aktører, jf. s. 78 Den er brugbar for politikeren, da den præsenterer sig som et  scenario for 

fremtidige problemstillinger, politikeren dermed kan være forberedt på. Men når det kommer 

til den politiske beslutningsproces, bliver argumentationsfiguren udspillet i kraft af 

politikerens fokus på det  dagsordensættende. Figuren viser således først sin relevans i 

politiseringen af biobrændstof, når forsyningssikkerheden bliver et samfundsaktuelt 

spørgsmål.

Vækstfiguren er den figur vi ser, der har størst potentiale i Novozymes positionering af 

biobrændstof. Novozymes formår med vækstfiguren at placere biobrændstof som en 

problemløser, i kernen af den politiske dagsorden. Det mest centrale problem, ser vi dog 

forekomme, i kraft af politikernes fokus på førnævnte duale men forbundne fokusområder: 

økonomi og CO2-reduktion. Disse fokusområder gør, at biobrændstof ikke bliver betragtet 

som en favorabel løsning i forhold til alternative greentech-løsninger.
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Dette udfolder sig dermed i den konstruktion vi ser politikerne foretage af Novozymes, hvor 

virksomheden bliver set som en lobbyist  på afveje. Her observerer vi hvordan politikerne 

giver udtryk for, at Novozymes har henvendt sig det forkerte sted og at den politisering, som 

Novozymes foretager, ikke matcher det fokusområde politikerne arbejder indenfor. Dette 

billede ser vi gå i tråd med Novozymes store fokus på vækst  og arbejdspladser i 

kommunikationen. Når politikerne måler den grønne teknologis succeskriterium efter 

parameteren CO2-reduktion, er biobrændstof ikke konkurrencedygtig. Derfor ser politikerne 

også Novozymes forsøg på at indtræde i det energipolitiske område, som en dyr opfinder. De 

kan blot præsentere en besnærende, men ikke desto mindre, irrelevant teknologi.

Endeligt ser vi en konstruktion af Novozymes som underlagt en politisk styring. Novozymes’ 

ønske om at efterkomme de forskellige politiske ønsker og derved agere i forlængelse af, hvad 

politikerne ønsker, skaber grundlaget for en forståelse af Novozymes, som en del af den 

offentlige sektor. Novozymes bliver således betragtet som en leverandør af løsninger, frem for 

en selvstændig virksomhed. Denne konstruktion gør Novozymes afhængig af en politisk 

styring, der afhænger af det politiske systems kode styre/styret, hvor Novozymes således 

sættes på ydersiden af forskellen. Novozymes’ position overfor politikerne er dermed at agere 

efter deres ønsker - og ikke i stand til at sætte rammerne for, hvordan politikerne skal styre 

energisektoren. Deres politisering af biobrændstof resulterer derfor i, at teknologien bliver 

anset som enten overflødig, irrelevant i sammenhængen eller fremtidsfjern.

Dette er grundridset i den kompleksitet vi iagttager. En polyfon forståelse af Novozymes som 

et resultat af en polyfon politisering af biobrændstof. Novozymes politisering og dermed deres 

forsøg på at påvirke præmisserne for de kollektive bindende beslutninger, ser vi altså i høj 

grad at  være underlagt kommunikationens polyfoni. Temaernes forskellighed gør den 

politiserende proces kompleks og udmønter sig i et tilsvarende polyfonisk modsvar fra det 

politiske system, der bidrager til den kompleksitet Novozymes agerer i. Vi har iagttaget 

hvordan Novozymes gennem argumentationsfigurerne søger at styre kommunikationen og det 

billede af biobrændstof som virksomheden forsøger af fremmane. Men kommunikationen 

lader sig ikke styre og de argumentationsfigurer som virksomheden opstiller, bliver begrænset 

af kommunikationens polyfoni. Kommunikationen bliver modtaget vidt forskelligt, alt efter 

modtagerens udgangspunkt. Dette er kompleksitetens præmis. Når Novozymes således søger 

at bruge vækstfiguren, tabes den hensigt som Novozymes havde med kommunikationen, til de 

præmisser som politikerne arbejder ud fra. Og selvom Novozymes også søger at politisere 
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biobrændstof gennem miljøgavens figur og sikkerhedsfiguren, fejler også disse forsøg på at 

indskrive biobrændstof som en vinderløsning i det politiske system. Dette sker, da ingen af 

figurerne lykkes med at håndtere de præmisser, som politikerne arbejder efter i det politiske 

system.

Så selvom vi kan iagttage en erkendelse fra Novozymes om det politiske system og 

kommunikationens polyfoni, tager deres argumentationsfigurer ikke højde for 

kompleksitetens præmis. Vi kan alene spekulere over, om Novozymes ikke formår at 

acceptere, at kommunikationen ikke lader sig styre. Men vi kan konstatere, at de ikke finder 

en løsning på denne præmis og dermed heller ikke formår - i synderlig grad - at påvirke 

præmisserne for de kollektive bindende beslutninger, til biobrændstofs fordel.

Perspektivering
I studiet af den kommunikative politisering af biobrændstof, viser der sig en række 

interessante forhold, vi finder relevant at beskrive nærmere. I denne perspektivering har vi 

valgt at se nærmere på Novozymes interne prioriteringer i relation til den eksterne 

kommunikation og de konkurrenceforhold, som Novozymes agerer i indenfor energisektoren. 

I forlængelse heraf, vil vi diskutere nogle alternative teoretiske perspektiveringer, hvorved 

Novozymes casen kunne være grebet anderledes an. 

Den tænkte erkendelse

Indledningsvis vil vi berøre de tre konstruktioner af Novozymes, som det politiske system 

benytter sig af, i kommunikation om biobrændstof. Vores spørgsmål er; hvad ville Novozymes 

kunne benytte disse konstruktioner til, såfremt disse konstruktioner blev en del af Novozymes 

selvbillede - eller som vi vil kalde - den tænkte erkendelse. Hvordan kunne Novozymes 

anvende disse konstruktioner i den videre politisering af biobrændstof?

Vi kan frasige konstruktionen den dyre opfinder som en mulig indgang til en ny 

argumentationsfigur fra Novozymes. Denne opfattelse af Novozymes beror primært på et 

billede af dem som værende upragmatisk og irrelevante for det politiske spil. Omvendt ligger 

der en værdifuld viden om hvordan det politiske system negligerer Novozymes teknologier til 

ikke at være andet end forskningsresultater og tekniske fantasmer. Novozymes kan på denne 
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baggrund overveje en nedtoning af de tekniske aspekter i deres produkt, og alene fokuserer på 

at kommunikere effekterne af deres teknologi.

Konstruktionen om lobbyisten på afveje, giver en kærkommen mulighed for Novozymes til at 

genoverveje deres indgang til det politiske system. Modsvarene fra det energipolitiske 

subsystem viser med al tydelighed den kompleksitet ved det politiske system, som 

Novozymes gør sig selv sårbar overfor, ved fortsat at fokusere på klima- og energipolitikken, 

som grundlag for politiske støtte. For at kunne profitere på denne kompleksitet, kan 

Novozymes overveje udvikling af argumentationsfigurer på øvrige politiske områder - såsom 

erhvervspolitik, som Lykke Friis anbefaler - i jagten på politisk støtte. Et eksempel på hvor 

Novozymes allerede lykkes med denne strategi, er det forskningspolitiske område. Her 

tiltrækker Novozymes midler fra offentlige forskningspuljer, der indgår i virksomhedens 

produktudvikling.

I den politiske opfattelse af Novozymes som en virksomhed der indtræder i det 

parlamentariske styringskæde, finder vi et flertal af mulige tiltag fra Novozymes’ side. Ét af 

de mulige modsvar på denne konstruktion fra politisk side af Novozymes, er opbygningen af 

en kunde-leverandør relation mellem Novozymes og det politiske system. Dette kan skabes 

igennem krav til den politiske ledelse om konkrete opgaver i form af arbejdspladser, løft af 

regionale yderområder, markedsdannelse indenfor landbruget (aftagning af halm) eller andre 

opgaver af politisk interesse. Dermed kan Novozymes opnå retning i deres strategiske arbejde 

på markedsdannelsen for biobrændstof. I denne kunde-leverandørrelation kan Novozymes i 

højere grad anvende den kommunikative differentiering af biobrændstof i klimatiltag, 

jobskabelse eller teknologiske udvikling. Ligeledes kan Novozymes i relationen trække på 

den politiske kapital, som Novozymes allerede besidder qua virksomhedens størrelse og 

betydning for dansk erhvervsliv. I en kunde-leverandør relation, kan politikerne udstede de 

ovennævnte opgaveeksempler, og vælge efter hvilke virksomheder der bedst  evner at løse 

dem. I kunde-relevandør relationen opstår der dermed en indirekte hensynstagen og derfor et 

tilnærmelsesvis partnerskab mellem politikere og Novozymes igennem denne rene 

kunderelation, med gensidig gevinst. Et problem i dette modsvar er derimod, at få politikerne 

til at forpligte sig til en aftale over et længere tidsrum.

Et andet muligt modsvar er, for Novozymes, at gøre sig nødvendig som alliancepartner i det 

politiske spil. Her skal Novozymes gå aktivt ind og agere i det politiske spil, som vi så 

virksomheden også gjorde med Steen Risgaards optræden på SFs landsmøde, samt fælles 
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kronik med SF formand Villy Søvndal i 2010. Målet er således, at  det ikke skal kunne betale 

sig for en politiker at vælge Novozymes fra, da politikeren så risikerer at  miste virksomheden 

som partner. Som aktiv spiller i det politiske system, risikerer Novozymes dog også med 

denne strategi, at skabe politiske modstandere, og dermed sætte sig uden for den politiske 

indflydelse, såfremt andre politikere - end Novozymes alliancepartnere - kommer til magten. 

En risiko som Novozymes tidligere har sat sig ud over.

Fremtidskampen i energisektoren

Novozymes befinder sig i to selvstændige konkurrencesituationer.. Den ene er konkurrencen 

mellem biobrændstof og fossile brændstoffer. Denne konkurrencesituation bunder i 

diskussionen om landets olieafhængighed, hvilket er et centralt element i den omtalte risiko 

for energiforsyningen i Danmark. Novozymes konstruerer dele af konkurrencesituationen, ved 

at beskrive nødvendigheden af, at Danmark - som olienettoimportør - får en strategi for 

hvordan vi bliver fri for olieafhængigheden. Denne konstruktion understøtter den åbenlyse 

interesse i at skabe et marked for biobrændstof. Konkurrencen mellem olie og biobrændstof 

bliver således en konkurrence, hvor bl.a. Novozymes, Dong og Landbrug & Fødevarer, 

introducerer politiske elementer i konkurrencen, for at vinde fordele i valget mellem 

biobrændstof og fossile brændstoffer. Blandt de eksisterende fordele er iblandingskravet mest 

iøjefaldende.

Den anden konkurrencesituation, er kampen om valget af fremtidens energikilder. Her er 

Novozymes i konkurrence med andre teknologiske løsninger, der kan erstatte eller medvirke 

til erstatning af de fossile brændstoffer, som landet er afhængige af. Konkurrencen er en 

fremtids-konkurrence, hvor de forskellige teknologier konkurrerer om politisk støtte til deres 

teknologiske løsningsforslag, da de grønne teknologier i større eller mindre omfang kræver 

investeringer eller godkendelser fra politisk hold. Dette gør konkurrencesituationen særlig 

interessant, da virksomheder herigennem skal sælge deres produkt politisk, i en nutidig 

kontekst - hvor nutidige interesser plejes.

I denne konkurrencesituation har Novozymes vanskeligt ved at positionere sig overfor mere 

etablerede aktører i energisektoren. Eksemplet på dette er den ’fløj-krig’ mellem elbils 

tilhængere og biobrændstof fortalere, som omtalt i specialet. Dette viser hvorledes 
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Novozymes bliver anset som konkurrent til teknologier indenfor vindmølle- og bilindustrien, 

der må kendetegnes som stærke aktører indenfor hhv. energi- og transportsektoren.

I de konkurrencesituationer, som Novozymes indgår i, har virksomheden modsatrettede 

interesser for positionering. I nutid-fremtid konkurrencen mod fossile brændstoffer, er 

opgaven at  Novozymes’ enorme potentiale fremstår som en reel mulighed for at forsyne 

Danmark med brændstof til transportsektoren. I konkurrencesituationen fremtid-fremtid, skal 

Novozymes tilgodese politiske interesser på nationalt plan, hvilket begrænser mulighederne 

for internationale investeringer. Samtidig har Novozymes en modstand i den etablerede del af 

energisektoren, der allerede er blevet udvalgt som et politisk projekt, og nyder fordelene 

heraf.

Den hegemoniske kamp

Afslutningsvis vil vi se på er par af de teoretiske perspektiver vi kunne have benyttet os af i 

specialet. Et muligt udgangspunkt er, at vi med Ernesto Laclaus diskursanalyse kan anlægge 

et al ternat ivt teoret isk perspektiv på kampen mellem elbi lsbranchen og 

biobrændstoftilhængerne. Med Laclaus diskursteori som redskab, kan vi gå ind og se på selve 

kampen som iagttagelsespunkt (Hansen, 2005: 178-181). 

Diskursanalysen kan således bidrage med et syn på den hegemoniske kamp om at blive 

fremtidens grønne teknologi. Her vil diskursteorien bl.a. været frugtbar i forhold til at belyse 

skiftet i synet på biobrændstof. Flere aktører har gjort opmærksom på, at  biobrændstof i 

halvfemserne blev tiljublet  og set som den hellige gral blandt grønne teknologier og løsningen 

på hele transportsektorens CO2-udledning. Herefter kom, som bekendt, debatten om 

førstegenerations biobrændstof, også kendt som debatten om ”food vs. fuel”. Laclaus 

diskursanalyse kan således benyttes til at se, hvilke forskellige aktører, der ser en dislokation i 

lyset af biobrændstof-debatten. Det kunne f.eks. være Greenpeace, som vi i temaet miljø så, 

præsentere sig som en kritiker af biobrændstof. Som vi senere har set, artikulerer aktørerne en 

ny diskurs, der sedimenterer det nuværende syn på elbilerne som den dominerende løsning for 

transportsektoren. Diskursanalysen kan vi benytte til at se, hvordan dette skifte opstår og 

hvem, der i dag forsøger at artikulere et nyt skifte. Ligeledes kan diskursanalysen også belyse, 

hvilket subjekt der dukker op som bærende argument. I vores speciale har CO2-reduktion som 

subjekt, således gjort sig gældende for beslutninger om fremtidens grønne teknologi.
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Biobrændstof i et genealogisk perspektiv

Foucault genealogiske analyse er et andet analysemetodisk udgangspunkt, vi også kunne have 

brugt i specialet. Med den genealogiske analyse kunne vi have se på hvordan omtalen af 

biobrændstof ændres gennem tiden. Her vil fokus være på at undersøge bevæggrunden for den 

måde biobrændstof omtales og konstrueres i kommunikationen i dag. Dermed går den 

genealogiske analyse ind og ser hvilke praksisser og fænomener der medvirker til disse 

ændringer. Også kaldet  historiske brud. (Triantafillou, 2007: 204-20). Med den genealogiske 

analyse vil det være oplagt at tage udgangspunkt i hvilke politiske praksisser der har skabt den 

kritiske tilgang til biobrændstof i dag og se på hvordan f.eks. ”food vs. fuel” debatten kan 

være have medvirkende til et brud med en tidligere positiv kommunikation af teknologien. 

Et alternativt udgangspunkt for den genealogiske analyse vil være med Novozymes som 

iagttagelsespunkt, og dermed se på virksomhedens processer i politiseringen af biobrændstof. 

Her vil den genealogiske analyse have øje for, hvilke problemer Novozymes henviser til, når 

de omtaler biobrændstof som løsningen. Ligeledes kan der ses på, hvilke teknikker 

Novozymes har brugt i politiseringen og med hvilket udgangspunkt de begrunder 

virksomhedens behov for at agere politisk. Gennem nogle af disse indgangsvinkler vil 

genealogien kunne kortlægge og identificere de historiske brud, og dermed se på hvordan 

Novozymes politisering af biobrændstof har udviklet  sig, og om virksomheden har ændret 

strategi og udgangspunkt for politiseringen - og i fald hvad der ligger til grund for disse 

ændringer.
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Bilag 1: Læseregister

Periode Antal 
artikler

Teksttype
Debatindlæg Leder Kronik Reportage Interview Analyse Andet

2009-03 36 1 3% 0 0% 0 0% 25 69% 4 11% 6 17% 0 0%
2009-04 65 8 12% 2 3% 2 3% 39 60% 1 2% 13 20% 0 0%
2010-01 92 12 13% 0 0% 4 4% 69 75% 0 0% 7 8% 0 0%
2010-02 59 4 7% 1 2% 1 2% 43 74% 2 3% 7 12% 0 0%
2010-03 46 3 7% 0 0% 1 2% 36 78% 0 0% 6 13% 0 0%
2010-04 59 8 14% 2 3% 1 2% 44 75% 2 3% 2 3% 0 0%
2011-01 55 1 2% 1 2% 3 5% 45 82% 1 2% 4 7% 0 0%
2011-02 39 2 5% 1 3% 1 3% 33 85% 0 0% 2 5% 0 0%
2011-03 20 2 10% 0 0% 1 5% 14 70% 1 5% 2 10% 0 0%
2011-04 40 4 10% 1 3% 1 3% 29 73% 3 8% 2 5% 0 0%
2012-01 51 2 4% 1 2% 0 0% 45 88% 1 2% 2 4% 0 0%
I alt 562 47 8% 9 2% 15 3% 422 75% 15 3% 53 9% 0 0%

Periode Antal 
artikler

Primær logik
Økonomisk Miljø Sikkerhed Velfærd Innovation Anden

2009-03 36 25 69% 9 25% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6%
2009-04 65 39 60% 20 31% 1 2% 0 0% 3 5% 2 3%
2010-01 92 64 70% 14 15% 0 0% 0 0% 13 14% 1 1%
2010-02 59 42 72% 5 9% 1 2% 0 0% 7 12% 3 5%
2010-03 46 37 80% 2 4% 0 0% 0 0% 4 9% 3 7%
2010-04 59 42 71% 12 20% 0 0% 0 0% 3 5% 2 3%
2011-01 55 48 87% 0 0% 2 4% 0 0% 2 4% 3 5%
2011-02 39 32 82% 3 8% 0 0% 0 0% 3 8% 1 3%
2011-03 20 14 70% 1 5% 0 0% 0 0% 2 10% 3 15%
2011-04 40 24 60% 2 5% 1 3% 0 0% 11 28% 2 5%
2012-01 51 36 71% 2 4% 0 0% 0 0% 11 22% 2 4%
I alt 562 403 72% 70 12% 5 1% 0 0% 59 11% 24 4%

Periode Antal 
artikler

Øvrig fremtrædende logik
Økonomisk Miljø Sikkerhed Velfærd Innovation Anden

2009-03 36 9 25% 11 31% 1 3% 1 3% 14 39% 0 0%
2009-04 65 19 27% 30 43% 2 3% 0 0% 18 26% 1 1%
2010-01 92 22 30% 20 27% 1 1% 0 0% 31 42% 0 0%
2010-02 59 12 43% 6 21% 2 7% 0 0% 7 25% 1 4%
2010-03 46 2 5% 21 55% 3 8% 0 0% 11 29% 1 3%
2010-04 59 4 8% 16 30% 3 6% 0 0% 28 53% 2 4%
2011-01 55 5 28% 7 39% 0 0% 0 0% 5 28% 1 6%
2011-02 39 1 5% 7 37% 4 21% 1 5% 6 32% 0 0%
2011-03 20 5 24% 6 29% 5 24% 0 0% 5 24% 0 0%
2011-04 40 11 30% 10 27% 1 3% 0 0% 15 41% 0 0%
2012-01 51 8 31% 4 15% 2 8% 0 0% 12 46% 0 0%
I alt 562 98 23% 138 33% 24 6% 2 0% 152 36% 6 1%
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Bilag 2: Spørgeramme for semi-struktureret interviewform og 
transskriberingsregler
Nedenstående spørgeramme blev benyttet ved de gennemførte interviews i specialets 

empiriindsamling. Spørgerammen er struktureret efter tre dele, der omfatter delelementer i 

interviewets formål og fokus:

Første del: Energidebatten.

Interviewpersonen bedes indledningsvis om at beskrive de centrale emner og aktører i den 

energipolitiske debat i Danmark

Anden del: Biobrændstof

Interviewpersonen bedes forholde sig til biobrændstofs position og konstruktion i den 

energipolitiske debat i Danmark.

Tredje del: Novozymes som aktant

Interviewpersonen bedes beskrive Novozymes som aktant i den energipolitiske debat, deres 

direkte relation og deres relation til udvalgte politiske aktører.

Spørgsmålstype

Formålet med interviewet er primært at få interviewpersonen til at beskrive egne iagttagelser 

af hhv. energipolitikken, biobrændstof og Novozymes. Spørgerammen består derfor primært 

af åbne spørgsmål, der sætter interviewpersonen i stand til selv at beskrive iagttagelser. 

Undtagelserne er, når vi skal afdække videnshuller, såsom aktørens relation til Novozymes.

Undtagelser i interview spørgerammer

Ved interviewet af Klimaminister Martin Lidegaard var interviewet begrænset tidsmæssigt, 

hvilket gav begrænsninger for interviewets gennemførsel. Strukturen for interviewet blev 

derfor begrænset til blot at indeholde anden og tredje dele af spørgerammen.

Interviewet af Novozymes var struktureret efter delene, men indeholdt en række flere lukkede 

spørgsmål, der relaterer til uddybning af Novozymes’ udleverede materiale.
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Grundmodel for spørgeramme:

Introduktion til specialets emne

Fokus for vores speciale er, problemstillinger og udfordringer vedrørende grøn vækst 

løsninger, og i særdeleshed biobrændsel, samt de forskellige aspekter af den politiske 

kommunikation der opstår herom. Vores mål med specialet er, at undersøge hvordan 

kommunikation om biobrændsel træder frem og hvordan en større dansk virksomhed arbejder 

strategisk med deres kommunikation inden for dette politiske felt. Vi har i denne 

sammenhæng udvalgt Novozymes som casevirksomhed for specialet.

For at undersøge kommunikationen, undersøger vi medieomtale og samfundsanalyser om 

biobrændsel i perioden 1. juli 2009 til nu. Men vi vil også gerne gå et skridt dybere ned og se 

på hvordan kommunikationen om biobrændsel og Novozymes bliver opfattet.

Vi har derfor sat kontaktet en række aktører inden for det energipolitiske felt og det er også 

derfor vi har sat inteview op med dig.

Del 1: Energidebatten

Når man ser på det energipolitiske felt og energidebatten i Danmark:

Hvilket emne synes du har været mest toneangivende for energidebatten i Danmark?

Der snakkes meget om nødvendigheden af at omstille Danmark til vedvarende energi. Hvad 

er din holdning til dette?

Hvad synes du er det vigtigste fokus at have, når vi taler om vedvarende energi?

Hvordan ser du vedvarende energi i forhold til fossile brændstoffer?

Hvilken teknologi synes du vil være bedst at satse på ifht.:

- at omstille Danmark til vedvarende energiproduktion og forbrug?

- at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser?

- at gøre Danmark mere energiuafhængig?
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Del 2: Biobrændsel

Kommunikationen om biobrændsel er som sagt hovedfokus for vores speciale.

Hvornår og i hvilken sammenhæng hørte du første gang om biobrændsel?

Hvad var din holdning til biobrændsel dengang?

Hvad er din holdning til biobrændsel i dag?

Hvad ser du som hovedformålet med biobrændsel? Hvad ser du som den primære nytte af 

biobrændsel?

Hvordan ser du biobrændsel i forhold til den generelle energidebat i Danmark?

Hvordan ser du biobrændsel i forhold til andre vedvarende energikilder? I forhold til 

vindmøller?

Hvordan ser du biobrændsel i forhold til fossile energikilder?

Hvad ser du som den største fordel ved biobrændsel?

Hvad ser du som den største ulempe ved biobrændsel?

Ser du nogle særlige problemer med biobrændsel?

Hvordan ser du biobrændsels rolle ifht.:

- at omstille Danmark til vedvarende energiproduktion og forbrug?

- at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser?

- at gøre Danmark mere energiuafhængig?
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Del 3: Novozymes

Novozymes er en af de førende virksomheder når det kommer til produktion af de enzymer 

der er nødvendige for at producere biobrændsel.

Hvad er dit umiddelbare indtryk af Novozymes som virksomhed?

Har dit indtryk ændret sig? Hvis: Hvad har været årsagen til dette? Hvornår?

Har du haft direkte kontakt med repræsentanter fra Novozymes?

Hvornår? I hvilken sammenhæng?

Har det ændret på dit syn af Novozymes?

I hvilke sammenhænge hører du om Novozymes i medierne?

Hvordan ser du Novozymes som aktør inden for det energipolitiske felt?

Hvordan ser du Novozymes i forhold Vestas?

Hvad mener du er det vigtigste Novozymes bidrager med i forhold til det energipolitiske felt? 

Hvordan ser du Novozymes rolle ifht.:

- at omstille Danmark til vedvarende energiproduktion og forbrug?

- at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser?

- at gøre Danmark mere energiuafhængig?
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Transskriberingsregler

• Store bogstaver bruges ved egennavne og begyndelsesbogstaver

• Tøvelyde angives på dansk med øh og mm

• Der vil ikke blive rettet i teksten. Artikuleres et ord således forkert, skrives dette ord, 

som det i indslaget også ytres. Forkert artikulation og inkongruens markeres istedet 

med [sic!] 

• (Fx Derfor er det vigtigt at holde dem i stramme tøjlerne [sic!]) – medmindre afsender 

korrigerer sig selv (Fx Men ødelæggelnerse, ødelæggelserne i dens kølvand har været 

store…)

• Korte pauser markeres med 3 punktummer, mens lange pauser markeres med 2x3 

punktummer. Bem.: Pause bestemmes ud fra intonationen og talestrømmen.

• Udtales en vokal meget langtrukkent, markeres dette med en tankestreg (fx  øh-)

• Gentagelser markeres med komma (fx som derfor ikke øh- er, … er… har en chance)

• Latter markeres med [latter]

• Er der tryk på et ord markeres dette med ’

• Stammen markeres med komma (Fx ”i mange mange år må, må, måske nogensinde” 

og ”at ja d, der er måske s, så mange som 100, d, der er dræbt”). Bem.: Alle andre 

kommaer i teksterne er ”almindelige” grammatiske kommaer.
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Bilag 3: Beskrivelse af udvalgte aktører

 

Beskrivelse af udvalgte aktører - Interviews
Primære 

interview-
personer
Fuldtrans-
skription 
vedlagt i 

bilag

Martin Lidegaard

Minister for Klima, energi og bygninger
Forhandlingsleder for nuværende energiaftale. Tidl. formand 
for den grønne tænketank CONCITO, samt tidligere 
klimaordfører for Radikale Venstre.

Lykke Friis

Fhv. Klimaminister, MF, Europaordfører (Venstre)
Central politisk beslutningstager, der, som tidligere Klima- og 
energiminister og nuværende MF, har jævnlig berøring med 
Novozymes i politisk sammenhæng. Forhandlingsleder for 
energiaftalen i 2010.

Rasmus Helveg 
Petersen

MF, Energiordfører (Radikale Venstre)
Central politisk beslutningstager, der igennem de 
energipolitiske forhandlingerne 2011-12 har haft 
medbestemmelse på de politiske prioriteringer mht. 
biobrændstof.

Anders L. 
Kristoffersen

Public Affairs Manager, Region Europe, Novozymes
Ansvarlig for Novozymes politiske kommunikations indsats. 
Medlem af flere danske biobrændstofs netværk og primær 
kontaktperson for de politiske netværk.

Sekundær
e 

interview-
personer

Transskriptio
n af uddrag 

vedlagt i 
bilag

Martin Lindgreen
International Chef, Klima-, energi- og bygningsministeriet.
Central placeret embedsmand, med stor indsigt i Novozymes’ 
politiske arbejde på dansk og europæisk plan. 

Martin Damm
Borgmester, Kalundborg Kommune
Har som borgmester samarbejdet med bl.a. Novozymes om 
tiltrækning af mere støtte til ClusterBiofuelsDenmark.

Peter Stigsgaard

Direktør, Energi- og Olie Forum (EOF)
Direktør for central interesseorganisation i dansk energipolitik. 
Har stor berøringsflade overfor Novozymes og indsigt i deres 
politiske arbejde igennem Forum og Bæredygtig Biobrændstof 
m.m.

Jesper Lund-Larsen
Miljø- og arbejdsmiljøpolitiskkonsulent, 3F
Alliancepartner med Novozymes i arbejdet for at tiltrække 
offentlig støtte til opbygning af fuldskalaanlæg i ved Åbenrå.
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NB! Nedenstående transskribering svarer ikke altid til de indsatte citater i 
specialeteksten. De indsatte citater er - som nævnt i  analysestrategien - citater godkendt 
til skriftlig brug.

Bilag 4: Transskribering af interview med Minister Martin Lidegaard

Dato: 10. april 2012, kl. 17
Sted: Ministeriet for Klima, Energi og Bygninger
Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes
Interviewede: Martin Lidegaard (ML)
Interviewer/moderator: Mads Svaneklink (MS) og Toke Helmø (TH)

Vi har valgt ikke at inkludere den forudgående samtale om speciales fokus, emne, vejleder, 
andre interviewede etc. i transskriberingen, men starte hvor interviewet faktisk påbegyndes. 
Hele lydfilen kan findes i bilag 12.

MS: Lige for at kaste os kort ud i det i hvert fald…øhm…så omkring din holdning, og din vurdering af øh jeres 
politiske kraft altså jeres aftaler herinde, har de en afgørende effekt for branchen får succes? Hvilken branche 
inden for den grønne teknologi der får succes?

ML: Øhhh…det vil jeg klart mene. I allerhøjeste grad. Det er jo et område hv, hvor der er,  hvor dels bliver 
forbrugt og dels bliver investeret rigtig rigtig rigtig mange milliarder kroner og det gør vi ikke mindst de her år 
for vi er ved en skillevej,  hv, hvor vi møde af hensyn til klimaet, men også simpelthen fordi så stor en del af 
vores produktionskapacitet, altså 2/3 af vores produktionskapacitet og lidt skal udskiftes over de næste 20 år, 
fordi det er for gammelt. Her i Europa og her i Danmark, det vil sige netop derfor skal vi lave ny energisektor,  og 
det at vi vælger at investere og sætte fokus er selvfølgelig der hvor der er godt også at investere…øh…fordi der 
er stadigvæk udsigt til, liberaliseret eller ej, et enorm planlægningsopgave og en enorm…øh…betydning af de 
afgiftsniveauer vi ligger på, der sker ting og sager i forhold til hvad der kan gøres. Så kan man sige, der er jo et 
lige marked, altså der er både Novozymes, Dong og alle mulige andre her i Danmark, ikke? Selv Dong har jo et 
forholdsvist beskedent marked…øh…og i særledeshed for Danfoss og Grundfoss og nogle af de andre aktører, 
men de betyder meget for de danske virksomheder, fordi det er deres, fordi de jo sætter i højere grad tror jeg, end 
de fleste forestiller sig, et eksempel. Jeg er jo aldrig ude og rejse uden at der kommer en kollega hen til mig og 
siger: ”hvordan de gør det.  Vil I vælge at satse på os?” Der kan det her med grøn transformation, men der bliver 
kigget på hvad vi vælger og gøre, og hvilke virkemidler vi tror på er rigtige. Men skal ikke overgøre vores 
betydning, men det har de fleste. 

MS: Der er i hvertfald nogle front runner? 

ML: Yes, det er der.

MS: Det er så også noget af det er udslagsgivende for hvordan prioriteringen er imellem eksempelvis 
havvindmøller og så bioenthanol.

ML: Ja, og der kan man sige, det er jo er jo et rigtig godt tema I har valgt. På den ene side…Lad mig sige det 
sådan: anden generations biobranchen har to problemer…Det ene er et helt legitimt problem, og det er at deres 
teknologier er dyre og mindre effektive end dem de umiddelbart konkurrere med inden for green tech. De er 
dyrere simpelthen fordi deres teknologier er mindre modne, og det er helt fair and square. Og der er de i sammen 
situation som bølger [bølgeenergi] for eksempel eller alt muligt andet, som vi håber på et eller andet tidspunkt vil 
blive fuldt rentable…øhm…hvis så bare ikke lige så langt som landvind, som vi nu stort set kan udfase i 2020, 
støtten til. 

MS: Ja. 

ML: Og havvindmøller og solceller for den sags skyld, som har en meget forældet omkostningskurve i 
øjeblikket. Derudover har de ydermere det problem at de så er, er…baserer sig på en enlig ressource som er 
biomasse, og der er det alt andet lige per kilojoule mindre effektivt, også set fra bæredygtighedsvinkel. Der har 
Dong et problem, både et økonomisk effektivitetsproblem og et bæredygtigheds effektivitetsproblem, som jeg 
sådan set mener skal løses og jeg mener sådan set også at man bliver nødt til at støtte de her teknologier, fordi 
første generation er så håbløs som den er,  og fordi vi ikke kan undvære biomasse over en længere periode, og det 
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er et helt legitim problem. Så har de et andet problem, i min optik, og det er at de ikke er specielt gode til at 
sælge deres produkt politisk…

MS: Ja. 

ML: ….og øh…altså, eller både og.  De fik jo adgang til SFs landsmøde og de var også rimelig synlige på det 
tidspunkt…

MS: Ja.

ML:…men på en eller anden måde, så pissede de mange af os af ,  fordi det var som om det overhovedet ikke 
anerkendte den enorme økonomiske udfordring der ligger i at støtte dem, altså når bølgeindsturien kommer så 
beder de om 50 millioner kroner til ét fuldsakalanlæg, som de gerne vil have testet af. Når Steen Riisgaard 
kommer, kom, så kommer han og beder om 6 milliarder. Altså det er dobbelt så meget som hele energiforliget 
kostede,  øhm, og det kan man godt gøre. Yes yes, men man skal ikke sidde og præsentere det som om at det 
ligesom er peanuts som man jo sådan her med [knipser] for det er det altså ikke [latter] det er en kæmpe 
investering. Så selv i energisektoren er den meget voldsom. 

MS: Ja.

ML: …så nytter det ikke noget, negligerer det. Og så har vi en barriere til, så kan I jo skyde løs,  ikke? Den er…
altså så, hvis man så skal overvinde de to første barrierer, så skal man jo i hvert fald ligesom kunne tælle med på 
ens regnskab for at hvor utrolig grøn man er. Og det kan vi i EU i øjeblikket, og det vil sige, hvis jeg vælger at 
jeg vil støtte anden generation, så betyder det ikke jeg får ikke mere CO2 ud af det på den officielle skala,  jeg får 
ikke en større BI procent ud af det..øhm…det eneste jeg får er en udvidet udgift. Det synes jeg så i øvrigt er et 
latterligt, synes jeg. Jeg synes klart at det er mere bæredygtigt med anden generation end første generation og jeg 
synes at EU's kriterier er langt ude et langt stykke af vejen,  men det arbejder jeg også på at få ændret, og sådan 
noget, men det er bare en del af den politiske virkelig jeg ikke kan gøre noget ved og som gør, at af mange andre 
rigtigt gode grunde til at investere så helvedes mange penge i.

MS: Så der er i den relation også en, en vurdering af hvad vejer tungest, er det klima for pengene, mest klima for 
pengene eller mest, øh hvad hedder det, økonomiske vækst for pengene? Og der…

ML: Ja, så vil jeg sige de er, de er ikke lykkes og overbevise mig om at der er mere vækst i per kroner jeg giver 
til et bioraffinaderi end der er per krone jeg investerer i andre hårde hvidevarer. I hvert fald er det sådan at hvis 
man vil lave en hurtig forceret, altså verdens mest ambitiøse omlægning af energisektoren, så skylder man jo 
selvfølgelig det land man gør det for og gøre det billigst muligt, og derfor er der er forholdsvis meget fokus på 
vind, og det er der fordi det er det billigste, sammen med energibesparelse. De to ting det er stadigvæk det 
billigste, langt billigste. Det kan slet ikke sammenlignes, prisen for VE-andele og CO2 reduktion og mere 
energibesparelse, og det kan være at der er anderledes om fem eller 10 år, jeg siger ikke at vi ikke skal lave det 
andet,  jeg siger bare de investeringer vi laver nu som at købe en ny computer, du ved godt at der kommer noget 
bedre om fem år, om 10 år, men du skal altså købe en computer i dag. Så køber du selvfølgelig den der er bedst i 
dag, til pengene. 

MS: Cool. Husk det næste gang [Latter].

ML: [Latter]. 

MS: Om ikke andet i hvert fald,  der ligger også det er front runner-argument, du var inde på det i forhold til 
vind…

ML: Ja…ja…

MS: Vi er fremme, vi viser os og vi fortsætter den vej, samtidig er der kritikere der siger: ”Vi skal ind på 
transportsektoren, det er der vores udfordring ligger”. 

ML: Ja, det er rigtigt. 

MS: ”Det er der vi skal præge billedet”. Er den, øhm, er den udfordring,  den udfordring anerkendt og dermed 
også fra kontorets side her, men er den for stor for Danmark nu, er det noget man skal tage europæisk, er det 
noget hvor Danmark er for lille politisk aktør til at kunne løfte den? 

ML: Ja. Altså…[Tager en tår af kaffen]. Altså,  ja og nej, altså men, men der er ingen tvivl om jeg har nogle rigtig 
gode forudsætninger for at være én af de her front runnere det har jeg, uden tvivl,  dels med vores 
enzymvirksomheder kombineret med hele vores øh øh tradition for at have en meget aktiv landbrugsbiosektor 
kombineret med hele vores VE-approch, vi har mange, mange gode forudsætninger for at kunne at komme i spil.
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MS: Jah.

ML: Øhm, hvis jeg skal give et råd til anden, tredje generation, så ville det være blandt andet også at fokusere 
noget mere på anvendelsen,  altså man kan sige, hvor er det vi har brug for de her skide biobrændstoffer,  jeg, jeg 
mener for eksempel, at man må sige, at i forhold til at løse persontransportens problemer…

MS: Hmmm. Hmmm.
ML: …så er det her et sandkorn i Sahara i forhold til simpelthen fordi så meget biogas har vi ikke og det er der 
også…i forhold til specialiseret fusioner som flytrafik for eksempel og sådan noget, der er ikke noget alternativ, 
[…], okay så fokuserer vi på det og de brændstoffer der skal bruges der.

MS: Ja. 

ML: For eksempel, vi kan også gøre det mere overskueligt og mere fokuseret, og måske også muligt og få nogle 
erhvervsinteresser med til at finansiere noget af det, det er egentlig ikke fordi jeg synes Danmark nødvendigvis 
er for lille til at satse på det, det er simpelthen bare fordi når jeg sammenholder det økonomiske effektivitet med 
den ressourcemæssige effektivitet med anvendelsen og hvad jeg kan blive krediteret for i anvendelsen, så er det 
er [kaffekop klirer] særligt godt regnstykke…     

MS: Ja. Hmm. 

ML:  …det er et reelt dilemma.  Derfor skal man være rigtig fokuseret i forhold til at prøve at gøre noget hvis 
man gerne vil ramme teknologierne for på længere sigt at kunne være med. Det kan ikke være en  bærende del af 
den danske transportsektor. Det mener jeg ikke at det kan, det er simpelthen for dyrt og for lidt effektivt, der er 
for lidt biomasse , men det kunne godt være en del af en green air eller hva’ fa’en ved jeg. 

MS: Ja. Ja. 

ML: Og det, det vi går og lever efter,  det vil kommer til at kigge på, fordi vores bioværksted for det er lige 
præcis at sige: ”Hvor kan det have en plads henne, som vi kan forsvare?” og det vil vi gøre, det er fordi vi skal 
være mere fokuserede på det. 

MS: Vi, vi fokuserer slet ikke på det der konflikt her.

ML: Nå. Nej. Nej. Nej. Ja. Ja. 

MS: Så så. Den er helt fin også, og, og det er jo også et eller andet sted at vi prøver at komme omkring den 
konstruktion,  og så på hvordan relateres den til, fra modtagerne. Altså hvornår den, kommer der nogen og siger 6 
milliarder fordi det her det er en god løsning. Hvad er svaret?

ML: Ja. Ja. 

MS: Og, og jeg vil sige at øh, at vi kom godt omkring [Latter]. Der, der har den i hvert fald ramt meget øh tæt i 
forhold til hvad vi kunne forvente, øhm, vi har også drøftet meget i forhold til innovationskraften som vi er inde 
på front runner, men også sikkerhedspolitisk,  hvordan at de konstrueres i USA øh du ved jo selv øh fra den måde 
de er kommet igennem på det amerikanske marked, men det er ikke noget der relateres til i Danmark. Vi har set 
at hver eneste gang vi slår ned i empirien,  så er det nogle amerikanere, der er i Danmark, der siger det, eller 
Lykke Friis, men det er ikke noget man snakker om i Danmark. At det sikkerhedspolitiske med at vi har en en øh 
ressource øh afhængighed øhm, som vi et eller andet sted begrænser i Danmark, den,  det er ikke som om at den 
kommer frem i øh i hvert fald ikke i energiforhandlingerne.

ML: Ja. Nej. Altså det er rigtig nok at, at det her det er ikke noget jeg har benyttet mig særlig meget i, men det er 
klart, altså for det første skal man ikke være bleg for at, at, at hvis man kigger på i modsætning til hvor mange 
der tror, det energiforlig vi lige har lavet,  så er det altså en fjerdedel af de fossilebrændstoffer vi sparede der er 
olie, altså i PTCU. Det er 25 PTCU der er sparet, det er ret meget i forhold til vi også bruger transport ?, altså det 
svarer til, hvis jeg husker tallene rigtigt ikke, det svarer til en cirka 1/6 eller sådan noget,  1/5 er COD af 
transportsektoren, vi sparer,  det er så bare oliefyringsprocesser og sådan noget ikke, men det er ikke ligegyldige 
størrelser øh, det er bare langt billigere at spare dem på den måde end at lave bioethanol og putte det i vores bil, 
øh, det andet er at, at øh, altså, et af de steder som jeg har høje forventninger til det er at forfine vores 
biogasproduktion, som vi også kan betegne som anden og tredje og fjerde generation, der forventer jeg en hel del 
substitution, altså gas i stedet for olie især i de næste otte år,  det tror jeg bliver et kæmpe område. Håber jeg. 
Øhm, og det er også en billigere måde og mere effektiv måde, men du har ret i den kommunikationen har det 
ikke gjort fra vores side, dog har prisudviklingen været helt afgørende for vores kommunikation i forbindelse 
med energiforliget både for at få erhvervslivet med, og få Venstre og Konservative med, altså det der med at 
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råstofferne er faldet i pris hele tiden,  mens olien de sidste 10 år er steget mere. Gennemsnittet af råvarer index 
ligger nu højere end i år 1900.

MS: Ja. 

ML: …Og det har fyldt meget i min kommunikation. Jeg siger aldrig noget uden at sige til stigende stigende 
fossilebrændstofpriser , det er ikke det geopolitiske som fylder meget i det amerikanske. 

MS: Præcis. Altså det er der hvor den er, det er det grønne argument.

ML: Ja. Ja. Ja. Godt.

MS: Vi har en masse spørgsmål, men altså…

ML: Er I glade? Det er godt.

MS: Vi er meget glade. 

ML: Held og lykke med det. 

MS: Jo tak.  
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Bilag 5: Transskribering af interview med Lykke Friis, Venstre

Dato: 3. maj 2012, kl. 15:30
Sted: Christiansborg, København
Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes
Interviewede: Lykke Friis (L)
Interviewer/moderator: Mads Svaneklink (M) og Toke Helmø (T)

Vi har valgt ikke at inkludere den forudgående samtale om speciales fokus, emne, vejleder, 
andre interviewede etc. i transskriberingen, men starte hvor interviewet faktisk påbegyndes. 
Hele lydfilen kan findes i bilag 12.

M: Hvad ser du som det mest toneangivende, hvis du ser på den energipolitiske debat i Danmark?

L: Og I sagde I startende... Hvornår var det at I startede?

M: I midt nul ni.

L: Ja, jamen altså, der må man jo sige, at vi havde voldsom, voldsom stor fokus omkring COP 15 og dermed 
omkring klimadagsordenen også med - ikke kun pga. COP 15 med at det gik som det gik - så skete der jo en øhh 
betydelige fokus elle fortsat fokusering over på energi. Der var faktisk, hvis man tager årene op til COP15, så der 
var der ikke nogen energipolitisk debat i Danmark. Der var kun en klimapolitisk debat.  Hvordan ville de 
politiske initiativer påvirke en global klimapolitisk aftale og hvorfor var det så vigtigt med den? Og hvordan gik 
det iøvrigt med Danmarks eget klimaregnskab? Det her med, selvfølgelig havde man lanceret en politisk 
dagorden med hvordan man blev afhængig af fossile brændstoffer - den var også koblet til klima. Og ikke meget 
koblet til nødvendigheden af at omstille sig, fordi man i 2050 bliver de berømte 9 milliarder mennesker på 
jorden.  Det som sådan først efter, efter COP15, så der skete et skift mere ovre på hele ressource øhh 
dagsordenen.  Den sikkerhedspolitiske dimension fik naturligvis også et betydeligt nøk opad og så gik man 
naturligvis ned i værktøjskassen,  også efter Klimakommissionens rapporten kom, så siger man så ok, nu er vi så 
endelige om at vi skal være uafhængige - hvad er det så for nogle redskaber vi kan bruge? Er det bioethanol eller 
er det [latter] eller er det vindmøller, eller hvad er det? Så altså et klart skifte i debatten fra det rent 
klimapolitiske til, til ja det langt, langt, langt mere energipolitiske debat, og hvor klima egentligt blev rent 
underordnet.

M: Og når man så er i den redskabsdiskussion, som du er inde på her. Hvad har været styrende for de prioriteter, 
øh, prioriteringer der så'n er fremme i forhold til det politiske system?

L: Øhh. To ting. Jeg vil sige det ene har selvfølgelig været øh, hvad har kunnet gavne os ud fra en EU-
målsætning, altså for at indfri vores Kyoto mål under EU hatten. Altså, de berømte bønder, biler og boliger. 
Altså, hvad har vi, hvad har vi i værktøjskassen der kan gøre, at vi indfrier det mål, øh, og det andet - og det kom 
så til at fylde væsentligt mere end det første - jamen det var Klimakommissionen klare bemærkning om, at hvis 
man kom af med de fossile brændsler i energisektoren, så kunne det så give 80 pct. reduktion af CO2 som sådan, 
og det var det, der som sådant var det altafgørende. Men det var der de berømte lavthængende frugter var,  og det 
var så også derfor at jeg, i min egen politik sagde, okay, det der med transport, det må vi ligsom om, det må vi så 
tage i næste runde. Nu gælder det om at komme på en plan som så for alvor gør, at vi tager det første store skridt 
mod at blive uafhængige af fossile brændsler - så det gælder om at se på vores energisektor, fremfor 
transportsektoren.

M: Så det sådan en cost-effecientency

L: Ja, det var meget cost-effecientcy.  Hvordan kan vi hurtigst muligt komme fremad, og selvfølgelig så vi så 
også hele tiden på; hvad kostede det? Netop.

M: I forhold til sådan biobrændstof i den diskussion. Er den så fulgt med transportsektoren fremadrettet, eller 
hvor finder du den i de prioriteringer du netop beskriver?

L: Ih, men altså, det er vel rigtigt den blev koblet til transportområdet, ja. Øhh, og selvfølgelig, skal vi så også 
sige, øhh, meget koblet til hele diskussionen om hvordan landbruget kan blive grøn energi leverandør.
det var også en meget stærk diskurs. Øhh. Og det var det selvfølgelig så også især i mit parti. Der var stor 
interesse for hvordan, hvordan kan vi øhh, komme med på den grønne vogn, og er der nogle nye markeds 
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muligheder her? Og især; er der også noget hvor vi kan indfri nogle EU-mål, som vi så havde sat os under 
Kyoto-hatten, hvor vi så rent faktisk, hvor det bliver til gavn for dansk landbrug - fremfor det sådant set bliver 
det modsatte, ved uha - nu må der være grænser for for meget udslip man må have at det ene og det andet. Altså, 
den positive win-win historie spillede en afgørende rolle for at altså,  inden for Venstre,  at bioethanol, for den 
sags skyld biogas kom til at spille en hel del.

M: I denne her diskussion omkring biobrændstof, var der andre elementer inde, udover det vi kan leverer, det vi 
kan producere her i Danmark som var specifikt fremme, eller stod det lidt alene?

L: Mmm. Må indrømme,  at jeg ikke helt forstår spørgsmålet. Men der var en klar kobling til Mellemøsten. Altså 
fordi man jo kan sige at det der var svagheden nogengange, var jo at, altså, når vi skal omstille os til at være 
uafhængige af fossile brændsler i energisektoren, så vil det være sådan, at vi hælder kullet ud. Øhh. Men kullet 
kommer jo ikke fra Mellemøsten,  så der hvor vi importerer fra Mellemøsten det er jo på hele oliedelen og 
dermed på transportdelen,  for virkelig køre argumentet op omkring at energipolitik også er sikkerhedspolitik, så 
var det sådan set også ret vigtigt at spørge; hvad kan vi så gøre på transportområdet? Problemet blev så bare, at 
alle de beregninger vi så fik, selvom vi så bad sektoren om at regne det om adskillige gange, var jeg ved at sige, 
endte altid med at vise at det simpelhen bare var ekstremt dyrt. Så man ikke kunne smække det ind på, ehh, - på 
troværdigvis - i et energiforlig,  og sige at det var den måde hvor man fik mest energi for pengene.  Altså.  Derfor 
endte det jo hele tiden med at blive, jamen eeh, vi var meget, meget interesserede i at det skulle blive til noget, 
men vi kunne simpelhen ikke forsvare det her og nu. Og kunne man så ikke via EU. Der kørte jo denne her - åh 
gud - EU-ansøgning. Ehh, noget med 500...

M: NER-300

L: Ja, ja... Det var det. Øhh.. Der ville regeringen meget gerne gå ind og hjælpe og så videre. Vi fik også sat 
nogle sætninger  ind i vores energiudspil, som decideret var møntet på det. Altså,  på at få løbet et samarbejde - et 
Offentligt-privat-samarbejde på det felt.

M: Lige i kort forlængelse af det, så øhh. Er vi blevet orienteret fra Martin Lindgreens side om at Ukraine-
situationen, Rusland-Ukraine, hvor der blev lukket for olie og gas, at det havde en væsentlig påvirkning på 
20/20/20 forhandlingerne. Altså sikkerhedspolitisk.

L: Ja, det er så før min tid. Men ja, det tror jeg at jeg kan skrive under på. 

M: Har det være inddraget i den danske debat? Altså, de her olie-uafhængigheder.

L: Ja, altså, det gjorde jeg i hvert fald meget,  og - ehh - og de argumenter fængede såden set egentligt meget 
godt. Problemet var bare, som sagt, at det blev sådan lidt på den lange bane. For det var ikke her og nu at man så 
kunne erstatte, hvad hedder det, den importerede olie, hvor den nu end kom fra - om det var Ukranie, eller hvor 
det nu var. Eller Rusland - m

12:21
L: Og så ryger du så ud i en debat, som så bliver meget, meget teknisk, eeeh, om hvad koster, hvad koster det. 
Og så havde folk altid nogle helt, helt, sky, helt vandvittige forventninger om hvor meget vi substituerede 
vindmøller - kontra hvad det så ville koste at få sådan et bioethanol værk op og køre. Øhm.. Og det man så også 
kan sige, det var,  at der i den danske debat er sådan en tendens til 'alle pengene går til vindmøller'. Det passer 
altså bare ikke. Men, men, det er stadig en myte der ikke rigtigt er blev dræbt.

M: Hvad er sandheden der?

L: Jamen,  sandheden var jo, at i det energiforlig [maj,  2010] der blev vedtaget, at det der så bliver stærkt, mest 
substitueret, det er jo biogassen. Og støtten bliver aftrappet til vind. Og igen, det var også altid min tanke, altså, 
det var, egentligt burde det jo i højere grad ses under erhvervspolitik. Mere end det egentligt var energipolitik. 
For det drejede sig jo om at skabe et nyt erhvervsområde. det havde bare ikke noget med, det var ikke noget der 
kunne gøre mig uafhængig af fossile brændstoffer indenfor de næste mange, mange år. Så det måtte ligesom 
være, altså, så måtte man så rykke det over i et andet regi.

M: God overvejelse der. Ehmm.. Det skal jeg så naturligvis ikke sige [latter]. 

L: Det er jo rimeligt omkostningsfrit. [Latter] Jeg prøver bare på at huske her.

M: Men jeg bruger ord som 'det er sandheden' og sådan. Nåh, om ikke andet. Novozymes som virksomhed. Vi 
kan høre du har besøgt dem i Kalundborg osse. Hvad er dit generelle indtryk af dem som virksomhed fra din 
position?
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L: Jamen, altså, jeg er kendte jo Novozymes fra før jeg blev minister, fordi de blandt andet sponsorerede 
København Universitets klimakongres, ud fra  nogle helt sådan øhh overordnede betragtninger om at de ville 
støtte klimadagsordenen. Og aldrig sådan med nogle bestemte emner som de, de vil have på dags. Altså, det 
[ikke] var deres eget emne som de ville have på dagsordenen. De er meget mere elegante end det. Øhhmm... Så, 
jamen som minister,  jamen, der syntes jeg også de var professionelle. Jeg var derude sammen med Søren Pind på 
et tidspunkt, og blive klogere. Det var sådan set lidt mere på deres enzym-produktion. Det var ikke så meget på 
ehm, bioethanol-delen. Jeg besøgte dem i Kina, så deres fabrik i Chincin.  Også meget positivt indtryk. Så er det 
klart, at der var hele den debat med at øh, at de pludseligt gik meget, eller Steen Riisgaard gik meget ind i øh, 
eller han optrådte på SFs landsmøde. Det udløste en voldsom debat, som nogen kunne huske. Den blandede jeg 
mig nu aldrig helt i. Det er klart nok, som virksomhedsleder skal man jo altid være opmærksom på,  at de, at der 
bliver læst meget mere ind i de handlinger som man foretager sig, men det tror jeg nu egentligt godt han var klar 
over.  Så vil jeg så sige om, ehm.. Ja,  så var der altså også hele tiden - men det var ikke nogen separat kritik af 
Novozymes som sådan set , men det gælder sektoren helt overordnet, at hvert møde man afholdte, om det så var 
med biogas-folkene eller det var med, hvad hedder det, bølgeenergifolket eller hvad det var, så dukkede de 
allesammen op og sagde: Vi har simpelthen altså,  vi har det nye vindmølleeventyr - det er liiiiige på trapperne. 
Det eneste vi mangler er at DU, ikk', får overbevist sådan og sådan og sådan i Folketinget om, at det er den vej vi 
skal gå, for så kommer det op og flyve, ikk. Den var der selvfølgelig også, ikk. Men så var man altså nødt til at 
sige: jamen, altså, jeg har ikke, jeg kan ikke forsvare at afsætte de beløb som der skal til. Og så syntes jeg nu 
også, hvis man skal se på det med de berømte ulidelige klare lys, der - i bagklogskabens klare lys - så blev der 
altså lavet temmelig meget om på de der beregninger, så vidt jeg husker det, det først startede med at være 
meget, meget, meget 'eksportant' dyrt, og så endte det med stadigvæk at være meget dyrt, men dog ikke helt så 
dyrt som indledningsvis. Det skabte nogen forvirring. Det var ikke kun Novozymes, men det var den, den del af 
energisektoren som sådan, hvor der var konstant folk der havde andre tal. Som havde forskellige tal. Og det var 
ikke sååh, det gjorde det lidt forvirrende. Om det så var Novozymes,  det ved jeg faktisk ikke, altså, om der 
producerede de der tal.

M: Men fra din tid som prorektor, hvor de var elegante, og så henover de forløb,  som du har været i, som politisk 
aktør, hvordan har dit indtryk, har det ændretsig over tid, eller der ligesom et fast billede på Novozymes som 
aktør?

L: Nej, jeg syntes egentligt, altså, nu kunne man godt som politiker sidde og være irriteret når man så, nå okay, 
nu spiller Novozymes endnu engang ind til pressen sammen med nogle af oppositionens ordførere om, at nu 
skulle der afsættes penge til det her. Det kunne man godt blive irriteret over, men det er jo en del af det politiske 
spil. Og det er også en måde, hvor de, helt legitimt, forsøger og, og varetage deres interesse. Jeg skulle bare 
forsøge at varetage alles interesse. Jeg elsker mine børn lige højt, som jeg yndede at sige [latter], altså det var jo 
min opgave. Øhmm... Nej, selvfølgelig det, at de ikke er medlem af Dansk Industri.
Men det er så min DI-hat der kommer op her. Men de står mere firt- og kan i højere grad agerer selv - hvorimod 
de andre går via DI, så det så er DI der udtaler sig på deres vegne. Og så vil jeg sige det også har været, tror jeg, 
godt for Novozymes' image, den der med koblingen over til ehmm... Verdensnaturfonden.

M: Lige i den forbindelse, kender du til andre end Verdensnaturfonden, som har fremlagt Novozymes' case,  eller 
Novozymes' produkter overfor dig i politisk regi? Er der andre aktører der har henvendt sig til dig i Novozymes' 
ærinde?

L: Øhmm....? Altså, det skal jeg lige forstå.

T: Nogen der har talt for biobrændstof-sagen, at man skulle øge fokus på den? Eller øge støtten til det, eller...

L: Ja, ja.. Der var jo en hel stribe,  altså.  Og det udviklede sig jo til en punisk krig mellem el-lobbysektoren for  
for elbilen, og så altså, åh gud, hvad hed de... Øh, dem der så i højere grad - ikke FDM, bare rolig - men dem der 
står for olieimport..

T: Energi- og olieforum?

L: Ja, netop. Ja, ja. De havde så nogle, de fik jo så lavet nogle andre analyser, der viste det modsatte.  Jamen, 
altså, det var simpelhen den puniske krig på et tidspunkt. Øhm.... Ja.

M: For der er jo sådan et etableret samarbejde hvor at Novozymes arbejder igennem Landbrug&Fødevare, 3F, 
Olieindustrien..

L: Ja, ja... Det er jo så den organisation som Anne Grethe Holmsgaard er blevet, ja, direktør for. 

M: Biorefining Alliance. 
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L: Ja, ja.. Uha, da da.. De dukkede op adskillige gange, selvfølgelig også ved Landbrug&Fødevare, ja ,ja... 
Øhmm.. Og så blev der så også lavet noget, åååh, det var noget af det sidste tror jeg i min ministertid. Det tror 
jeg vi havde henne i juni eller juli eller noget. Det eller andet med en større konference sammen med Mandag 
Morgen, ja. I Tivoli, i Tivoli-hotellet, kan jeg huske, ikke. Og det var helt klart, altså, men...  Man vidste godt 
hvad man deltog i der,  altså. Det var igen noget med: "Nu skal der ske noget, og vi venter bare på, vi venter bare 
på politikerne. Nu må politikerne tage ansvar, osv. osv.". Øhm... Så ja,  det blev, det blev, altså,  evnen til så og gå 
sammen med andre må man give point for, og evnen til og få etableret sådan et konference-setup, altså også med 
forskere, som der jo så gør at det fremstår meget akademiske, at det faglige fundament er i orden. Det har man 
selvfølgelig også, men der er jo bare... Der er jo altid flere sider af den samme sag, ikk? [latter] Ja.

M: Der har været denne her puniske krig, hvor man sådan ligesom...  som politiker føler at man skulle vælge 
mellem teknologier?

L: Nå men jeg syntes bare, altså det der altid har irriteret mig, det sagde jeg faktisk også direkte til både til 
biobrændstof-fløjen og til elbils-fløjen og til andre fløje: Jamen, det er fint nok, ikk, at I komme her og 
fremlægger jeres sag, men kan jeg dog ikke blive fri for at høre alt jeres snak om alle de andre og hvor 
forfærdelige de er, eller "de kan overhovedet ikke biddrage noget!",  altså, "det er os!", ikk? Der er energipolitik 
altså noget mere differentieret. Det irriterede mig. Det ikke særligt smart når Landbrug&Fødevare så skulle 
begynde at 'bashe' på vindmølleindustrien, ikk? Altså, det, det var for mig i hvert fald ikke særligt konstruktivt 
egentligt. Jeg ved ikke hvordan andre, det gavn lidt minus i bogen.

M: Så Landbrug&Fødevare har faktisk tabt noget politisk kapital på det spil?

L: Jo, men det var ikke kun dem. Det var bare generelt at det var lige. Det, altså. det er lidt a la politik, altså hvis 
du bruger al din tid på at udstille din politiske modstander, frem for at sige hvad du selv kan,  jamen så, altså hos 
nogle mennesker, så mister du point - og tilsvarende mister du point,  men det gjorde alle,  altså. Det var en kamp 
der til målstregen om at komme med i det der energiudspil. det er bare spørgsmålet om, hvem der er den mest 
effektive lobbyist. Overfor mig, var det ikke effektivt,  fordi jeg blev irriteret, altså, også fordi man så blev 
irriteret på de andres vegne. Og til sidste så regnede man selvfølgelig også ud hvordan det der det foregik. Så, 
nej, detvil jeg i hvert fald ikke selv gøre.

M: Nej, var ikke noget der fordede en..

L: Nej, nej nej...

M: Jeg ved ikke, vi kan nærmest sætte to streger under det her, og såh... Men, lige for at slutte af, sååh.. I hvert 
fald fra min side, så kan det være at du har nogle andre, også.. Ehm.. Nej, det sidste har du lige svaret på. Det var 
fint. Det var fantastisk...

[Small talk - undladt]

M: Det vi krydsede og og håbede på at du ville komme ind på sikkerhedspolitikken, i og med at du indenfor det 
sikkerhedspolitiske området er nærmest eneste aktør der har holdt den kørende, udover Wesley Clark, da han 
kom forbi, og sådan noget...

L: Nå ja, det skal jeg sige... Apropos, hvad hedder det, hvad jeg husker. Øh... Jeg husker, og det var nemlig 
meget, meget godt tænkt af Novozymes. Det er nemlig også derfor man kan se, om det er nogle meget, meget 
dygtige lobbyister,  så sætter man sig nemlig ind i,  jamen altså, okay, og kender noget til den minister, som man 
skal prøve på at påvirke. Så noget af det første Novozymes gjorde, det var jo så at sørge for, at jeg mødte Wesley 
Clark i Bella Centret. Midt under COP15. Og mere eller mindre faktisk også på et tidspunkt, hvor jeg havde tid. 
Jeg have jo ikke ansvaret for de der forhandlinger. Thank God [latter].  Øhm.. Så, så deet, så vi havde en længere 
debat derude, det var meget uformelt og sådan. Det er sådan noget som man husker,  og også sådan noget, som 
der rent faktisk havde en effekt fordi han jo så kunne fylde op med nogle konkrete eksempler, som jeg så kunne 
benytte senere i mit politiske liv. Så det husker jeg som ret godt. Og så husker jeg også det besøgt, som sagt, i 
Kina. Det var ikke fordi det var specielt, men, men, men, altså det var også en, et forsøg på at vis Novozymes' 
internationale ansigt. Men det med Wesley Clark,  det var rigtigt godt.  Men så er vi som sagt også helt tilbage til 
min anden ministeruge, eller sådan noget lignende, der i Bella Centret.

M: [Om empiri-indsamling - sikkerhedspolitikken]

L: Jeg vil lige så sige, når jeg tænker mig om yderligere, der hvor jeg, hvad hedder det,  hvor jeg, altså ham der 
nok lobbyede allermest for bioethanol, det var sådan set Eldrup. Øhm.. Og det var nok sådan til tider lidt 
forvirrende med alle de her kasketter.  Men jeg vil sige, det, det, var noget, der var helt klart noget som lå ham 
personligt på sinde. Han mente virkeligt man havde noget her, som der skulle bruges, og skulle udnyttes.
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Og Danmark skulle være de første og sådan noget.  Egentligt vil jeg så sige, at i min ministertid, når jeg ser på 
hvor har der klar lobbyist-forsøg, var jeg lige ved at sige,  for bioethanol, så havde det snarer været fra ham. Det 
var også ham der var derude som formand, da jeg var i Kalundborg. Øh, det var ikke Steen. Øh, det var ham. Og 
sådan set ude fra, var snarer ham der tegnede butikken, lobby-sagen, end det var Steen.

M: [Praktisk afslutningen]

T: Du sagde at Eldrup, at havde været aktiv på debatten, og omkring first mover og sådan. Syntes det passende 
ind, nu har vi jo hørt at du har haft meget fokus på elforsyningen, virkede det så lidt forkert med den 
indgangsvinkel, eller hvordan tog du det argument?

L: Ja, nej men det. Men igen, det vil havde kostet mig så stor, at at... Jeg havde jo kun en bestemt sum penge til 
at lave det her energiforlig med, ligesom jo så også Martin Lidegaard, selvom han jo så godt nok har været meget 
kreativ til sidst, og så kunne strække pengene lidt længere - men det er jo så en hel anden diskussion. Men altså, 
jeg havde kun de her 3,6 mia., og under den, hvad skal man sige, under det loft,  skulle man så også sørge for at 
komme frem med nogle intiativer, som ret faktisk gjorde, at man kunne se på tallene,  at jeg havde været der - så 
at sige. At jeg kom af med 33 pct. af de fossile brændsler i vores energisystem, at vi fik vores VE-procent til at 
stige meget. Det var jo ret vigtigt, også for at få vist, at denne her plan faktisk ville rykke noget. Og der skulle 
jeg have brugt alt for mange penge på noget, som for mig egentligt var erhvervspolitik, og faktisk også noget vi 
sad og snakkede om i Klima- og Energiministeriet,  det var jo at vi syntes det var fantastisk spændende projekt og 
sidde med. Det var bare ikke lige her, ikke her. Det måtte være noget "Branding Denmark" eller, argh, find på et 
eller andet! Og det brugte vi så også meget tid på og se om de dog ikke havde en kasse som så kunne, kunne 
bruges i den sammenhæng.
Men igen er det selvfølgeligt noget med den korte og den lange bane, ikke. For man ku' selvfølgelig godt have 
arbejdet, man kunne godt sige; jamen, okay. Hvis vi nu satser på det nu, jamen så vil vi så om en række, række 
år, kunne så virkelig så have noget, og bygge på og på den måde så have et forspring i forhold til andre lande. 
Men det var der bare ikke plads til,  på et tidspunkt,  hvor der bare skulle leveres helt konkret på nogle tal, 
omkring hvor mange fossile brændsler vi kunne komme af med, og på vedvarende energi.

Slut…
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Bilag 6: Transskribering af interview med Rasmus Helveg Pedersen, Radikale 
Venstre

Dato: 25. april 2012, kl. 10
Sted: Christiansborg, København
Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes
Interviewede: Rasmus Helveg Pedersen (RHP)
Interviewer/moderator: Toke Helmø (TH) og Mads Svaneklink (MS)

Vi har valgt ikke at inkludere den forudgående samtale om speciales fokus, emne, vejleder, 
andre interviewede etc. i transskriberingen, men starte hvor interviewet faktisk påbegyndes. 
Hele lydfilen kan findes i bilag 12.

TH: Jeg synes bare vi skal springe ud i det. Øhm, og vi starter sådan overhovedet for hele energidebatten i 
Danmark, øhm, og eh og der vil vi gerne høre hvad synes du sådan har været det mest sådan toneangivende 
sådan emne for energidebatten? 

RHP: Vind selvfølgelig.

TH: Hmm. Ja. 

RHP: Vindenergi har stået centralt for erhvervslivet, og det er jo fordi med den nyere aftale kommer tættere på 
vores elektricitetsgenerering og fordi at det i forhold til afledt erhvervseffekt er så vigtig. Så jeg synes at hvis du 
skal vælge et emne som har været det mest omtalte, så er det selvfølgelig vind, men, fordi man på en helt masse 
forskellige underdiskussioner fra støj på arbejdspladser, til placeringer, til præmieringer, til smart grid. 

TH: Hmmm. Vindmøller også, at det er regeringens politik det er selvfølgelig derudover også det energiforlig der 
lige er blevet indgået, der er med til at bestemme hvile energiproducerende virksomheder i Danmark der har 
succes. 

RHP: Energiproducerende? 

TH: Ja.

RHP: Ja, altså, det er det selvfølgelig, man kan sige at på selve vindsiden der er det jo ikke virksomhedsspecifikt 
med forbehold for at Danmark jo sidder på 90% af havvindemøllemarkedet og når man beslutter sig for at lave 
en havvindemøllepark, så er man godt klar over at der falder noget af til danske underleverandører. 

TH: Mmm. 

RHP: Øhm, så på den måde er der da en sammenhæng, men det er ikke fordi de har udvalgt hvad for nogle 
virksomheder der skal have succes.

TH: Men I udvælger hvilke kilder, altså hvilke energikilder som der skal prioriteres?

RHP: Ja, det gør vi. Velvidende at der under det kommer leverandører.

TH: Hmm. Øhm, hva’, hva’ ser du som sådan de udsalgsgivende kriterier for sådan for øh for de her prioriteter 
der er blevet lavet i energiforliget? Og hvad vil du mene skal være de udsalgsgivende prioriteter for hvad man 
bør vælge af energikilder at fokusere på?  

RHP:  Jamen, for mig ligger der en meget simpelt økonomiske prioritering lige neden under ønsket om at bevare 
et fuldstændigt up front mål, der handler om at vi ønsker at reducere vores CO2 udspil og at øge andelen af 
vedværende energi, fordi vi har nogle forskellige måltal, de ligger i regeringsgrundlaget. Ligeså snart den er på 
plads, altså vi har besluttet os for det her det er vores udledningsmål, det er vores VE-mål, så for mig, er det 
vigtigste det er cost effektiv… 

TH: Hmm. 
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RHP: ….fordi det grønne, det er øh er tæt befolket af opfindertyper, der har fantastiske opfindelser, som kan 
redde kloden, men som meget ofte er øh meget urentable økonomisk, som skal i det her felt vælge ikke bare øh 
at købe hvad som helst der er grønt fordi det teknisk kan lade sig gøre, du skal se på hvad der er cost effektivt. 
Og der er ingen tvivl om at når vi for eksempel prioriterer landvind, så er det fordi det er den billigste 
vedvarende energiform vi kender i dag. Og når vi for eksempel ikke vil prioritere bølgestrøm, så er det fordi øhm 
der stadig ikke er lavet anlæg der kan producere meget mere end den strøm de selv bruger, og dermed vil prisen 
per kilowatt stige astronomisk.

TH: Hmm. 

RHP: Øhm, og det, der er ingen grund for mig at se til at købe denne her grønne energi dyrere end højst 
nødvendigt, og deri er der også grunden til at vi ikke satser stort på biostoffer, fordi det vi [Host i baggrunden] 
det er den dyreste vedvarende energiform i den vestlige verden, hvis vi for eksempel begyndte at køle, købe strå 
af anden generation Novozymes modellen.

TH: Det er simpelthen fordi I har et, et meget klart fokus på hvor vi får flest, mest energi for pengene, at det er 
det der er det udsalgsgivende?

RHP: Ja ja. Altså det her forslag der kom fra for eksempel øh Dong og Novozymes [larm] det er jo lige før at en 
samlet støttepris på 6 milliarder kroner leverer en milliard liter bioethanol, det svarer til  så til en støtte på 6 
kroner literen, øhm, og det er meget betydelige præmiering.

TH: Hmm. 

RHP: Øhm. Og endda var der ikke i forslaget taget højde for at de så skulle have reduceret støtte hvis der var 
stigende underliggende energipriser. Så ikke alene var der tale om en meget stor præmiering som vidt jeg mener 
vil være  voldsom dyr for forbrugerne, der var også tale om et øhhh der potentielt lå meget store profitter i det 
forslag der blev fremlagt. 

TH: Store profitter hvordan?

RHP: Potentielt meget store profitter, fordi den overdrivelse de selv markedsfører havde ikke noget aftrapning i 
den underliggende stigende energipris. Og det vi gør med præmieringen på landvinden det er i takt med at 
elektricitetsprisen stiger op øhm øhhhm øøøhh, så æder det præmieringen væk sådan at du få et fast støttebeløb i 
præmie fra staten. Du får et fast støttebeløb, så længe vi har de nuværende energipriser, i takt med at den pris 
forbrugerne skal betale stiger, jamen så aftrapper det støttebeløb. Det sådan set ikke forstillet os at vi skulle. 
Øhm, det var en meget fin ordning de foreslog, det var helt tydeligt både for dyrt og øh øh øh for potentielt øh 
profitgivende. Så det var noget vi ikke kunne levere. 

TH: Så der er sådan en prioritering mellem øh nu i vindemøller til el-produktion og så, altså, at du gør øh 
olieproduktionen eller sige olie, benzin øh, men vi har herhjemme grønnere…

RHP: Øhm, det er en prioritering mellem to øhm [rømmer sig]. Der er jo, det er jo ikke øøøøøhhh, energiforliget 
har jo ikke ret meget med persontransport at gøre, men….jeg siger bare, at parameter vil vælger efter er dels 
gerne af den CO2 effekt vi er ude efter, og dels vil vi gerne have det så billigt så muligt. 

TH: Hmm.      

RHP: Og det er der vi har processen på vind som er velkendt, og så siger jeg, i det lys stod forslag om bioethanol 
egentlig ikke særlig interessant, fordi det var så dyrt. 

TH: Hvad ser du så som altså den største nytte man ellers kan få af biobrændsel? 

RHP: Biobrændstof

TH: Biobrændstof.

RHP: …opfatter jeg som fuldstændig oplagt øhm I ved jo, altså vi har vedtaget i Energiforeningen at implenterer 
EU's direktiv om, om at vi skal have en 10 procents iblandning, og det vil sige der ligger faktisk en betydelig 
satsning på bioethanol, altså biobrændstoffer.

TH: Hm.

RHP: Men de er ikke parat til at lave dem via de her forsøgsanlæg på anden energibasis, fordi de er så dyre. 
Kender I de firma der hedder Hveiti der er i gang med at etablere sig i Grenaa? Som er første generations 
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bioethanol på vinterhvede. De kan lave det for 2 kroner og 40 øre literen…..Oppe i Dongs ting ville det koste 12 
kroner.

TH: Hmm. 

RHP: Så i hele det her debat der har været om Dongs anlæg, der har man set noget på de tekniske muligheder, se 
vi kan halm om det…..brændstof. Og ikke været så venlige at oplyse om det sker på en måde der er seks gange 
dyrere end konventionel biobrændsel. Og uden at underligge en case der hedder hvis vi får lov til at lave 
testanlægget, så kan vi gøre det billigt i anden omgang. Det var der ikke noget af. 

TH: Så det er simpelthen fordi I mener det skal udvikles mere for det er klart til I vil tage det ind i overvejelser? 
Det skal gøres billigere fra deres side. Det er løsningen. 

RHP: Der skal være perspektiv i at det en dag kan blive nogenlunde selvbåret.

TH: Ja.

RHP: Øhm. Det mener jeg ikke, at det er endnu. 

TH: Øhm, men ser du ellers potentielt øh biobrændstof som et, et alternativ eller bare et supplement til andre 
vedvarende energikilder og et alternativ til øh flere, mere fossileenergikilder?

RHP: Ja. Altså vi skal jo øh bruge flydende brændstof til transportformer. Om ikke andet til flytrafik. Vi har en 
ambition om i 2050 at komme på nul CO2 udledning. Og det vil sige, vi er nødt til at tage hul på 
transportsektoren, men der er noget af det vi vil kunne drive på el, og der er noget af det vi vil kunne drive på 
brint, som begge dele kan generes via vindstrøm. 

TH: Hmm. 

RHP: Men der er også noget af det, hvor det vil kræve øh flydende brændstof. Togtransport og luftfart og sådan 
noget. 

TH: Hmm.

RHP: Men det må selvfølgelig være øh i fremtiden noget der bliver dyrket.

TH: Ja.

RHP: Jeg vil selvfølgelig helst have at det er anden generation. Alternativt må det være første generation. Det her 
hvede, som der er, det her hvede de bruger øh den skal de bruge eksport af vinterhvede af hvis ikke 5 millioner 
ton om året, for det dække 10 % af vores behov, det vil sige iblandingskravet så skal de bruge 500.000 ton. Det 
vil sige man kunne i princippet alene på den danske transport af vinterhvede køre den danske bilpark...

TH: Hm.

RHP: …for bioenthanol, men så er det første generation. Der skal I så bare huske, at ved det sidste århundrede 
skifte, år 1900, der brugte vi 20 % af Danmarks areal på at dyrke havre til heste. Det er simpelthen transport 
afgrøder. Men jeg synes [baggrunds støj] vi øh [latter] det er jo en forfærdelig ting. Meget af det biobrændstof vi 
i dag indblander i vores benzin kommer fra ukendte kilder.

TH: Hmm.

RHP: Det vil sige det er første generation, og det er formentlig lavet i Brasilien på jord der tidligere har været 
brugt til at holde regnskov, altså…

TH: Så du ser hellere at vi selv producerer?

RHP: Jeg ser selvfølgelig hellere at vi har hånd i hanke med hvad er det for nogen virkninger og effekter vores 
biobrændstof har.

TH: Ja. Hvad så hvis [Kop sættes i bord] hvor, ved hvor kommer fra, hvilke kilder det kommer fra. Er det den 
rigtige type biobrændstof, hellere anden G i forhold til første G. Øhm er det så ligemeget om det så er produceret 
i EU og vi så har hånd i hanke med den, eller vil du også helst have at vi kunne producere det i Danmark?
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RHP: Nah. Når jeg siger jeg gerne vil producere i Danmark, så ved man om der er hånd i hanke, men i princippet 
er det jo ligegyldigt om vi har hånd i hanke i Danmark eller i udlandet. Det er jo ikke sådan at jeg insisterer på at 
vores ananasproduktion er i Danmark så vi har hånd i hanke med den. 

TH: Men i hvert fald så…

RHP: Jeg har ikke noget i mod international arbejdsdeling, men når man gør det for 2 kroner og 40 herhjemme 
holdt op i mod ukendt sourcing, så synes jeg det lyder som en, det er egentlig meget fornuftigt.

TH: Hmm.

RHP: Så dermed ikke sagt jeg har noget i mod det besnærende teknologiske perspektiv der ligger i at gøre det på 
basis af halm. Jeg synes, at det er enormt sjovt at du kan tage et affaldsprodukt og lave det om til biobrændstof. 
Besnærende endda, og det er også det der har været som meget snak om, de folk er simpelthen imponeret over 
ingeniørbedriften. Og jeg har været oppe og se de anlæg hvor de hakker og koger, og de blander enzymer og jeg 
skal gi’ dig skal jeg. Og så kommer der benzin ud, og så har sådan en bane halm på toppen og så kommer der 
tohundrede liter ud af den. Det er fantastisk. 

TH: Hm. Er der sådan en lidt værdi i sig selv at vi er sådan dif, altså front løbere på det her område?

RHP: Ja. Det har absolut en værdi. Jeg vil også have været parat til at betale en præmie af en hvis størrelse for at 
få den teknologiudvikling.

TH: For bare at sikre at det er os der sidder på at være de første?

RHP: Ja, men ikke til den pris.

TH: Nej. Så trods alt kan man sige at, at det er økonomien der har det sidste ord?

RHP: Jaja.

TH: Synd som altid.

RHP: Nå, men altså det vil være…det ville jo bare være en anden økonomisk kalkyle du lagde ind over det, hvis 
nu som man siger det skal præmieres med et vist antal kroner er det jo ikke fordi vi til gengæld får blah, blah, 
blah . Men som det er jo, så tror jeg ikke den teknologi bliver moden til noget der kan lave eksport når prisen er 
så høj. 

TH: Vi har været inde sådan lidt på at vi skal sikre åh det at vi ved hvor det kommer fra har vi hånd i hanke med 
forsyningen, biobrændstof, øh at vi selvfølgelig skal være de første. Har der også, sådan lidt mere noget miljø/
klimamæssige aspekter i dine overvejelser omkring biobrændstof. 

RHP: Selvfølgelig, selvfølgelig. Jamen, det fortrænger jo fossilt brændstof og det er grunden til at vi overhovedet 
går ned at denne her vej.

TH: Hmm.

RHP: Øhmm, det og så selvfølgelig også en et vist omfang prisstigningerne på konventionel. Men øh…

TH: Så for at finde…

RHP:… som sagt vi har et 2050 mål der handler om 100%, og vi har en transportsektor der lige nu står for 
20-25% af vores bruttoudledning, og som vi dårligt nok er kommet i gang med. Øhm, og vi er gået i gang i det 
her energiforlig med det grønne personstransport og ilagt nogle puljer af penge til at begynde at lave 
infrastruktur for grøn personstransport, hvor sigtet selvfølgelig er at tage hul på en fortrængning af benzin. Og 
der er så en vifte af sådan drivmidler i fremtidens grønne personstransport, som jeg sagde før, der er el, og der er 
brint og der er biogas, det kunne også være almindelig gas. Og så er der selvfølgelig, øhm, biobrændstof…altså 
flydende. 

TH: Hmm.

RHP: Ooog hmm, og der håber jeg på at vi kan bruge det her puljer til lave noget øhm nogle kludpunkter. Som 
det er i dag vil det være håbløst at købe en brintbil for der kun er én optankningsstation.

TH: Hmm.
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RHP: Tilsvarende vil det være håbløst at købe en øh, hvad hedder det, besværligt at købe en elbil, fordi der ikke 
er noget netværk til at få den charged med. 

TH: Hmm.

RHP: Så medmindre du virkelig kun kører mellem to punkter og vil have en speciel kontakt begge steder, så er 
det ikke så fleksibelt. Det vil sige, det der med at købe den første er svær, der vil jeg gerne have at vi stiller et 
grundlæggende infrastruktur til rådighed, sådan så folk tør at købe den første. Og så skal det selvfølgelig meget 
hurtigt over på normal kommerciel vilkår, sådan så det bliver en almindelig forbrugsbeslutning at købe sådan 
et….grønt køretøj. 

TH: Hvordan ser du sådan elbilen/brintbil versus en bil der i højere grad kører på biobrændstof?

RHP: Altså [pruster] øøøhh, vi har brug for og få brint og el ind…også fordi at det at have så meget 
vindmøllestrøm i i vores grid, som vi lægger op til kræver vi har nogle lagringsmuligheder, der er brint og 
batteriopladning to gode muligheder.

TH: Hmm.

RHP:  Så for at lave en sammenhæng i et el-system der opererer med en kæmpe position vind, så skal det have 
drivmidlerne brint og el på.

TH: Hm.

RHP: Øhm, og jeg tror, at de to, øøhh, biltyper, de vil tegne sig for en eksplosion, inden for de næste 10 år i 
udbredelsen, håber jeg også. Øhm, og der kan man sige at biobrændstof mere konventionelt går ind i den 
eksisterende bilpark og kan fastholde den brug af biler vi har i dag, på den måde bliver det også øh mindre 
faretruende. Det er så vidt jeg ved en ny tank du skal bruge for at kunne f…øh…men du behøver for eksempel 
ikke en ny motor eller en ny bil. Det er del investeringer der skal til [Larm i baggrunden]. 

MS: Flexfuel.

RHP: Flexfuel?

MS: Ja. At det, ja, at man opbygger bilen til flexfuel. 

RHP: Ja. Er det ikke rigtigt det blev dannet i en molekylær flextank? 

MS: Præcis. 

RHP: Men jeg tror heller ikke, i øvrigt at man har ret mange biler der kører på 100, kørende 85% eller 90% i 
Sverige.

MS: Det er 85 og en almindelig bil kan klare 15% iblanding. Det er gummi i, øh, fremføringen, som er…the 
crucial part. 

RHP: Som den æder?

MS: Ja, så det er gummiringe, der skal fjernes.

RHP: Ja. Men det er jo forholdsvis lille indgreb i forhold til for eksempel en brint bil og en helt anden teknologi 
der er inde over. Så øhm….men jeg kan sagtens se det her som en, øhm, som en teknologi der for sin almindelig 
impact. Jeg tror vi skal vænne os til, hvis du ser på for eksempel hollandske el-systemer, så består det af naturgas 
ud fra Nordsøen der går ind i stort set alle landets opvarmere og så nogle kæmpe store kraftværker, så det giver 
strøm.

TH: Hmm. 

RHP: Det er det. Og alle har den samme energiforsyning. De har et encifret procent vedvarende energi i deres 
net. Men det er meget simpelt. Det er virkelig til at overskue, det hollandske energisystem. Og der synes jeg på 
det danske energisystem, så er det ikke vildt filtret og kludret med små decentrale kraftvarmeværker der fyrer 
med mange forskellige typer af brændsel. Og du har en, øh, systematisk import og eksport, hvor der er strøm i 
perioder, og du har øhm…Et fjernvarmværk nogle steder, et fjernvarmværk andre steder, og du har oliegas, du 
har naturgas. Virkeligt et miskmask. Og du har geotermisk jordvarme, og du har…ja…Du er simpelthen nødt til 
at have det her miskmask af kilder, hvis du vil have en høj andel af vedvarende energi. Det du får ved at få en høj 
vedvarende energi er et mange facetteret energisystem, i modsætning til et simpelt system, der bare kører i nogle 
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store anlæg. Sådan præcist ser det ud, vi har det hollandske model i dag i vores transport. Det vil sige, vi har to 
drivmidler, der er diesel og så er der benzin. Det er så det folk kører på og sådan er det. Der vil vi om 10 år have 
at man så må sige, altså et VE-baseret transsport system, der er langt mere sammensat. Hvor du har blød plug-ins 
og du har el-biler og brint-biler og biogas-biler og biobrændstof-drevne-biler og noget konventionelt. Og givetvis 
andre former, som vi ikke har set endnu. Og det vil også sige, at det at optanke sin bil er ikke længere det 
enstrenget-system. Men du har biler, derfor kører du på en tankstation. Det vil være alle mulige andre former.

TH: Mener du så, at det er vigtigt at Danmark så satser bredt på alle de her kilder her, og sikre os fremdrift? Eller 
er der nogen, som vi særligt skal vælge ud og fokusere på? Øhm..

RHP: Jeg mener, vi bliver nødt til, for det smarte el-systems skyld, at vælge de, øh, elektricitets baserede, det vil 
sige brint og el. 

TH: Ja. 

RHP: Og særligt sats på el. 

TH: Ja. Ja. 

RHP: Fordi de kan noget, der drejer sig om samspil med de øvrige. 

TH: Hmm. [Bilhorn i baggrunden]. 

TH: Øhm, jeg vil bevæge mig ind på Novozymes organisation, sådan hvad er dit umiddelbare indtryk af som 
organisation og som virksomhed? 

RHP: Øh altså det…i den her sammenhæng synes jeg, at de har satset på en forkert teknologi. Øhm. Men jeg har 
jo kæmpe stor respekt for Novozymes, jeg synes, at det er en spændende virksomhed [pruster], så det er jo 
mange, mange, mange, mange arbejdspladser og tjener mange penge på at hjælpe i en grøn omstilling. Det er 
perfekt, altså det er lige præcis det vi gerne vil. Det er at lave en grøn omstilling samtidig med man omsætter den 
til vidensarbejdspladser.

TH: Så du synes, det er en god samarbejdspartner sådan til hele omlægningen øh i jeres arbejde for det/dem? 
Selvfølgelig sammen med en række andre også 

RHP: Hele den der green tech sektor er blevet helt nødvendig for at opfylde en politisk transfusion og en 
klimamæssig transfusion. Hvis ikke vi har et godt tæt samspil mellem gode, stærke virksomheder, så bliver det 
ikke til noget. Så det er ikke bare nogle vi er glade for, det er også nogle vi er afhængige af.

TH: Ser du også, at de måske er afhængige af støtte fra jer, staten, blandet andet igennem nogle af de støtter og 
opkøb fra energiforliget, for at ku, for at kunne florere og være fremme med de nye løsninger? Og synes du 
eventuelt, at I bør støtte det?

RHP: Det ved jeg ikke. Prøv at spørge igen. 

TH: Øh, som du siger, I ser at mange af de her forskellige virksomheder, som er ret afhængige i hele 
samarbejdet, hele samspillet med dem for at kunne føre nogle af de her løsninger ud i livet, øhm, men man kan 
også samtidig se, hvis man ser så fra deres vinkel at, øh, for de kan sikre de nye og bedste løsninger, så også får 
støtte af staten i forskellige øjemed, som et testcenter eller forskellige andre ting. Øhm, hvordan øh, ser du at vi 
også skal gå ind og støtte at de også kan være ude med den nyeste teknologi og på den måde være med til at 
sikre løsninger? Eller er det mere deres egen opgave at sørge for at udvikle det?

RHP: Det synes jeg i høj grad er deres egen opgave at udvikle teknologien. Altså, vi skal jo ikke på den måde 
[Kop sættes hårdt i bordet] synes jeg være detail…udvælgende i hvad for nogle teknologier folk skal udvikle, det 
er jo nogle rammer vi sætter op og nogle mål, og det er nogle mål vi sætter op for at give nogle støttebeløb, så 
må folk kreativitet afgøre hvad for en teknisk løsning det ender med. 

TH: Hmm. 

RHP: Øhm. Vi blander os ikke i hvad for type vindmølle det er vi støtter for eksempel. Vi blander os ikke i de 
enkelte teknologier. Øhm….jeg ville øh, jeg har det ikke sådan, altså jeg har det da, hvis de skal være gode som 
virksomheder, så skal de også være stærke på og, og opfinde og implementere og brug ny teknologi. Det er 
selvfølgelig det der er deres egen business case. 

TH: Hmm. 
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RHP: Men det er ikke min side af møntet, det der. Det er deres. 

TH: Så det er ikke, og så det heller ikke jeres opgave at være med til at støtte dem i den. Det er deres egen?

RHP: Nej. Ja. Men man sige, deres succes er vores mål. Vi har et absolut mål at det lykkes for dem. Men hvis vi 
begynder at gå ind og blande os, tror jeg ikke det vil blive lige så effektivt som hvis de gør det selv. 

TH: Har du haft direkte kontakt med Novozymes? Øhm…

RHP. Ja. Det har jeg. 

TH: I hvilken sammenhæng?

RHP: Det var i forbindelse med de prøvede at promovere det her anlæg, øh, fuldskalaanlæg.

TH: Hele perioden op til energi, energiforliget?

RHP: Ja.

TH: Har du øh…

RHP: Vi var jo inviteret af dem, da jeg var oppe og set det.

TH: Okay, ja. Så du var med ude?

RHP. Ja. Jeg kørte sammen med en fyr fra Novozymes over at se det der anlæg i Kalunborg. 

TH: Ja. Har du snakket sådan med andre, eller hørt andre også omtale i medierne, som har advokeret for, øh, 
biobrænds, biobrændstof?

RHP: Ja, det har jeg, øh, så Dong selv har jo lagt til scenen. Og også henvendt sig. Øh, så har flere forskellige 
afdelinger af langbruget også været på lobby-krigsstien.  

TH: Så Langbrug&fødevarer eller?

RHP: Ja. 

TH: Har det givet dig noget ekstra, øh, i forhold til du skulle tage stilling til biobrændstof som Novozymes ikke 
har givet dig?

RHP: Ej, men man har jo sin vægtning, ikke? Jeg tror endda også jeg har set en henvendelse fra 3F på et 
tidspunkt.

TH: Ja. 

RHP: Som er interesseret i de afledte arbejdspladser. 

TH: Ja. Så det er sådan de er kommet med nogle forskellige argumenter hele vejen rundt om biobrændstof…
RHP: Hmm. Ja. 

TH: …givet nogle ekstra facetter til din stillingtagen?

RHP: Jaah, jo, der er mange facetter. Jeg kan også huske der var en henvendelse fra en sønderjysk by. De var 
glade for at vi skulle lave et storskala anlæg der skulle ligge der. Var det Sønderborg eller Aabenrå?

TH: Aabenraa.

RHP: Aabenraa? 

TH: Ja. 

RHP: Øh, de havde også taget hele koret med [Rømmer sig]. Så der har været sådan en livlig trafik af folk, der 
har haft lyst til at fortælle om det her.

TH: Hmm. 
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RHP: Og ud af de, den samlede mængde henvendelser, der har jeg så spurgt og spurgt og spurgt og spurgt fået 
dannet mig mit eget indtryk, som i sidste ende er at det er for dyrt. 

TH: Hmm.

RHP: Øhm, men for, generelt henvendelser [En rømmer sig i baggrunden] legitimitet i deres eget produkt, og det 
vil sige Novozymes snakkede om det ene aspekt, og Dong om det andet aspekt og 3F om et tredje aspekt og så 
videre. 

TH: Ja. Mads, har du noget hvis det var? 

MS: Jamen, det, det har jeg. Det er sådan det, uden at, med frygt for at lyde lidt som Detektor, så var du inde på 
og sige det er, det det dyreste øh biobrændstof eller dyreste brændstof…kilde som sådan. Hvilke kilder, eller 
hvem er det der har givet de kilder i forhold til…

RHP: Det har jeg simpelthen spurgt om hos Klima- og Energiministeriet. Det er ud fra en beregning.

MS: Ja.  

RHP: Det er…det er meget simpelt. Jeg kan ikke se det slået, jeg tror det er virkelig den højeste byder den her. 

MS: Ja. 

RHP: I could be wrong,  bortset fra at altså, omvendt hvis du ser på samlede udgifter på, på et enkelt 
bølgekraftsanlæg, så kan det godt være at per perta-joule dyrere, men  vi snakker om noget der ville være meget 
dyrt. 

MS: Hmm. 

RHP: Relativt. 

MS: Det også, det også fint nok. Jeg skal bare lige høre om det der…

RHP. Jaja, du må i øvrig gerne lyde som Detektor, det er yderst…øhm…

MS: Det et godt program…

RHP: Jaja.

MS: …det er bare ikke øh, det man glæder sig til at blive ringet op af. 

RHP: [Latter]. Jo. 

MS: Det var godt.

RHP: Det er en god opringning man har fået. [Latter]

MS: Øh, biobrændstof i energiforhandlingerne, op til forhandlingerne hvordan var dit ur omkring dem? Øh. 
Hvordan var de blevet enige i partiet eller sådan partiet måske lige frem omkring biobrændstof. Var den der?

RHP: Hmm. Nej. [Mumler], det synes jeg ikke. Øøøøøh, kan jeg huske at vi overhovedet har debatteret det. 
Altså er sagen at vi jo ?, vi er ikke nogen relativt lukket Folketingsgruppe, vi er en åben Folketingsgruppe. ?. Og 
folk er blevet kastet ud af deres [host i baggrunden] de har haft skide travlt med, altså,  jeg vil sige, mange af de 
der øøøøøh emner har man siddet med alene, fordi folk ikke rigtig har haft kapaciteten til at sidde og diskutere 
med folks ? på sagerne. 

MS: Ja. Ja. 

RHP: Og således har jeg beskæftiget mig alene både trafik og brændstof og så videre, fordi jeg/man simpelthen 
har sådan noget tunnelsyn med at komme derind i. Så jeg tror ikke, at jeg kan sige, at der har været stor debat. Til 
gengæld tror jeg, at det der standpunkt jeg har omkring øh hvede det viste sig voldsom kontroversielt internt. Så 
tror jeg vil komme til at... 

MS: Yes, men… [Latter].

MS: Men lad os/altså jeg har en bemærkelse din kommentar omkring transportafgrøder. [Latter]. 
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MS: Ja, det er svært sådan når man kommer ind i energiforhandlingerne. Har biobrændstof så, har man 
introduceret der og i så fald hvilke aktører har bragt den på banen.

RHP: Øh, det har jeg ikke været introduceret i, øh, energiforhandlingerne, simpelthen fordi at de kommer 
egentlig nogen runde bagefter der handler om transport. Og det vil sige flydende brændstof til biler er ikke 
løsningsforliget, bort set fra hjørnerne og kanterne. Øhm, det kunne man måske politisk have valgt at det skulle, 
det valgte hun så ikke. Det vil jeg sige jeg har ikke forstået det centrale overhovedet. 

MS: Ved du noget om, ved du om sådan dine forudsigelser i forhold til transport, men..

RHP: Jooooh [puster], jeg tror, at det kommer til at spille en rolle i forhandlingerne om transport. Men det ender 
jo med i energiforliget med at vi stadfæster at vi vil fastholde 10 procents indblandingsfradrag. 

MS: Ja. Ja. 

RHP: Men det er simpelthen en blandingsboks [Host i baggrunden], det vil sige der har vi ikke rigtigt sourcing 
overhovedet. Men vi har vedtaget vi vil lave en, øhm, biomasse-analyse meget hurtigt herefteri, fordi at 
energiforliget pumper der og ind i vores samlet biomasseudnyttelse i Danmark.  For eksempel så snakker vi om 
at der skal bruges af de her, ahh, fjernvarmeværker de store. Og for eksempel præmierer vi med biogas, det kan 
sagtens få den afledte effekt at folk begynder at dyrke biogasafgrøder først generations. 

MS: Hmm. 

RHP: Og der har man i Tyskland set de der ørkner af majs blive fældet og lavet til gas, som formentlige også kan 
vække noget harme, og for eksempel har debatten om, øh, bioethanol og for eksempel har debatten om første 
generations bioethanol og så videre og så videre, så på initiativ af Klima- og energiministeriet nu er man gået i 
gang med at lave en samlet tværgående biomasseanalyse, øh, og det kommer selvfølgelig også til at lægge til 
grund for transportforhandlingerne, når de starter. 

MS: Ja. 

RHP: [Mumler]. 

MS: Vi kom vidt omkring. 

RHP: Jaah. 

MS: Lige så vel som du har været inde omkring i huset, så [Latter]. 

RHP: Altid rart med en fodtur til de fjerne provinser. [Latter]. 

MS: Jeg må lige til at nævne nogle af, nogle valggreb der, øh… [Latter].

MS: Vi har en lille overvejelse i forhold til, øh, ti, til valgopstillingen om, om Novozymes havde taget kontakt til 
dig eller Kalundborg, om Clusteret som sådan har kontaktet dig, øh, op til.

RHP: Jamen, det er rigtigt. 

MS: Det havde de også, så det, det, det foregik, øh, fra valget og fremad?

RHP: Hmmmm jaaah, jeg tror ikke, de havde fat i mig før valget. 

MS: Nej. Du fik valg og så sagde de velkommen til.

RHP: Ja. Ja. Det var meget få der var klog nok til at begynde at hilse på før valget, og havde det som strategisk 
plads [mumler]. Øhm. [Larm og snak i munden på hinanden]. 

MS: Ellers sådan vores overordnede projekt går at vi skal se på hvordan kommunikationen den foregår, hvad er 
det for nogen logikker, hvilke koder taler man i. Der har vi jo sådan de fire overordnede: økonomi, innovation, 
sikkerhed og miljø, hvor du, øh, man plejer at sige, øhm, det er innovation på en måde, hvor vi næsten havde 
behov for at det skulle behandles, i forbindelse med de øvrige, øh, det var, så det var fordelagtigt. Og det kan du 
få som feedback. 

RHP: Tak.
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MS: Nogen gange går man bare ud af døren, ikke, og så hyggeligt du kom, ikke. [Latter]. 

RHP: Men øh, fint. Deeet et spændende emne og god fornøjelse med det. 

MS: Tak for det og god arbejdslyst med øh trafik. 

RHP: Jo tak. Det sgu sjovt. Jeg synes faktisk, at grøn persontransport det, det jo syvende kapitel at man kan 
kigge den danske omstilling af selve energisektoren, ikke, og de der vindmøller, som jeg sagde, det er bare spar, 
spar, spar. Men persontransport der er vi simpelthen stadig ikke kommet i gang. Det vil sige, det er der hvor vi 
hvilke skal til og pløje noget nytteland. Det er altså spændende. 

MS: Du får også mange folk forbi, der skal tale meget om deres biler og, øh…

RHP: Okkedog. Se den her løsning.

MS: Ja, helt fantastisk skægt. 

RHP: Se må vi ikke have lov til at køre dig en tur, naaaaj, jeg vil ikke køre den tur. [Latter]. 
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Bilag 7: Transskribering af interview med Anders L. Kristoffersen, Novozymes

Dato: 18. april 2012, kl. 12
Sted: Novozymes, Bagsværd
Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes
Interviewede: Anders L. Kristoffersen (ML)
Interviewer/moderator: Toke Helmø (TH) og Mads Svaneklink (MS)

Vi har valgt ikke at inkludere den forudgående samtale om speciales fokus, emne, vejleder, 
andre interviewede etc. i transskriberingen, men starte hvor interviewet faktisk påbegyndes. 
Hele lydfilen kan findes i bilag 12.

TH: Vi ville gerne sådan starte lige med, at hvis du kunne sige sådan et par ord omkring sådan inden for de 
områder I arbejder.  Sådan hvad er jeres indsatsområder? Altså, nu Flemming sagde lidt omkring det, da vi 
mødtes med ham omkring, der er selvfølgelig biobrændsel, der er vaskepulver og sådan nogle ting. Kan du sige 
et par få ord om det?

ALK: Jeg tror desværre det bliver en gentagelse af, hvad Flemming sagde så, men altså et hovedindsatsområde 
det er jo klart biobrændstof fordi, som I allerede siger, så er det jo et område som er afhængig af, ikke bare støtte, 
men at en hel værdikæde etableres og spiller sammen. Altså, det giver jo ingen mening,  at man kigger eller 
interesserer sig for, hvordan man kan udnytte produkter, herunder restprodukter fra landbruget til 
biobrændstofproduktion. Hvis der ikke er nogen, der producere det og hvis der ikke er nogle biler,  der kører på 
det, så derfor så er det sådan hele værdikæden skal sættes op. Store dele af den er allerede sat op, men ikke desto 
mindre er der behov for man kommunikerer omkring det. Så det er et område, hvor det er oplagt eller interessant 
at kigge på public affairs-wise, og ikke kun gå igennem vores kommercielle folk, som står for at markedsføre 
produkterne og sælge dem. Så det er ét indsatsområde. Det andet det er, som Flemming også nævnte, 
vaskepulver. Det er fordi, det er en tredjedel af vores omsætning, så det er utrolig vigtigt. Det er jo et 
fuldstændigt andet produkt fordi beslutningen om, hvorvidt man skal bruge enzymer i vaskepulver et eller andet 
sted tages ude i supermarkedet af husfar eller husmor, når der købes enzymer ind, så det….eller købes 
vaskepulver ind og herunder om man så bruger vores enzymer. Så det er jo et helt andet skisma end når man taler 
om en nationalstats skal de ikke blande biobrændstof i benzinen, det er jo noget der sker lige i øjeblikket, så det 
her, det er et helt andet stykke arbejde, men ikke desto mindre et utroligt vigtigt stykke arbejde.  Så det er et andet 
indsatsområde. Og så har vi jo selvfølgelig ad hoc på vores andre 30 eller 28 industrier, vi siger typisk vi arbejde 
for 30, eller med et par [uklar tale] industrier. De andre 28 områder er der så sådan lidt mere ad hoc hen ad vejen. 
Vi har haft et fokusområde på fosfor for eksempel, hvor man kigger på, hvordan vores teknologier der kan være 
med til at genanvende fosfor, altså hvilke fordele der er ved det, og hvordan man eventuelt kunne fremme det.

TH: Hvad er sådan jeres fokus på sådan på Danmark? Det geografiske område Danmark, som indsatsområde.

ALK: Altså, det er hele Danmark?

TH: Det er altså, ja. Nu tænker, der er jo både det globale perspektiv med altså,  med biobrændsel,  det er det vi 
fokuserer på, men så sådan Danmark, hvordan ser I på Danmark i forhold til biobrændselsindsatasen?

ALK: Når okay, ja. Jamen, Danmark kommer jo aldrig til at blive et kommercielt interessant marked for os i den 
forstand, at vi har 99 eller 98,5 procent af vores omsætning i udlandet, og selv i den lykkelige situation, at der 
skulle komme 3 fuldskalaanlæg, er det ikke noget vi vil kunne se voldsomt meget på vores omsætning, men ikke 
desto mindre er det vigtigt for os, at Danmark er med, og at vi ikke bliver kørt agter ud og måske endda er det 
også vigtig for os, at Danmark går foran på det her område, fordi vi jo kan bruge det som spydspids, altså alle 
grønne teknologier har behov for demonstration. Det gælder for vind, det gælder for biogas, det gælder for anden 
generations bioætanol. Og her ser vi selvfølgelig en mulighed i Danmark, fordi vi allerede er langt fremme. Vi er 
det første sted i verden, hvor man har nyttegjort restprodukter fra landbruget over de sidste 15 år,  vi har et fuldt 
kørende demonstrationsanlæg, og vi kan tanke den her danskproduceret anden generations bioætanol i benzinen i 
dag som billigst.  Det er der ingen andre steder i verden man kan. Så den [uklar tale]produktion vil vi jo gerne 
bygge videre på. Og…så derfor er Danmark interessant. Som et demonstrationsland for…jeg tror du vil høre det 
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samme fra andre leverandører af grønne teknologier…at man kan heller ikke,  forestiller jeg mig, se omsætningen 
af vindmøller i Danmark på Vestas 50 milliarder kroners omsætning, men ikke desto mindre er det vigtigt, fordi 
man kan vise at teknologien virker, og man kan være foran med de grønneste teknologier. 

TH: Så jeres hovedformål med jeres PR arbejde i Danmark, og grunden til I sådan har en indsats på det her, det 
er for, at det skal være sådan en showcase for…af jeres salg i resten i verden.

ALK: Ja,  det er det helt sikkert. Og det er ikke den vigtigste. Så er der selvfølgelig også en omkring, at vi er en 
dansk forankret virksomhed, som har vores…hele vores historie her og selvom vi omsætter langt størstedelen af 
vores omsætning i udlandet,  så er vi jo halvdelen af vores ansætte her,  så vi…vi kærer os for…og det er jo ikke 
bare noget vi siger i [uklar tale] det er jo fordi vi bor her mange af os, og så vi læser de danske aviser, vi 
interesserer os for, hvad der sker i samfundet Danmark. Så der er selvfølgelig også den her mere interne i forhold 
til medarbejderne, at man føler, at hvis man har et eller andet, som vi kan se, der er et behov for derude, så håber 
vi, at det også er noget man vil tage op i Danmark. Det er jo, ja. Ja. Det vil jeg sige.

TH: Ja. Kan du sige et par ord, hvordan I sådan arbejder strategisk med public affairs her i Danmark? I for 
eksempel…Flemming var kort inden på bare sådan noget multi-stakeholders. I har indsats med nogle forskellige 
parter. Hvordan arbejder I med nogle af de forskellige parter og aktører?

ALK: Ja. Jo, men altså vi arbejder meget igennem, ved hjælp af andre og via andre ikke, altså vi har blandt andet 
været med til at etablerer det der hedder forum for bæredygtige biobrændstoffer, som forsøger at samle den her 
berømte værdikæde, altså med landbruget, som producent af råvarerne også, og Dong Energy som forarbejder af 
råvarer og tidligere også Danisco, da de var danskejede. Og så slutteligt også Energi- og Olieforum som står for 
salget af brændstoffet. Og det er ud fra en erkendelse af, at det giver mest mening, og det giver mest, tror vi, 
kredibilitet og gennemslagskraft,  hvis man kommer mere end én isoleret spiller fordi det jo viser, at det er ikke 
kun os der synes det her, det er spændende, men det er en lang række aktører fra forskellige steder i samfundet 
som synes, at det her er spændende. Så [uklar tale] af biobrændstof er et eksempel på, hvordan vi forsøger at 
arbejde gennem partnerskaber og gennem andre, men så engagerer vi os jo med og [host] undskyld og taler også 
med andre interessenter,  som synes at det her, det er spændende. Altså for eksempel har vi jo haft et godt tæt 
samarbejde 3F, som I allerede har talt med, fordi de jo også synes, at det her område er spændende, så hvis man 
siger multi-stakeholder, så er det jo rigtigt,  altså det er ud fra en erkendelse af, at vi kan side og råbe nok så 
længe vi vil ovre i hjørnet, at vi haren god løsning, men vi bliver nødt at gå ud og engagere os med de væsentlige 
aktører på det her område i Danmark. Både dem der synes det er en rigtig god ide, og også dem som synes det er 
en mindre god ide, fordi vi mener selvfølgelig, at de modstande som eventuelt måtte være derude er baserede 
delvis på ting man kan diskutere eller misforståelse vil jeg ikke sige vel, men altså man kommer fra forskellige 
steder, men man kan nærme sig hinanden, hvis man indgår i dialog, så derfor så taler vi også jævnligt med 
grønne NGO’er både dem der synes,  det er en god ide og dem der synes, det er en dårlig ide. Så er det sådan 
meget åbent, så hvis jeg skal svare på det sådan kort, altså strategisk så forsøger vi at åbne op meget for at tale 
med alle, fordi at en dialog er bedre end ingen dialog uanset om man er 100 procent enig.

TH: Oplever I, at I bliver misforstået? Nu nævnte du, at nogle af os…holdningen eller nogle af de…et par af 
argumenter ikke sådan måske lige bliver godtaget alle steder.

ALK: Det er måske så meget sagt. Altså,  det er klart, at når du ryger ned i detaljen, i beregninger og 
forudsætninger og fremskrivninger kan vi godt nogle gange være uenige. Det tror jeg alle oplever. Nej, ikke, så 
føler jeg ikke, vi føler os misforstået. Vi har udfordret, stillet spørgsmålstegn ved den strategi man har anlagt i 
transportsektoren ikke, hvor vi synes, at alle internationale fremskrivninger, og når du kigger ud i verden, hvor vi 
færdes rigtig meget, så tilsiger det,  at der bliver behov for rigtig mange gode løsninger i transportsektoren, og vi 
synes måske, at man bør brede satsningen ud fra det der er i øjeblikket til en lidt bredere satsning. Det tror vi 
også nok tiden vil vise, at vi får ret i, men ikke desto mindre, hvis vi via interaktioner og kommunikation kan 
fremskynde den erkendelsesproces, så tror vi måske det hjælper. Det er jo ikke…misforståelser det er måske 
mere en diskussion omkring, hvilken mission man har, hvor man gerne vil hen. 

TH: Ja. For nu kan man ligesom se…nu kiggede vi nogle af de papirer igennem som du allerede har sent til os, 
og se der har i jo for eksempel meget fokus på beskæftigelseseffekten er noget af det indsats, og der er stor fokus 
på sådan forsyningssikkerheden, men hvor vi også sådan lidt kan se andre steder,  jamen der…for eksempel i 
ministeriet, der er ret stor fokus på jamen, altså hvordan… hvad er CO2-effekten af det her, og hvad er billigst. 
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Og der kan vi så se der er lidt modklinch, altså i forhold til hvad I har fokus på og hvad der bliver prioriteret der. 
Hvordan takler I den? Altså, at der er sådan et…forskellig indgangsvinkel til løsning på problemerne. Hvordan 
kan det være I lige vælger at fokuserer på de her områder? Altså beskæftigelsesindsatsten og 
forsyningssikkerheden når I også kan se, at de andre måske fokuserer på nogle af de andre ting?

ALK: Jamen, det må man jo bare konstatere, at det er det man gør, at der er forskellige satsninger. Når det 
kommer til energiforlig, så har vi jo sagt,  at vi synes, at der har været for meget fokus på, altså hvad skal vi 
sige…nu siger jeg det sådan lidt populært, men sådan ren, rå udrulning af CO2-reduktion…reducerende 
teknologier i en tid, hvor vi mener, at de private jobs der fosser ud af landet, der er behov for en satsning også på 
de innovative grønne teknologier. Og her mener vi, at blandt andet vores teknologi, men selvfølgelig også sådan 
noget som havvind er en nødvendighed, fordi man bliver nødt til at lave et energiforlig der retter sig fremad og 
ikke kun ser på, hvor man i dag, i 2011 eller 2012 får den billigste CO2-reduktion for pengene. Så derfor så er 
det klart, at når man skal kigge på…når man skal sammensætte den her pakke, som energiforliget er i 
virkeligheden, så er der en lang række parametre man skal kigge, vi synes der har været for meget fokus på nogle 
af dem, og man ikke har bredt det nok ud, og det er vi jo ikke de eneste,  der siger. Hvis I går tilbage og hører P1 
business fra i begyndelsen af januar, hvor vores administrerende direktør var i debat med Mads Nedergaard,  så 
synes jeg egentlig den diskussion reflekterer det meget godt, altså hvor Steen [Steen Risgaard] siger de her ting 
omkring, at vi bliver nødt til at kigge på ting som også har en innovativ komponent. Og så mener vi også, vi har 
en pointe omkring det faktum, at biobrændstoffer stort set er den eneste energi der fortrænger olie, altså hvis man 
ser på afbrænding af biomasse, som erstatning for kul, så erstatter det ikke olie. Hvis man ser generering af grøn 
strøm erstatter det ikke olie, det erstatter kul.  Kullen er problem ud fra et klimakomponent, men klimakomponent 
er ikke det eneste, så nu er vi tilbage til vores pointe om, at man er nødt til at se på en bred portefølje. 
Energisikkerhed er en, jobskabelse er en anden, innovation er en tredje komponent som man bliver nødt til at 
kigge på også. 

TH: Ville sådan noget som brint- og elbiler ikke også fortrænge olie, hvis man havde fokus på det.

ALK: Jo, hvis de var her.

TH: Ja. Men det er de så ikke. [Nej].

ALK: [Nej]. Nej, det tror jeg ikke der vil…Altså så kan man diskutere, hvornår de kommer, og ikke om de 
kommer, fordi det gør de, men den hastighed hvormed de kommer og så kan man nok også diskutere i øvrigt, 
ved at se på fremskrivningerne, hvordan mixet ser ud i frem i tiden. Og der viser alle indikationer bare, at det 
er…bliver en blanding af alle mulige forskellige teknologier.  Det oplagte eksempel det er jo tvungen transport: 
lastbil, skibe,  tog, fly, men i høj grad mener vi også personbiler de næste mange, mange år. Og der mener vi, at vi 
skyder os selv i foden ved at sætte…ved at have sig den vision om, at det ligesom kun er elektrificering af 
samfundet man skal kære sig om. Det mener vi er for enbenet en strategi at gå efter. Som bioteknologisk 
virksomhed, der arbejder med at bruge naturens løsninger i industriapplikationer har vi også en masse viden om, 
hvordan….vi har i hvert fald en masse perspektiver på, hvordan vi mener, at biomassen skal bruges. Og her 
mener vi også, at det er forkert strategisk at satse kun på afbrænding, fordi det er forskningsteknologi. Det har vi 
gjort siden stenhulerne; brændt biomasse af, alle sidder rundt omkring bålet ikke. Vi mener, at det i fremtiden vil 
blive mere intelligent udnyttelser og biomasse der er vejen frem. Og det er ikke med i energiforliget, og det kan 
vi så…det kan vi så…det har vi udtrykt, at det synes vi var ærgerligt, men sådan lander det jo.

TH: Nu lagde de så også mærke til,  eller er også med i hvert fald i Energiaftalen, et målsætning om et 
iblandingskrav, de her 10 procent. Sådan hvad, hvordan ser I på den?

ALK: Når, men jeg synes jo det er en erkendelse af hvad der kommer til at ske. Og det er jo der hvor politikerne 
går fra at være visionære til at være realister. Og det er jo…reflekterer bare hvad der kommer til at ske i resten af 
Europa. Altså hvis vi nu ser på de action plans, som medlemsstaterne har sendt ind her forrige sommer som siger, 
hvordan opfylder vi 10 procents målsætning 2020, så er det jo for 90 procents vedkommende biobrændstoffer, så 
der er jo intet nyt i det. Det er jo ikke engang målsætning, det er jo bare realisme, eller det er jo ikke, hvert fald, 
en satsning. Det er jo bare det der kommer til at ske. Det vi synes der er ærgerligt i den sammenhæng det er, at 
man ikke øremærker en del af de 10 procent til den her nye grønne teknologi, som jo selvfølgelig er dyrere end 
den traditionelle.  De biobrændstoffer,  der kommer til at møde de 10 procents målsætning i 2020, det bliver mest 
sandsynligt importeret biobrændstoffer. Helt…næsten helt sikkert importeret biobrændstoffer, enten fra Europa 
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eller Brasilien baseret på stivelsesholdige produkter. Og her har vi jo en grøn teknologi, der baserer sig på 
restprodukter, som vi synes man bør frem…burde frem…. Det kommer ikke til at ske.  Akkurat ligesom man ikke 
får vindmøllestrøm i stikkontakterne, så man ikke given dem ekstra i forhold til havvind…eller landvind fordi 
den er billigere.  Så den der satsning på de grønne teknologier vil man godt et eller…kan man finde penge til eller 
ønsker man at fremme inden for ét område, men ikke for det andet, og det er der, hvor vi stiller os lidt spørgende.

TH: Jeg vil lige vende tilbage til sådan hele samarbejdet, nu snakkede du jo også [uklar tale] godt samarbejde 
med3F. Hvordan vil du karakterisere det samarbejde I har med dem?

ALK: Udover godt? Når, men altså jeg synes vi supplerer hinanden. Vi kommer fra forskellige verdner. Vi er 
ikke verdens eksperter inden for jobskabelse, men vi kan købe nogle konsulentrapporter ude i byen, og så kan vi 
så også tale med nogle af dem som beskæftiger sig med det til dagligt, og det er ensbetydende med 3F. Og derfor 
gør vi det, fordi de har en større kredibilitet i afsendere. Afsendelsen af budskaber omkring den vi har…akkurat 
ligesom de nok må vende sig til os, eller når det kommer hvert fald til udnyttelse af biobrændstoffer ikke, så på 
den måde så synes jeg det er oplagt at tænke på man kan supplere hinanden. 

TH: Så det er sådan, det er en fælles opgavevaretagelse, kan man sige, man deler opgavevaretagelsen med målet 
at nå en fælles gevinst.

ALK: Vi har nogle mål der overlapper. Ja. Vi har nogle modsætninger der overlapper på forskellige områder. Så 
finder man sammen.

TH: Nogle af de her…noget af det du sendte til os,  der var jo blandt andet to power point show. Den ene hed Den 
2G præsentation fra den 05.11.11 og den anden det er Grønne løsninger inden for transporten fra den 30. marts. 
Sådan i hvilken sammenhæng er de blevet brugt de her?

ALK: Uha det kan jeg næsten ikke svarehelt præcist på, men altså det er sådan noget man sender…vi sender 
rundt til folk vi mødtes med,  når vi er blevet inviteret til begivenheder, hvor man skal give en præsentation kan 
man bruge de slides. De bliver jo altid justeret lidt til den givende situation ikke. Så de er blevet vist til 
journalister, til politikere, til embedsmænd, til NGO’er. Sådan type interessenter.

TH: Okay.

ALK: Jeg kan ikke lige sige, hvad det er for [uklar tale].

TH: Nej, det er klart. Okay. Har du nogle gode inputs Mads?

MS: Næh, det kører derudaf. Vores grundlæggende sådan tanke i forhold til jeres arbejde, det er godt at lige få 
dokumenteret. Vi havde ikke en [uklar tale] med Flemming på samme måde, så derfor så skulle det nu være min 
tur.

ALK: Du skulle have taget en kop kaffe alligevel.

MS: Ja,  lige til at rengøre halsen i hvert fald. Jeg har sådan lidt en tanke om, at I har rigtige mange netop af de 
her multi-stakeholdere, multi-tilgang, som Flemming han nævnte overfor os, det er, har vi i hvert fald kunne se, 
via de klare spor, hvert fald for de aktører vi har snakket med,  som viser et meget godt billede af det som du selv 
er inde på. Er der udover de sådan, i værdikæden, fastlagte aktører et eller andet sted, EOF og 3F, er der så også 
et forskningsgrundlag et eller andet sted; et akademisk miljø, som I bruger som ballast også i argumentationen? 
Eller er det ud fra jeres egne analyser, som der viser det klare billede af, hvor vi er på vej hen af koblet med den 
mission, du selv beskriver i forhold til udviklingen imod et CO2[uklar tale]?

ALK: Ja, altså udover det vi med jævne mellemrum køber konsulenter, og det ved jeg ikke om du karakteriserer 
som akademikere, til at lave analyser, men der er i hvert fald noget analytisk kapacitet der. Så har vi jo altså også 
in-house på vores bærdygtighedsafdeling har vi jo folk som ved ganske meget om det her, altså blandt andet 
inden for det der hedder livscyklusanalyse, LCA, men også inden for, altså indirect land-use change og sådan 
nogle ting har vi jo siddende verdens førende eksperter. Så vi har selvfølgelig en masse in house. Så arbejder vi 
også sammen med universiteter i det omfang,  at vi har fælles interesser, vi har haft mange samarbejder med KU 
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Life for eksempel, som vi har talt sammen med. Så møder vi jo forskere i forskellige sammenhæng,  som vi, i det 
omfang det giver mening, arbejder sammen med. Men det er ikke sådan vi har…altså det er ikke sådan, at vi 
har…det er i min plan, at jeg skal en tur til Aalborg Universitet én gang om året, og en til Syddansk Universitet 
og en til Odense Universitet og Københavns Universitet, nej. Men det er mere sådan på eller sådan ad hoc basis, 
men det altså. Det er klart, det er vigtigt, at man har…altså akademikere har jo kredibilitet ikke, i deres arbejder 
og det…de bliver set som mindre afhængige og er det vel også et stykke hen ad vejen. Jeg vil så sige, jeg synes 
også, når du går tilbage til diskussionen omkring Bjørn Lomborg,  videnskabelig bred viden ikke, altså noget af 
det jeg tog væk fra den diskussion var jo et eller andet sted, at alle lægger jo holdninger i deres arbejder. Det kan 
da godt være nogle gør det mindre end andre, det er klart arbejder du for Novozymes, så har du en…altså, så det 
firma du arbejder for, så er det jo relativt målrettet sigte du har, hvorimod hvis du arbejder kommercielt er du 
måske mere fri. Men når det er sagt, så er der jo interesse alle steder i samfundet ikke, så… Men det kan…det 
må [uklar tale] faktum, at akademikere har en kredibilitet, som vi selvfølgelig også gerne vil støtte os op af.

MS: Og det er også mest af alt,  fordi det er tilsvarende missioner vi hører, eksempelvis fra 3F, hvor der ligesom 
er et fokus på biobrændsel værende the missing link når vi skal over i en elbil-verden havde jeg nær sagt eller 
tilsvarende. Så det er muligt, at der ligger en sådan økonomisk overvejelse, nærmest en skole indenfor, at det er 
biobrændsel skal være [uklar tale] samfund for en hvis periode inden på energipolitisk område, om det er noget 
der finder sted. Jeg forstår sådan lidt, at det er forskning på de specifikke områder der indgår i det, men det er 
ikke fordi jeres vision relateres direkte til noget forskning, som I så også kan [uklar tale] af.

ALK: Nej, altså man kan sige,  det vi jo tilbyder, det er jo noget vi kan lave her og nu.  Altså, vi har ikke…vi taler 
ikke visioner, vi…altså, vi mener jo ikke, det er klart, det er helt sikker, I vil sikkert høre noget andet, andre 
steder fra. Vi mener jo,  vi er klar til at implementere. Altså, vi snakker jo ikke om, hvad vi kan gøre om 10 år 
eller altså vi kan jo gøre det her i her og nu. Og det er jo så der, hvor man kan sige, det har jo nogle gange mindre 
interesse for academias side, fordi det er det praktiske, det lidt kedelige, det grå, fordi man kan gøre det…altså, 
jeg tror, vi har sagt det nogle gange,  så skal man passe på at ikke visionerne bliver defekte, de står i skyggen af 
nogle rigtig, rigtig gode pragmatiske løsninger. Det høre du fra mange steder i erhvervslivet, men det gør hvert 
fald,  at man kan se.  Altså, forskere er jo tit lidt længere fremme, og sådan siger, hvad…teknologere, ingeniørerne 
og de, de interesserer sig mere for de ting, som man kan om 5-10 år, når elbilerne kommer, end de ting man gør 
nu, som baserer sig på en forbrændingsmotor vi har kendt de sidste 30 eller 50 år ikke. Så det reflektere mere 
også, hvem det er vi taler mest med, det er meget sådan praktikerne ikke, altså hvem er det, der synes det her er 
en god ide. Jamen, det er oliebranchen, det er FDM, det er mange af de der folk som er sådan lidt mere 
lavpraktiske end dem som gerne vil tale om, hvad vi kan gøre om 10 og 20 år. 

TH: Hvad…nu snakker vi om, at det er jo lige til at implementere biobrændsel,  2g biobrændsel, hvad ser I som 
de største ulemper ved det, altså ved biobrændsel og ud i implementeringen af biobrændsel?

ALK: Ulemper…

TH: Sådan hvad er de negative sider, også i forbindelse med at få…altså, hvis I prøver at lobbye nogle for at få 
det her gennemført, hvad er de største problemer I har ved det? Ved at få folk overtalt?

ALK: Jamen, vi synes jo det er en fordel, at man rent faktisk kan gøre det. Altså i hvert fald med konventionel 
biobrændstoffer, som i dag er billigere end benzin i USA og Brasilien,  så det kan jeg ikke sige, der er nogle 
ulemper i som sådan.

TH: Hvad er så problemet i forhold til hvis man snakker vindmøller. Hvad ser du som…hvad er biobrændsels 
svaghed i forhold til vindmøller, hvorfor tænker man så  prioriterer vindmøller i forhold til biobrændsel?

ALK: Jamen, det er jo klart, at diskussionen om food for fuel eller brændstof for mad har…hænger som en 
skygge over det her område. Går man 10 år tilbage,  så bliver biobrændstoffer ligesom hyldet som løsningen, vi 
skulle bare dyrke biobrændstoffer så var vi ligesom udeover alle problemer i transportsektoren. Så kom food for 
fuel diskussionen, som vi jo mener, er kammet fuldstændig over. Altså, man er gået fra en ukritisk medvind til 
teknologien til en ukritisk modvind, og vi ser så tegn i sol, måne,  stjerne [uklar tale], man er sådan ved tvinge ind 
tilbage og få en mere balanceret tilgang til det, men ikke desto mindre hænger skyggen der stadigvæk, og en 
masse, synes vi, usubstanseret påstande hænger og svæver i luften. Det er klart når man som politiker skal gå ind 
og prioritere, hvilke projekter vil vi sætte rammer for i samfundet, så har man lidt i baghovedet, jamen hvad 
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får…får vi en masse bøvl ud af det her ikke. Og der er vindmøller hvert fald ikke på det område omkring 
landsbrugssektoren og biomasseproduktion. Det er oplagt et problem de ikke kæmper med, som vi kæmper med. 
Men som jeg forstod i spørgsmålet så var det meget på, hvorfor nogle ulemper ser vi i, at vi kan implementere 
det, sådan altså, så forstår jeg mere dit spørgsmål nu til,  at hvorfor nogle implementeringsproblemer vil der 
komme eller kommer der, når man bruger biobrændstoffer i højere grad. Og der er det klart, at der skal man gøre 
det bæredygtigt så man ikke fortrænger fødevarer, så man ikke forårsager markante prisstigninger på fødevarer. 
Det er der, hvor der er en akilleshæl ved det her ikke, men vi mener vi kommer udover, specielt med anden 
generations biobrændstoffer, fordi vi bruger restprodukter fra landbruget, som i dag ingen anden anvendelse har.

TH: Men jeg tænker også i forhold til, det er selvfølgelig én ting det klart med 1G og 2G, hele den diskussion 
der, som der stadig er noget problem med at få overtalt nu, at sige det nu hele fødevareproblematikken, food for 
fuel,  men så er der også det der med, at nu får nogle af jeres forslag til et fuldskalaanlæg som koster de her 6. var 
det 2 milliarder, og så med noget EU-støtte, så oppe omkring på 4.1. Og hvis man ser i forhold til hele 
regeringens energiaftale, som ligger på de her 3.5 milliarder, så er det jo et ret stort beløb.

ALK: Armen det er jo et årligt beløb. Det andet beløb du nævnte, det er totalbeløbet. Over 12 år.

TH: Okay. Ja. 

ALK: Så det årlige støttebeløb svinger på, nu kan jeg ikke lige huske tallet ligeud, men omkring startende fra 
omkring 100 millioner om året til op til 300 godt millioner om året. Så hvis du ser det i kontekst af energiaftalen, 
så vil det selv fuldt indfaset, der hvor det er allerdyrest koste under 10 procent…af det årlige beløb.

TH: Ja. I nævner også selv i jeres model for indført, det koster de her 350 millioner ikke?

ALK: Fuld indfaset. I 2022 eller sådan noget ikke.

TH: Ja. 

ALK: Det første er det væsentligt billigere: Det…Altså det vi ser som en fordel, det er jo sådan set, vi vil 
mobilisere nogle private penge, som ikke vil koste en krone for staten de første år. Derudover når man bygger 
værket, så skaber man en masse jobs, får Dong til at finansiere, det vil de gøre, og så kommer støtte først til at 
fase ind i det øjeblik elværket producerer. Så der er sådan set en kickstarteeffekt indbygget i det her projekt, 
ligesom der jo er i vindmølle ikke, i det omfang at de ikke skal finansieres før man producerer,  og det er vel også 
tilfældet.

TH: Og statsfinansiering det er så de der underskudsgarantien, den er 182 millioner [kroner om året].

ALK: Ahrm, jamen der har været sådan lidt usikkerhed omkring det,  men altså det som Dong Energi har sagt, at 
de har behov for det er et iblandingskrav, som vil kunne dække dem af de første år, for vi ved det faktum, der 
kommer ikke nogen fuldskalaanlæg op at køre andre steder. Vi har en førerposition, det vil sige, at man i de 
første år vil kunne have en garanti afsætning af det her produkt og det produkt vil så være dyrere end det 
importerede traditionelle biobrændstofprodukt,  den ekstrapris vil man kunne tvinge olieselskaberne i Danmark til 
at æde fordi der er et iblandingskrav. Efter en årerække som ikke specificeret,  men lad os sige 3 til 5 år, vil der så 
være behov for at se på om der er nogle andre værker kommet op at stå ude i den store verden som kan 
producere til billigere priser end i Danmark, simpelthen fordi de står på skuldrende af de danske erfaringer, så 
har man jo en sum cost på et anlæg, der koster cirka 2 milliarder, og som måske producerer til en dyrere pris end 
en polsk konkurrent,  og derfor har man behov for at lave et eller andet open books-system, akkurat ligesom…
altså et hvile-i-sig-selv-princip, akkurat ligesom man har i varmsektoren, hvor man jo også har et system om, at 
man ikke må hverken tjene eller tabe penge.  Det er det Dong har foreslået. Jeg siger ikke, at det forslag ikke 
kunne havde været lidt bedre beskrevet, lidt bedre konkretiseret, men det er sådan grundprincipperne bag.  Og det 
er jo ikke kun os der tænker sådan her. McKinsey lavede for nylig en analyse i forbindelse med det der hedder 
3GF, Global Green Growth Forum, som kigger på public private partnerships inden for forskellige kontekster, 
herunder bioraffinering. Der foreslog de faktisk som eksempel på et støtte[uklar tale], netop det vi siger, at man 
ligesom laver en støttemodel per vintage, altså per årgang. Og det vi jo har bedt om, det er en støtte som er 
specielt for den første årgang,  det første anlæg.  Fordi det vil være [uklar tale] i forhold til de efterfølgende anlæg, 
som vil blive billigere. Så det er jo ikke fordi vi har præsenteret nogle tanker, som ingen andre sådan har tænkt 
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over ude i den store verden, og det…altså, man har…man har behov for en eller anden form for sikkerhed for sin 
investering. Det er jo det samme, når man har sagt til ejerne af Anholt Vindmøllepark, at de får en krone og 5 per 
kilowatttime,  for hver eneste kilowatttime de producerer de første 12 år. Så ved man det faktum, at man betaler 3 
gange så meget som den strøm du køber på den nordiske strømbørs koster, så der har man betalingsfrihed på 
faktor 3 op i forhold til det traditionelle alternativ. Det har vi slet ikke behov for. Vi har behov for,  at man betaler 
dobbelt så meget som det traditionelle alternativ. Så når det kommer til betalingsvillighed så øjner vi også bare, 
at der er en forskel i betalingsvilligheden på tværs af teknologier, og der synes vi man burde være mere 
teknologineutral i sin tilgang til det end man synes at have været.

TH: Er der…nu noget nogle af de argumenter,  nogle af jeres tilgang til at arbejde for biobrændselsindførelse i 
Danmark eller med fuldskalaanlæg og så videre fra før energiaftalen og nu så, det der så er kommet med, der er 
iblandingskrav, men ellers så  er der jo ikke så meget med i energiaftalen. Men vil I arbejde…vil i ændre eller 
justere jeres argumenter eller jeres tilgang til hele jeres PA arbejde, hvis du tænker PA arbejde sådan fremover, i 
forlængelse af energiaftalen?

ALK: Det er klart nu ligger energiaftalen der fra 2012 til 2020,  det bliver mand nødt til at arbejde ind i altså, 
ellers så vil vi være juletosser vil jeg sige, så ja det gør vi selvfølgelig. Vi mener stadigvæk vi har et projekt, 
som…jeg vil ikke sige det er uomgængeligt,  det er det måske ikke,  men det, synes jeg, er attraktivt at se på, så  
ved vores fremadrettede arbejde for at realiserer eller muliggøre det her projekt i Danmark, så er det klart,  så vil 
vi da tage højde for de rammer der er. Altså blandt andet så er der jo nogle nye afregningspriser for forskellige 
produkter, det er klart, det vil indgå i [uklar tale] af de projekter som vi måtte støtte op om eller indgå i i 
fremtiden.

MS: Yes. Du nævner selv Dong, som beregning på vegne af staten også. Hvordan vil du karakterisere dem som 
samarbejdspartner eller som relationen mellem jer og dem?

ALK: Jamen det er jo elefanten i rummet. Det kan jeg godt sige uden at træde dem over tæerne tror jeg. Men det 
er jo klart, de har også en finger med i spillet i alt energipolitisk i Danmark. Og det er jo så også derfor, at vi har 
valgt at sige, at givet deres rigtig gode demonstrationsprojekt ude i Kalundborg, og givet at de er elefanten i 
rummet så den eneste vej igennem det her i Danmark må gå omkring Dong. Altså,  vi har jo partnere ude omkring 
i verden som påstår de kan gøre det billigere end Dong, det har vi aldrig lagt skjul på. Og det har også givet 
anledning til noget signalforvirring ikke, fordi vi har fremlagt præstation før vi indgik i det her forum sammen 
med Dong, som viste nogle andre priser end det som Dong kom frem til. Vi har ikke gjort andet end at [uklar 
tale] partnere kan [uklar tale] i Kina, Italien og i USA [uklar tale] andre steder. Men når Dong så regner det 
igennem med deres danske præmisser,  hvordan deres danske priser på beton og stål, arbejdet og i jordleje hvad 
har vi, så ender det med en anden pris. Og det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, det har givet anledning til 
nogle panderynken her og der ikke, og det bliver dyrere og dyrere og så videre, så videre. Det har da ikke været 
uproblematisk, det synes jeg da ikke, det er da ærgerligt, det tror jeg alle vil være enige i, men vi må jo bare sige, 
jamen vi har præsenteret…altså, det er jo ikke sådan, vi sidder og optimerer på økonomien så vi regner med, at 
vi kommer til at tjene styrtende med penge her i Danmark. Det er simpelthen ikke derfor. Og jeg tror i 
virkeligheden, det er også jævnfør jeres første spørgsmål ikke, altså hvorfor gør vi det her. Det er altså…det er 
altså ikke noget der kommer til at blive cash cow for Danmark, eller for Novozymes i Danmark det her. Der hvor 
det er en værdi for os, det er show case-værdien, det er altså ikke den omsætning på de enzymer der kommer. Og 
derfor sidder vi ikke og mikrooptimerer på projektøkonomien fordi vi regner med, at vi kan få et projekt 
igennem som er dyrere end det i virkeligheden behøver at være.  Det er det simpelthen ikke, og det tror jeg heller 
Dong har, men det må i spørge dem om, det tror jeg ikke de har vel, men samarbejdet har det været, synes jeg, 
godt. Altså, det er klart, at for Dong er den her satsning mindre vigtig end…mindre vigtig…de har mange 
aktivitet ikke, altså rigtig mange aktiviteter. Alle ved jo deres føre…lederskab inden for havvind.  De er med på 
alle fronter, de er med på biogas, de er med på alt VE nærmest. Så det er klart, når de sidder i Dong Gentofte og 
planlægger strategier, så er vi et hjørne af det, og så får det her projekt den tilsvarende strategiske placering, fordi 
omsætningsmæssigt har…betyder vind mere for dem i dag ikke, altså jævnfør diskussionen omkring Anders 
Eldrup og hans fyring. Det var jo ikke biomassesatsning der har været sådan været ude som sådan, det har da 
været…det har været vindsatsning,  der har været øverst på deres agenda, og sådan det har vi jo hele tiden vist.  Så 
jeg synes egentlig, at samarbejdsrelationen har været fin. 

MS: Du var også…nævnte ganske kort det,  at man skal have sikkerhed for sin investering, hvilket er et klart 
basis for at være markedsaktør. Når man står overfor Dong, der samtidig også er politisk ejet, er det så den buffer 
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der går ind imellem marked og politik eller hvordan vil Dongs rolle være i forhold til det at agere, både som 
værende politisk ejet og være markedsaktør?

ALK: Ja, altså Dong er hovedsageligt ejet af staten ikke, og det er klart at så agerer de derefter ikke, og skal 
tænke på hvem deres ejere, men jeg kan ikke se forskel på den her investering og hvad de ellers gør altså. De 
investerer en masse penge i havvind, og de investerer en masse penge i smartgrid og hvad har vi, og det her det 
er så bare én af deres prioriteter. Alt hvad de laver er jo politisk styret,  så jeg synes ikke rigtig der er den store 
forskel.

MS: En diskrepans i måske jagter,  og det er selvfølgelig også en præmis for det,  er jo at politisk styrede 
aktiviteter er ikke altid på markedsvilkår end sikkerhed for investering, men hvor Dong har et ben hver vej.

ALK: Ja. Nej, der hvor jeg synes, man kunne gøre en iagttagelse det var mere at…ja altså fordi havvind er jo 
også politisk reguleret afhængig af politisk opbakning, men der er jo en historik som gør, at når man går ud og 
investerer, er det 14 milliarder i Anholt Havvindmøllepark, og endda får pensionskasserne med på at gøre det 
ikke, og efterfølgende har fået nogle private virksomheder til at gøre det, så er de jo mere tilbøjelige til at gøre 
det, når de ved, at der ikke bliver ændret på de rammevilkår nede ad vejen. Og det er klart, at det er jo svære for 
en ny teknologi, at lave den samme case. Fordi du har ikke nogen historik at henvise til, du har ikke sagt...jamen, 
altså du kan ikke vende dig tilbage og sige, jeg kan se, at vi har fået vores penge tilbage for vores hidtidige 
investeringer i havvind eller i vind og derfor tør vi godt at skalerer op. Her har vi ikke en forudgående 
erfaringsbase der gør, at man kan sige,  at man er ligeså sikker som investor. Altså, vi har jo også haft dialog med 
Pension Danmark ikke, som jo siger de er vældig interesseret i det her, men det er klart de skal have en eller 
anden form for politisk sikkerhed for, at hvis de går ind og dækker halvdelen af investeringen, at der så er en 
tilsvarende grad af sikkerhed i det her, som der er i havvind.
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Bilag 8: Uddrag af interview med Martin Damm, Kalundborg

Dato: 19. april 2012, kl. 9:30
Sted: Kommunernes Landsforening, København
Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes
Interviewede: Martin Damm (MD)
Interviewer/moderator: Toke Helmø (TH) og Mads Svaneklink (MS)

Vi har valgt udelukkende at transkripere udvalgte dele af interviewet. Hele lydfilen kan findes 
i bilag 12

Citat om Kalundborgs fokus på grøn industri, grøn omlægning, nyeste teknologi
01:55-02:12

MD: Jamen vi har…jamen…vi adskiller os meget. Blandet andet, vi hedder den grønne industrikommune. Hvem 
har det som logo? Altså for det første er der jo ingen der vil bruge ordet industri.  Det er jo bvadr og… Men det er 
vi faktisk stolte af. Så vi har rigtig mange initiativer. Og vores sats…dels har vi en masse industri. God industri. 
Meget store. Altså Novo, Novozymes, Statoil, Dong Energy og så videre, så vi har stor energiproduktion og vi 
har stor energiforbrug. Jeg plejer sådan når vi…sige,  det kan vi godt [uklar tale] nogen, men vi har 10 procent af 
Danmark CO2-udledning i Kalundborg. Det betyder også der er noget at arbejde med, og hvor det giver mening. 
Altså, nogen laver jo sådan nogle, vi kan kalde det småforsøg, hvor man kan sige yes, vi har sparet 50 procent. 
Men 50 procent af hvad? Vi sparer noget der klodser noget. Altså, det kan du måle i det nationale CO2-regnskab, 
hvis vi gør et eller andet. Så derfor er der virkelig noget at komme efter. Og ved at vi har den energi…altså 
klyngesammensætning af både producenter og aftagere, så gør vi meget i det, fordi der er noget benefit fra alle. 
Både på økonomi og klima.

03:50-04:33

MD: Ja. Ja, men vi er faktisk ved at lave den vel største grønne omstilling i Danmark, der gør, at vi går fra 
kulfyret kraft på Asnæsværket, hvad vi håber til at have 100 procent grøn energi, så vi fjerner 7-8 procent af 
Danmarks CO2-udledning sådan i ét hug om nogle år. Og det satser vi sådan set på, at vi gør på 
demonstrationsteknologier ved at...vi har sådan et erklæret mål. Jeg plejer at sige det, vi er stedet mellem real 
eller mellem laboratoriet og markedet. Appropos Inbicon ikke? Altså, vi er dem, hvor man skærer teknikken op 
og tester den af, men hvor den er af den fremmeste teknologi og så kan man komme og se det eller og så videre. 
Men det bliver så vores energiproduktion møntet på ikke.

Citat fra Martin Damm om biobrændsels fordele, innovation
09:55-11:25

MS: Men i forhold til,  hvis vi lige går tilbage til biobrændsel, fordi at Kalundborg har selvfølgelig kvaliteter, 
men hvis man tager biobrændsel i forhold til andre clean techs. Hvad er så den særlige kvalitet, du ser ved 
biobrændsel?

MD: Jamen altså biobrændsel kan jo noget, det andet ikke kan. Altså, det er jo svært at flyve med en ledning 
efter sig. Hvad skal man sige det så. Så ovre i tungtransport, altså fly, store lastbiler, skibsfart,  der er det relativt 
svært at finde alternativer til.  Man kan måske på bil, på elbil. Der er det lidt nemmere, men det kan jo opbevares, 
så det og, kan man sige for os at bruge, vi er jo ovre i anden generation,  men at kunne spilprodukter til at lave 
brændstof af. Den tanke den er meget besmærende. 

MS: Så der laver I også en kalkyle af, at det her det er nyt. Det er et nyt produkt, der kan noget andet, og derfor 
er der denne her…det her behov for…

MD: Ja. Og så er det hele,  når du snakker Novozymes, der er jo hele kemidelen, og få dem som 
højværdiprodukter. Altså, ét er, at lave ætanol, det er jo faktisk out of date allerede. Altså. Det er jo…vi satser jo 
på at få ombygget Inbiconværket til et demonstrationsanlæg.  Det er det. Men forsøgsanlæg, hvor du kan køre 
med forskellige input, biologiske input,  og forskellige strømme og tage ud til at lave kemikalier af og altmuligt 
andet.  Og så får du nogle høj…altså, mange produkter ud af den samme biologiske masse, og det kan du jo så 
bruge og i øvrigt gøre rentabelt ikke.
Citat om samarbejdet m. Kalundborg og Novozymes og Martin Damms opfattelse af Novozymes
11:58-13:01

MS: Hvad er…kan du komme ind på, hvad jeres respektive fordele ved samarbejdet er?
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MD: Jamen altså, [de er jo]

MS: [Sådan meget banalt].

MD: Jamen nu kan du tage Novozymes. Altså, vi har jo en enzymproduktionen i Kalundborg ikke. Det er jo 
oplagt, og vi har haft Dong, der har lavet det, der bruger enzymer altså det…Igen det ligger…vi har de 
ressourcer, der skal til, vi har…kan skaffe det biologiske materiale og så videre. Så vi har nogle fælles interesser. 
Så har vi haft den politiske tilgang, det er den jeg har været med i, kan du sige, hvor der er mange teknikkere der 
ligger og roder med det her, der står jeg altså af, men jeg har, hvordan kan vi får det her ud [uklar tale] til 
Danmark ikke, ja.  Og det er det jeg er med i. Og det har jeg jo så mundret mig meget med, og så sige det kan 
godt være I mener det der, men I kan bare ikke forklare det. Altså, så når vi sidder i sådan et forum, så er det 
sådan min Rasmus-modsatrolle, den har været, I skal kunne skrive det på et A4 ark, hvis I skal kunne sælge det 
til nogle politikere. De kommer altså ikke ind i 49 kemiske former, der siger yes, den er her ikke også. Og det 
kan man bare ikke bruge til noget  som helst.

Citat om Martin Damms reklesion over Novozymes PA-arbejde
14:40-15:49

MD: Altså, hvis man skal sige resultatet af det, kan man sige, det var jo med i regeringsgrundlag og alt sådan 
noget, det var jo meget godt gået, det må man sige altså, de fik jo SF solgt. De skrev jo af fra Novozymes ikke, 
altså, thats it. Men der kom jo ikke noget ud i den anden ende i energiforhandlingen vel.

MS: Det må man sige ja. Men…

MD: Så den bar jo ikke frugt igen.

MS: Nej. Men i forhold til at komme derhen til, hvor at man bliver skrevet ind,  der er jo også en række 
aktiviteter ud for det, og som du siger jamen, der er nogle ting der ikke kan siges til politikere, der er nogle ting, 
der kan siges til politikere og i den tolkeproces, der er selvfølgelig nogle udfordringer. Hvor er det Novozymes, 
udeover det teknikske område og det at kommunikere det tekniske, er der andre områder, hvor de kan forbedre 
sig?

MD: Jeg synes de gør…jeg har ikke sådan lige...nej, jeg har ikke noget…jeg synes de har gjort det godt på den 
front, det synes jeg virkelig.  Og at de kan blive klippet i en afgiftproblematik i Danmark og… Altså man kan 
sige, de har sgu fået solgt en del godt, men der er bare nogle andre mekanismer også, og man kan sige, hvis de 
skulle gå ind og blande sig i den bane, det kan de jo ikke altså.

MS: Er det handel du tænker?

MD: Ja og der er,  ork er du tosset altså, der er så mange dilemmaer inden for energipolitik så det klodser. Jeg kan 
give den største, det er at Kalundborg,  vi kunne varme København op med fjernvarme. Du behøver ikke sætte ild 
til noget som helst herinde,  så meget overskudsvarme har vi i Kalundborg fra industrien. Det kan man bare ikke 
udnytte på grund af afgifterne.

Citat om Kalundborgs arbejde for at flytte grøn omstilling på landsplan. Kalundborg som innovationscenter, 
vedvarende arbejdspladser

20:30-21:00

MD: Jamen, det er vores erhvervsvenlighed altså, man kan sige vi kan rent symbolsk gøre noget i kommunen 
som os selv og sådan noget ikke, men det flytter jo ikke én meter i det store regnskab. Altså når vi kan om…hvis 
vi kan få omstillet Novo og nogle kæmpe industrier til at bruge noget andet grøn energi,  så er det dét, der flytter, 
ikke om vi har bygningerne isoleret eller ikke isoleret, og vi er et lille myg i den samlet. At vi gør det…vi gør det 
alligevel altså, alt det der esco og vi har isoleret alle vores bygninger og minimerer vores energiforbrug selv. 
Men på den store vægt, så er det de andre der tæller.

21:56-23:33

MD: Jamen,  vi har sådan set aldrig lagt billet på fuldskalaanlægget. Hvis…altså, det var ikke meningen det 
skulle være i Kalundborg i fuldskalaanlæg, men det der er hamrende vigtig, det er at vi får, og det kan du krydse 
på Novozymes, Dong eller hvem det er, det er at få ombygget Imbicon, så det bliver state of art-anlæg, hvor man 
kan komme til fra hele verden, og teste de her nye biobrændselsformer og kemikalier og alt mulig andet,  fordi vi 
har et anlæg der kan køre…altså kan håndtere alt det der biomasse ind og ud, og har processerne og så videre, så 
der er faktisk lavet tegninger til og så kan man tage en strøm ud et eller tilfældigt sted i det anlæg, hvor i nu i 
processen man er, og det udstyr man så sidder og udvikler på.
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MS: Ja. Hvad vil det have af effekt for Kalundborg?

MD: Det har stor effekt,  for så er vi et sted man tager hen til,  og det er også der man så, når man så har det miljø, 
så kommer de næste der vil gerne lave noget også, fordi så har du den der klyngetankegang. Du får en 
infrastruktur til at håndterer forskere der er der i en periode og alt det der hører til.  Du har højtkvalificeret 
håndværkere der kan sige, kan vi ikke skrue det her om og svejse i nogle mærkelige materialer, og det har vi 
nemlig. Altså, vi…kva en stor industri og så har vi en masse specialister.

TH: Så det at være sådan en forgangskommune på det her område, det er sådan nærmest et mål i sig selv,  fordi 
der er så mange positive effekter.

MD: Ja. Det jeg siger, stedet mellem markedet eller laboratoriet og markedet. Fordi at det der med at blive 
masseproducent, når først teknologien er udviklet, så kommer det sgu i Kina i stedet for altså. Hvis jeg nu er hård 
ikke. Men hvis vi kan være dem imellem, så er vi gerne det. 

26:15-27:40

MD: Men hvad er der flest arbejdspladser i? Når du har et fuldskalaanlæg, der er kørt ind, så optimerer du jo det. 
Altså, det er jo selvfølgelig nogle…der er nogle der overvåger det med nogle computerskærme og så videre. Men 
altså, jeg siger, nu snakker vi om, har du et anlæg du hele tiden skal stille om på og håndtere forskere med 
logistik, der kommer ind og ud, der skal bo der og spiser der, og…der er langt flere folk omkring 
demonstrationsteknologier, fordi det er noget man hele tiden skal forsøge sig frem med, hvorimod når 
teknologien er snittet til og det bare buldrer derudaf så optimerer man jo på det ikke. Så ud fra en 
beskæftigelsestankegang, så er det for det første nogle andre beskæftigede der er i mellemstadiet, hvor du kan 
noget andet højtuddannet arbejdskraft. Altså, det er nogle andre arbejdspladser end når det er ovre i ren drift 
bagefter. Og man kan sige, hvis den rene drift af mandskabskrævende, så er der jo nogle der spekulerer over, 
hvor skal den så ligge, ret hurtigt, fordi så er det billigere at sejle materialet herhen ikke. Så vores,  og det kan du 
se af alle de industrier vi har, det er nogle hvor der er rigtig meget i kapital i kontra arbejdskraft, selvom vi har 
mange arbejdspladser. Altså, vi…Novo de er lige ved at bygge en ny fabrik igen, og den koster 1 milliard ikke, 
og der beskæftiger den 120, altså, det som…Så der skal…der ryger meget kapital per arbejdskraft.

Citat om Kalundborgs motivation for samarbejde med Novozymes, økonomi
28:45-29:30

MD: Ej, altså den er ikke startet som red Danmark vel. Den,  vil jeg sige,  optimerer Kalundborg, hvis jeg sku 
være grov. At det så passer ind i det andet, det er fint, men det er sådan hønen og ægget-diskussionen. Altså, vi er 
ikke  startet der og så et halvt år efter sige, gud det kunne også gavne Kalundborg. Nej. Det der altid er rart, det 
er, at vi har en dagsorden som også andre altså vil gøre til andre dagsorden.

29:40-30:16

MS: Ja, ja. Og er der decideret sådan tale om, at I arbejdsopgaver i forhold til en gælles gevinst,  altså delte 
arbejdsopgaver i forhold til den fælles gevinst?
MD: Jamen, det er ikke så organiseret hårdt. Nej, det er det ikke. Vi har bare nogle fælles interesser.
MS: Og så er det, at det opstår i…
MD: Ja, ja, så man kan sige den gruppe virksomheder, der i sin tid de så,  at vi må i den retning og kunne bruge 
det, de spurgte jo om jeg ville være med i det fordi det produkt der kom ud af det en opstilling af Imbicon i 
Kalundborg,  og så ville jeg jo være dum, hvis jeg ikke siger jamen, det synes jeg lyder som en god ide, så jeg er 
med på det ikke.

Citat om innovation, front-runners
32:26-32:47
MD: Altså, man kan sige, hvis vi kan teknologiudvikle noget i Danmark og kan blive førende på noget som 
verden får brug for. Altså, det er jo FL Smith om igen på cementen ikke. Så får vi jo noget know-how, der kan 
gør…der kan skabe grobund for nogle, der kan lave nogle megaanæg rundt om i verden, hvor det er os der sidder 
på teknologien og ingeniørbistanden og…det er jo det der er sådan…

32:58-33:11
MD: Vi sidder med et kort. Vi er langt fremme i Danmark, nogle af dem der er længst fremme, så man kan sige, 
vi kan vente til vi bliver overhalet eller vi kan udnytte den styrkeposition. Det er…
MS: Men det kræver nogle politiske beslutninger.
MD: Det gør det. 

33:29-33:40
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MD: Ja, men kan jo også tage den kedelige variant og så sige jamen, hvis vi sover for længe i timen her,  så er der 
bare et andet sted, hvor de flytter hen, også Novozymes.

Bilag 9: Uddrag af interview med Jesper Lund Larsen, 3F

Dato: 16. april 2012, kl. 8:30
Sted: Kampmannsgade 4, København
Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes
Interviewede: Jesper Lund Larsen (JLL)
Interviewer/moderator: Toke Helmø (TH) og Mads Svaneklink (MS)

Vi har valgt udelukkende at transkripere udvalgte dele af interviewet. Hele lydfilen kan findes 
i bilag 12

Citat om energiforliget, vedvarende arbejdspladser, spidskompetencer
04:50-08:30

JLL: Jamen altså, jeg mener, hvis man gør det rigtigt, og det mener jeg, at man har gjort blandt andet med 
energiforliget, så er man på vej den rigtige vej, det vil sige man er i gang med at skabe arbejdspladser.  Man er 
ved og kunne fokusere på hvor det er at Danmark kan være forgangsland, og hvor Danmark er forgangsland. 
Man kan sige, vi er stadig stærke på vind, og det er fint. Vi kan blive rigtig stærke på biogas, men det forlig der 
ligger nu, mere end vi har haft, har vi egentlig også, altså solceller mener jeg slet ikke, det kan tyskerne gøre 
meget bedre end vi kan.  Men så ser jeg sådan noget som bølgenergi, og det….vi har en…af en eller anden…altså 
vi kan se rigtig mange arbejdspladser,  derfor har vi en stor forkærlighed for det [latter]. Og vi har arbejdet meget 
for at få den ind i energiforliget, og det er jo så også lykkes. Og der er jo selvfølgelig også fordi der sidder sådan 
en som Pernille Rosenkrantz, som er valgt lige præcis den kreds der dækker Lindøen. Og det er der vil hele tiden 
har foreslået at man lavede, og så kan vi se omkring bioethanol og biorefinering, altså den videreudvikling, men 
man kan første lave videreudviklingen, når vi har lavet bioethanolen af anden generationen. Og det skal lige 
siges, når jeg snakker bioethanol er det altid anden generation,  det er, det er slet ikke…Det er mere fordi det 
andet det er så langt [Latter]. 

MS: Men i forhold til differentieringen af det, er der så en vinkling i forhold til hvor at det var nu siger du det er 
jobskabelse og det er godt for jeres område også. Er der en direkte kamp imellem hvordan at de her penge bliver 
sourcet eller?

JLL: Ikke fra vores side, altså der…det eneste vi siger,  det er at det hvor det vigtigst, fordi vi har den 
arbejdsløshed vi har, der er det vigtigt at vi kigger på, hvor er det vi kan skabe jobbene hurtigst muligt, og hvor 
er det vi kan være…skabe jobs, som efterfølgende også gør at der er et arbejde. Og det vil sige,  igen hvis vi 
snakker om bioethanol, et værk…fuldskala, det vil betyde omkring 750 arbejdspladser til opførende, men 
efterfølgende vil det betyde 700-750 faste arbejdspladser til høstning,  transport, forarbejdning og transport?,  så 
for os er den del ligeså vigtig,  vi kan sige om to år jamen der kan man have sådan et anlæg færdig, og det vil 
sige, først om to år der har vi de faste job, men så har vi det også…det samme med igen bølgeenergi, det samme 
med vind, der kan vi se masser af vedvarende job, i de her store havvindmølleparker. Men hele det her store 
boom, det ligger i selve opførelsen af vindmølleparkerne. For os er det hele tiden en kombination med også at 
sige hvad betyder det i sidste ende. Man kan sige, det er der vi har sværest ved at få regeringen til at forstå hvad 
det her er, fordi Finansministeriets regnedrenge de kigger ikke så langt frem. De er begyndt [latter], men altså de 
kan slet ikke det der med at sige jamen når vi kigger to, tre, fire år frem hvad har vi så skabt af varige 
arbejdspladser, det ser de ikke, de ser de der 1-2 år frem, og det er en kamp, og politikerne har i virkeligheden 
den samme kamp, fordi man…altså det ved jeg også fra vores egne økonomer. De skal være meget sikre. Og jeg 
har det sådan jamen tag for helvede nogle forbehold, sig det her det er usikker på grund af de og de ting, men 
vores gæt er sådan her. 

Citat om omkostninger ved biobrændsel kontra ministeriets effektivitetsfokus, fokus på helheden og sideeffekter 
ved indførelse
10:35-12:55

JLL: Lad os sige, hvis det her er sådan de her 1500 cirka, hvis 500 af dem er arbejdsløse eller ville være blevet 
arbejdsløse, så har vi sparet 280.000 x 500, og det er jo sådan det at…vi prøver og finde de positive ting i at sige 
jamen lad vær at kig det, som den her lille kasse inde i alle mulig…men kig i det som samfundsøkonomisk 
helhed, i stedet for, fordi så kan I vurdere og sige jamen så kan vi give lidt mere tilskud her, det betyder ikke så 
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meget at afregningsprisen i første omgang er meget høj, fordi den har…får vi tjent hjem i, hvad hedder det, 
menneskettab for altså, fordi de 280.000 per arbejdsløs,  og sådan altså…Vi har svært ved at overbevise de her 
regnefolk om at det her det er nogle modeller man godt kan bruge.  Og jeg tror det er simpelthen også det er fordi 
de vil gerne være så præcis som muligt,  nu har de også..det er helt klart efter 10 år med en borgerlig regering, der 
har man jo altså, der har man en måde at gøre det på, og de skal altså under alle omstændigheder har tid til at 
vænne sig til at nu er det en anden måde det skal gøres på. Nu skal det være mere langsigtet beregninger også, så 
ikke de her kun de kortsigtede. Og det tror jeg altså, det kan godt tage et stykke tid nu [Latter]. 

MS: Man kan tale om I har mere helhedsorienteret og at I tænker udgifter fra staten sådan rent…

JLL: Vi vil meget gerne have det, og jeg har på et tidspunkt prøvet at liste op hvad det var man skulle kigge på, 
man kan også sige en ting er hvad man spare de der 280.000 per arbejdsløs, men man får også nogen der er mere 
engagerede,  det vil sige du også får nogle sidegevinster, som man ikke kan regne på, men er familierelateret der 
gør at de den vej igennem får et bedre socialt liv og måske så ikke er så meget syge. Altså der kan være mange 
ting.  Det er også med bioethanol, hvis den gør at der kommer mindre luftforurening, jamen så betyder det rigtig 
meget for dem der arbejder for vej og park,  og det betyder rigtig meget for dem der bor langs de store traffikåre, 
fordi de får mindre forurening. Alle de der ting, taxachaufførerne, buschaufførerne og så videre og så videre, alt 
det skal man have med ind, når man laver det her. Så, så det er ikke sådan, vi vil meget gerne komme med input, 
men der er ikke rigtig nogen der har ville have dem endnu [Latter]. 

Citat om Novozymes og 3F som et partnerskab 
39:50-41.30

Mads: Men kan man så betegne det jeg beskrev før, som et slags partnerskab mellem jer og Novozymes?

Jesper: Jamen, det er helt klart,  altså, det… For os er det et partnerskab, altså vi ehhh.  Men vi har et uafhængigt 
partnerskab, forstået på den måde, at vi ikke er bundet op og skal støtte dem. Altså,  hvis Danisco ville gøre det 
samme, så ville vi også gå ind og sige at her vil vi godt lave et samarbejde med jer for at fremme det her. For os 
er det vigtigste, at vi får skabt nogle jobs herhjemme. Og hvem der gør det, er vi som sådan ligeglade med.
Det samme har vi. Jamen, hvis Vestas ikke kan leverer varen til DONG. Men kan Siemens, jamen så er det fint. 
Det er stadig arbejdspladser herhjemme. Sååh.

Mads: Det er præmissen for jeres partnerskab, at så længe det er danske arbejdspladser..

Jesper: Så længe vi kan se arbejdspladserne herhjemme, så vil vi godt indgå et partnerskab. eller på anden måde 
kan se nogle fordele. Det kan jo også. Der kan jo være nok så mange ting, der gør det. Det kan være at det 
mindsker arbejdsmiljøbelastningen ved at gøre nogle ting.  Så derfor har vi været meget inde og se på 
energibesparelser. Man kan sige, det gør også virksomhederne mere konkurrencedygtige. Men vi ved ovre fra 
Carlsberg, at da man inddrog medarbejderne i hele den proces, så fik de et bedre arbejdsmiljø, fordi de blev taget 
alvorligt i deres forslag og støjniveauet blev sat ned. Så der var andre ting. Der kan vi ikke se effekten på samme 
måde, men der kunne vi se nogle andre effekter. Så hvis vi kan se fordele for vores medlemmer,  så går vi ind og 
profilerer virksomheden.
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Bilag 10: Uddrag af interview med Peter Stigsgaard, Energi- og Olieforum

Dato: 16. april 2012, kl. 13
Sted: Landemærket, København
Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes
Interviewede: Peter Stigsgaard (PS)
Interviewer/moderator: Toke Helmø (TH) og Mads Svaneklink (MS)

Vi har valgt udelukkende at transkripere udvalgte dele af interviewet. Hele lydfilen kan findes 
i bilag 12

PS: “Vi tror ikke på at man kan skaffe en sund nationaløkonomisk fremtid for Danmark, hvis alt skal
have statsstøtte. Der må vi nok sige, at vi så meget traditionelle nationaløkonomer, at vi siger, at er
det skal være holdbart økonomisk på sigt...”

PS: “...fremtiden indebærer flere forskellige energikilder - også til transporten. Så udover
de nye energikilder: El, naturgas og brint, så har vi benzin, olie og biobrændstoffer. Og
derfor spiller biobrændstofferne jo en rolle her...og de kan både være nødvendige i forhold
til forsyningsmængderne, men der kan jo også være det aspekt, at hvis det viser sig at
råolieprodukterne bliver meget, meget dyre, snakker vi om 200 dollar pr barrel, så begynder
biobrændstofferne at være billige i sammenligning.”
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Bilag 11: Uddrag af interview med Martin Lindgreen, Ministeriet for Klima, 
Energi og Bygninger

Dato: 24. april 2012, kl. 11
Sted: Ministeriet for Klima, Energi og Bygninger
Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes
Interviewede: Martin Lindgreen (ML)
Interviewer/moderator: Toke Helmø (TH) og Mads Svaneklink (MS)

Vi har valgt udelukkende at transkripere udvalgte dele af interviewet. Hele lydfilen kan findes 
i bilag 12

ML: Det fuldstændigt overordnede politiske fokus for,  hvorfor vi gør det her, har ændret sig en del over tid. Fra 
årsskiftet 09/10 og efter COP15. Det så vi i hele Europa også" 

ML: Min personlige holdning er, at den måde man skal sikre nogle politiske rammer og investeringssikkerheden 
er, at tilskud er okay en gang imellem, men grundlæggende det er jo underligt, markedet skulle jo gerne drive sig 
selv. Så at sætte nogle rammer op med nogle mål og sige, at i 2020 og 2030 skal der være nogle krav om 
iblanding af 2. generation og så skulle markedet gerne komme af sig selv.

ML: ...vi er fuldkommen afhængige af hvad der sker dernede i mellemøsten og i USA. Og prisen går op og 
ned...det er jo ødelæggende for en økonomi. Et af hvad man tager for en tank benzin, noget andet er hvad det 
koster dansk erhvervsliv...Det er svært at tilrettelægge en fornuftig investeringsprofil, hvis man ikke ved hvad 
man skal betale for energi om fem år...Så kan det godt være at vedvarende energi måske er lidt dyrere end olie, 
men så ved man i det mindste hvad prisen er.

ML: Jeg tror det er stigende, men det hænger nok også sammen med at vi er selvforsynende med olie og gas, vi 
eksporterer olie og gas stadigvæk... I Danmark har vi grundlæggende ikke haft kniven for struben. Vi har ikke 
været berørt af lukning af gas i Ukraine og Rusland. Det har været sydøst og centraleuropa der lige pludselig 
skulle sidde og fryse der i januar måned. Så på den både er det jo ikke noget som vi har mærket,  og i Danmark så 
tænder du kontakten og der er altid strøm. Det er jo exceptionelt at de lukker et eller andet.
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Bilag 12: Interviewoptagelser 
Bilag 12 findes i vedlagte CD. CD’en indeholder lydfilerne til inteviews med de otte personer 

brugt i specialet om biobrændstofs politisering. De otte interviewfiler udgør dermed de 

auditive sidestykker til bilagene 4 til 11. De otte interviews er følgende:

Lydfil til bilag 4:

Interview med Minister Martin Lidegaard

Titel: Martin Lidegaard Kebmin 10.04.2012.m4a

Dato: 10. april 2012, kl. 17

Sted: Ministeriet for Klima, Energi og Bygninger

Varighed: 17:40 min. 

Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes

Interviewede: Martin Lidegaard

Interviewer/moderator: Mads Svaneklink og Toke Helmø

Lydfil til bilag 5: 

Interview med MF Lykke Friis, Venstre

Titel: Lykke Friis Venstre 02.05.2012.m4a

Dato: 3. maj 2012, kl. 15:30

Sted: Christiansborg, København

Varighed: 29:01 min. 

Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes

Interviewede: Lykke Friis

Interviewer/moderator: Mads Svaneklink og Toke Helmø
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Lydfil til bilag 6: 

Interview med MF Rasmus Helveg Pedersen, Radikale Venstre

Titel: Rasmus Helveg Radikale Venstre 25.04.2012.m4a

Dato: 25. april 2012, kl. 10

Sted: Christiansborg, København

Varighed: 40:27

Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes

Interviewede: Rasmus Helveg Pedersen 

Interviewer/moderator: Toke Helmø og Mads Svaneklink

Lydfil til Bilag 7: 

Interview med Public Affairs Manager, Anders L. Kristoffersen, Novozymes

Titel: Anders Kristoffersen Novozymes 18.04.2012.m4a

Dato: 18. april 2012, kl. 12

Sted: Novozymes, Bagsværd

Varighed: 50:43

Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes

Interviewede: Anders L. Kristoffersen

Interviewer/moderator: Toke Helmø og Mads Svaneklink

Lydfil til bilag 8: 

Interview med Borgmester Martin Damm, Kalundborg

Titel: Martin Damm Kalundborg 19.04.2012.m4a

Dato: 19. april 2012, kl. 9:30

Sted: Kommunernes Landsforening, København

Varighed: 37:59 

Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes

Interviewede: Martin Damm

Interviewer/moderator: Toke Helmø og Mads Svaneklink 
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Lydfil til bilag 9: 

Interview med Miljø- og arbejdsmiljøkonsulent, Jesper Lund Larsen, 3F

Titel: Jesper Lund Larsen 3F 16.04.2012.m4a

Dato: 16. april 2012, kl. 8:30

Sted: Kampmannsgade 4, København

Varighed: 54:53 

Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes

Interviewede: Jesper Lund Larsen 

Interviewer/moderator: Toke Helmø og Mads Svaneklink

Lydfil til bilag 10: 

Interview med Direktør Peter Stigsgaard, Energi- og Olieforum

Titel: Peter Stigsgaard EOF 16.04.2012.m4a

Dato: 16. april 2012, kl. 13

Sted: Landemærket, København

Varighed: 1:07:10 

Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes

Interviewede: Peter Stigsgaard 

Interviewer/moderator: Toke Helmø og Mads Svaneklink

Lydfil til bilag 11: 

Interview med International chef, Martin Lindgreen, Ministeriet for Klima, Energi og 

Bygninger

Titel: Martin Lindgreen Kebmin 24.04.2012.m4a

Dato: 24. april 2012, kl. 11

Sted: Ministeriet for Klima, Energi og Bygninger

Varighed: 56:45 

Emne/Fokus: Biobrændstof og Novozymes

Interviewede: Martin Lindgreen 

Interviewer/moderator: Toke Helmø og Mads Svaneklink
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Bilagene 13, 14 og 15 kan findes på de følgende sider.

Bilag 13: Brev til Klima Energi og Bygningsudvalget
Dette bilag er et brev fra Novozoymes og 3F, sendt til Klima-, Energi og 
Bygningsudvalget, 01.12.2011. 

Bilag 14: Job, vækst, CO2 reduktion og mindre olieafhængighed nu
Dette bilag er et notat fra Novozoymes og 3F, sendt til Klima-, Energi og 
Byningsudvalget, 01.12.2011

Bilag 15: Iblandingskrav for 2. g. bioethanol
Dette bilg er et notat fra Energistyrelsen, 22.06.2011
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1. december 2011 

 

Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 

 

Med ”Vores energi” slås det fast, at Danmarks nye energipolitik både skal bidrage til at løse 

klimakrisen og den økonomiske krise. Det er et klogt valg, da energipolitikken – hvis den 

sammensættes rigtigt – på en gang både kan reducere vores CO2-udledning samt skabe job, vækst og 

grøn teknologieksport for Danmark. 

 

I vores optik er Regeringens udspil dog for ensidigt rettet imod adressering af klimaudfordringerne 

gennem implementering af velkendte og velafprøvede teknologier til udfasning af kul. Vi mener, at 

Danmarks nye energipolitik også bør inkludere ’de innovative, men svære løsninger’, der udfaser olien 

som en satsning på anden generations biobrændstoffer. Dette giver CO2 reduktioner i transporten her 

og nu, og understøtter samtidigt Regeringens kickstart af økonomien gennem skabelse af job vækst i 

landområder samt grøn teknologieksport i milliardklassen. Sidst men ikke mindst tegner vi gennem en 

satsning på anden generations biobrændstoffer en forsikring imod prisstigninger på olien, som er den 

type fossile brændsel, der samfundsøkonomisk udgør klart den største trussel mod 

samfundsøkonomien, hvilket Regerings udspil i sin nuværende form ikke gør. 

  

Regeringens udspil skaber iflg. egne tal 900 nye job i 2012 og 5.500 i 2013. Derefter er 

beskæftigelseseffekten ”mere usikker”*. Prisen for udspillet er 5,6 mia. kr., og dette svarer altså til en 

pris på godt en mio. kr. per skabt job. Til sammenligning vil en satsning på anden generations 

biobrændstoffer, der jo er baseret udelukkende på dansk arbejdskraft og dansk teknologi skabe rundt 

regnet 1.400 job per fuldskala anlæg for en investering på ca. 350 mio. kr./år (svarende til 6% af den 

samlede pris for udspillet). Dette svarer til ¼ mio. kr. per skabt job – altså 4 gange mindre end i 

udspillet. Det er egentligt ikke nogen overraskelse, at der er flere job i en innovativ forarbejdning af 

dansk halm til anden generations biobrændstoffer, end der er i afbrænding af importerede træpiller! 

Det er i øvrigt værd at bemærke, at 50% af jobbene ved produktion af anden generations 

biobrændstoffer er varige job, som ikke kan outsources, idet de er bundet til dyrkning, produktion og 

forarbejdning af lokalt produceret biomasse.  

 

Danmark er i økonomisk krise, og der er derfor mere end nogensinde behov for at se energipolitikken i 

et bredt perspektiv, der ud over CO2 reduktioner også vurderer tiltagene i.f.t. andre positive effekter 

såsom:  

 

 potentialet for dansk jobskabelse 

 prisudviklingen på det fossile brændsel, som tiltaget fortrænger 

 graden af innovation 

 mulighed for etablering af grøn teknologieksport 

 

Set i dette perspektiv er anden generations biobrændstoffer et yderst attraktivt projekt. Med dette 

brev vil vi opfordre Udvalget til at vurdere den nye energipolitik’s indsatsområder i ovennævnte 

perspektiv i stedet for snævert blot at fokusere på de billigste måder at reducere CO2 på. Vi vedlægger 

til jeres orientering et kort notat om opførelse af det første fuldskalaanlæg til produktion af anden 

generations biobrændstoffer, og ser frem til en dialog om emnet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Poul Erik Skov Christensen, Formand Fagligt Fælles Forbund 3F og 

 

Steen Riisgaard, CEO Novozymes 

 

 

*Kilde: Politiken 24/11 



 

 

 
 
 
Notat: Anden generations bioethanol – job, vækst, CO2 reduktion og mindre 
olieafhængighed nu 
 
Opførelse af Danmarks første anlæg til produktion af anden generations (2G) bioethanol 
udgør en unik mulighed for at bidrage til Regeringens annoncerede kickstart af økonomien.  
 
”Vores energi” kalkulerer med et generelt iblandingskrav på 10% biobrændstoffer i 2020. 
Hvis vi fremrykker kravet, og samtidig indfører et specifikt iblandingskrav for 2G, vil vi skabe 
arbejdspladser og vækst, reducere CO2 fra transporten her og nu og samtidig tegne en 
forsikring imod de ventede stigninger i olieprisen. Samtidig lægger vi ved at gå foran grunden 
til et nyt dansk grønt væksteventyr indenfor bæredygtige biobrændstoffer. 
 
Projektbeskrivelse 
2G teknologien baserer sig – modsat simpel afbrænding af biomasse – på intelligent 
udnyttelse af den begrænsede biomasse ressource. I fuld drift producerer anlægget fra 
375.000 tons halm årligt: 
 

 ca. 100 millioner liter 2G bioethanol 

 dyrefoder, som erstatter traditionelt dyrket foder, og herved sparer landbrugsland 

 brændsel (lignin eller ’træstof’), der kan erstatte 117.000 tons kul i 
kraftvarmeproduktion 

 
Der er således tale om, at 2G teknologien splitter biomassen op i dets grundbestanddele 
med henblik på at sikre optimal udnyttelse af hele ressourcen. 
 
Produktion af 2G bioethanol kan erstatte ca. 3,3% af det nuværende benzinforbrug svarende 
til 67 mio. liter benzin (eller 144.000 tons CO2). Projektet kan igangsættes med kort varsel. 
 
Økonomi og Europæisk medfinansiering 
Anlægget finansieres ikke af statskassen, og der er ingen støttebehov før i driftsfasen. 
Opførelsen af anlægget vil bidrage markant til Regeringens kickstart af økonomien. Førende 
pensionskasser som f.eks. PensionDanmark har vist interesse for at investere i et anlæg, 
som yderligere har mulighed for at tiltrække 2 mia. kr. i EU finansiering gennem NER300 
programmet. Ingen andre danske projekter har mulighed for at tiltrække EU finansiering i 
denne størrelsesorden under NER300 programmet, og Danmark går således glip af EU 
støtte i milliardklassen, hvis projektet ikke igangsættes. 
 
I drift er støttebehovet 350 mio. kr/år over 12 år*. Dette svarer til en samlet støtte over 12 år 
på 4,2 mia DKK iberegnet EU støtte (6,1 mia DKK uden EU støtte). Støttebehovet kan f.eks. 
finansieres via benzinprisen, grøn ejerafgift eller gennem direkte statsstøtte. 
 
Olien er suverænt den brændselstype, der kommer til at stige mest i pris, og den danske 
energipolitik bør derfor adressere denne udfordring. Den ventede prisstigning vil fremskynde 
konkurrencedygtig produktion af 2G bioethanol. IEA forventer således, at olieprisen på kort 
sigt kan stige med op til 50% (fra USD100 til USD150 per tønde), hvilket vil få benzinen til at 
stige med adskillige kroner. Antages en blot moderat stigning i prisen på benzin på 2 kr/l 
reduceres støttebehovet til 2G med 50%**. 
 
Varige job og vækst 
Anlægget skaber iflg. beregninger fra 3F ca. 700 varige job og 750 midlertidige job i 
anlægsfasen (der vil vare et par år). I drift vil indkøb af halm generere en forøget 
efterspørgsel i landdistrikterne på 225 mio kr per år***. Projektet sikrer herved aktivitet og 



 

 

økonomisk vækst i landområder, der er hårdt ramt af globaliseringen pga. udflytning af 
virksomheder og job. Job forbundet med produktion, transport og konvertering af biomasse 
vil altid ligge i Danmark, og kan altså ikke outsources. 
 
Grøn teknologieksport og understøttelse af danske styrkepositioner 
Danske virksomheder er verdensførende i produktion af 2G bioethanol. Allerede i dag er 
værdien af danske virksomheders leverancer til produktion af bioethanol verden over på 
adskillige milliarder kroner. Dette tal ventes at stige markant i de kommende år efterhånden 
som efterspørgslen på alternativer til oliebaserede brændstoffer i transportsektoren stiger. 
Herudover er Danmark det første land, hvor bilisterne allerede i dag kører på dansk 
produceret 2G bioethanol baseret på halm. Opførelsen af Danmarks første fuldskala anlæg 
til produktion af 2G bioethanol vil således konsolidere og udbygge den danske styrkeposition 
på området, danne grundlag for en ny dansk grøn teknologieksport i mange milliarders-
klassen samt understøtte Regeringens erklærede mål om at gøre Danmark til et grønt 
demonstrationsland. 
 
Fortolkning af CO2 regler favoriserer importerede biobrændstoffer  
I dag baseres det danske forbrug af bioethanol på importeret, sukkerbaseret 1G bioethanol 
(konventionel bioethanol). Hvis en del af denne 1G bioethanol erstattes med 2G bioethanol, 
vil det være til gavn for klimaet, da 2G er en endnu mere klimavenlig produktionsform end 1G 
****. Imidlertid favoriserer Kyoto regelsættet udenlandsk producerede biobrændstoffer uanset 
type, da CO2 medgået til produktion af biobrændstofferne i udlandet ikke tæller med i det 
danske klimaregnskab, hvorimod dette er tilfældet for dansk producerede 2G 
biobrændstoffer. Set i forhold til klimaforandringernes globale karakter giver denne måde at 
beregne CO2 udslip på ingen mening, og med denne fejlfortolkning vil dansk producerede 2G 
biobrændstoffer aldrig kunne konkurrere med importerede biobrændstoffer - uanset hvor 
meget ekstra CO2 de fortrænger. Der er derfor behov for at ændre fortolkningen af dette 
regelsæt, så den reflekterer virkeligheden. 
  
Ovenstående oplysninger for det første anlæg er baseret på beregninger fra DONG Energy. 
Efterfølgende anlæg vil producere til en markant lavere pris pga. erfaringsopsamling. 
 
*Alternativt den første milliard liter 2G produceret 
** Det antages, at prisen på 1G er korreleret med benzin således at 1G stiger sammen med 
benzinen. 
*** Baseret på en halmpris på 600 kr/tons. 
**** 2G reducerer med ca. 90% i.f.t. benzin, og 1G ca. 40-60% i.f.t. benzin 
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Iblandingskrav for 2. g. bioethanol 

Der er tidligere fremsendt et notat om 2. g. bioethanol til ordførerne. Heri er behandlet for-

skellige muligheder for at fremme 2. g. bioethanol. Notatet belyste blandt andet muligheden 

for at fastsætte et specifikt krav om anvendelse af henholdsvis 2 pct. og 3 pct. 2. g. bioethanol 

kombineret med en tilsvarende forhøjelse af det generelle iblandingskrav. Forhøjelsen af det 

generelle iblandingskrav indgik for at modvirke en negativ effekt på CO2-udledningen og det 

overordnede VE-mål, der ellers ville forekomme pga. dobbelttællingsreglen for 2. g. 

biobrændstoffer.  

 

Det er også muligt at indføre specifikke krav for anvendelse af 2. g. bioethanol, uden at det 

generelle iblandingskrav øges. Nedenfor følger således en beregning af omkostningerne ved 

at stille et specifikt iblandingskrav for 2. g. bioethanol uden en tilsvarende justering af det ge-

nerelle iblandingskrav. Beregningerne tager udgangspunkt i, at der stilles krav om en iblan-

ding svarende til 90 mio. liter 2. g. bioethanol i benzin ud af samlet salg af benzin/bioethanol. 

Dette svarer til, hvad der i princippet vil kunne produceres på et dansk fuldskalaanlæg. Der 

stilles ikke specifikke krav vedrørende 2. g. biodiesel. Et sådan iblandingskrav for 2. g. 

bioethanol vil dermed svare til, at 2. g. bioethanol vil udgøre ca. 2,3 pct. af det samlede salg af 

brændstoffer (inkl. værdi af dobbelttælling), der fx kan sammenholdes med det generelle 

iblandingskrav på 5,75 pct. fra 2012 gældende for benzin og diesel som gennemsnit.   

 

Beregningerne gennemføres for 2017, som angiveligt er det år, hvor et dansk fuldskala 2. g. 

produktionsanlæg kan stå klart. I 2017 er iblandingskravet fortsat 5,75 pct. biobrændstoffer 

opgjort i forhold til det samlede brændstofforbrug til vejtransport.  

 

Det antages, at olieselskaberne vil søge at opfylde kravet billigst muligt, dog under hensynta-

gen til gældende standarder for iblanding mv. Nedenfor antages, at CEN-standarden E5 vil 

være den benyttede standard i Danmark med et generelt krav om 5,75 pct. iblanding. Ved en 

evt. forhøjelse til 10 pct. iblanding af biobrændstof i 2020 kan en kommende standard E10 

også finde anvendelse. Det er umiddelbart forbundet med betydelige meromkostninger at ope-

rere med flere forskellige iblandingsprocenter, da benzindelen skal designes specifikt i for-

hold til den konkrete iblandingsprocent, da bioethanoltilsætningen øger oktantallet væsentligt.  
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Tabel 1. Forudsætninger for beregninger 

 1. g. bioethanol Biodiesel 2. g. bioethanol Samlet 

Basisscenarie for opfyldelse 

af 5,75 pct. iblanding
1
 

2,0 PJ 7,5 PJ 0 PJ 9,5 PJ 

Krav om 90 mio. liter 2. g. 

bioethanol
2
 

0,1 PJ 5,7 PJ 1,9 PJ 7,7 PJ 

Ændret anvendelse 

 

-1,9 PJ -1,9 PJ +1,9 PJ -1,9 PJ 

Note 1. Iblandingskravet kan opfyldes med forskellige iblandinger i hhv. benzin og diesel. Oliebranchen forven-

tes at opfylde kravet med en E5 blanding for benzin (svarende til en iblanding på 3,21 pct. bioethanol i benzin) 

og en B7 blanding for diesel (svarende til ca. 6,5 pct. biodiesel). Da dette ikke fuldt ud vil opfylde iblandings-

kravet på 5,75 pct. samlet set, vil der blive suppleret dels med et vist salg af biodiesel med en lidt højere iblan-

ding end B7, og dels med anvendelse af 2. g. biodiesel.  

Note 2. Et krav om anvendelse af 90 mio. liter 2. g. bioethanol svarende til 3,05 pct. af benzinforbruget forventes 

at medføre, at standarden E5 vil blive fastholdt, men nu primært iblandet 2. g. bioethanol. Der vil derudover ske 

en reduktion i brugen af biodiesel, således at den samlede iblanding fortsat udgør 5,75 pct. af brændstofforbruget 

– inkl. dobbelttælling. 

 

Et iblandingskrav for 2. g. bioethanol vil som følge af dobbelttællingen medføre, at der for-

trænges mindre benzin og diesel sammenholdt med en målopfyldelse uden særskilt krav om 

anvendelse af 2. g. bioethanol. Dette medfører, at CO2-udledningen øges med ca. 0,1 mio. 

ton/år (0,14 mio. ton ved øget brug af diesel/benzin og en reduktion på 0,04 mio. ton som føl-

ge af grænsehandel i dansk disfavør). Bidraget til det overordnede VE-mål på 30 pct. reduce-

res med 1,9 PJ svarende til ca. 0,2 pct. point VE. Transport VE-målet påvirkes ikke af kravet. 

 

Priserne for de forskellige brændstoffer er meget volatile. Benzinpriserne har siden januar 

2008 varieret mellem knap 2 kr. og godt 5 kr./l. 1.g. bioethanol har i den samme periode lig-

get med priser fra knap 5 kr. til knap 8 kr./l benzinækvivalent. Den gennemsnitlige merpris i 

perioden har været på 3,5 kr./l benzinækvivalent. Denne pris er benyttet i beregningerne. For 

biodiesel gælder, at den i beregningen er sat til 2 kr./liter dieselækvivalent mere end diesel. 

Dette også ud fra de sidste godt 3 års konstaterede merpriser. 

 

Der er regnet med, at 2. g. biobrændstoffer koster 5,5 kr./liter benzin-ækv. mere end 1. g, som 

fortrænges i denne forbindelse. Det skal understreges, at prisen på 2. g. biobrændstof er be-

hæftet med stor usikkerhed. Da der endnu ikke findes en egentlig storskalaproduktion af 2. g. 

bioethanol er der endnu ikke et egentligt marked og derfor ikke en markedspris.  

 

Tabel 2. Bilisters meromkostninger – fordelt på brændstoffer som følge af iblandingskravet 

 1. g. bioethanol 1. g. biodiesel 2. g. bioethanol Samlet pr. år 

Ændret anvendelse  -1,9 PJ -1,9 PJ +1,9 PJ -1,9 PJ 

Meromkostninger 

for bilister 

-180 mio. kr. -85 mio. kr. +500 mio. kr. +235 mio. kr. 

 

Meromkostningen for bilisterne ved at fastsætte et iblandingskrav på 3 pct. 2. g. bioethanol 

som led i en 5,75 pct. biobrændstofsmålsætning opgøres til 235 mio. kr. årligt fra 2017.  

 

Det skal understreges, at beregningen viser meromkostningen ved at fastsætte et særskilt krav 

om 2. g. bioethanol ud fra en 5,75 pct. iblanding.  
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Udover ovenstående meromkostninger for bilister skal der også medtages statslige omkost-

ninger ved iblandingskrav, jf. tabel 3. 

 

Tabel 3. Bilisters meromkostninger og statslige omkostninger ved iblandingskrav
1
 

 3 % iblanding i 2017 som del af 5,75 pct. krav. 

Prisstigning pr. liter benzin (ekskl. moms) 17 øre/liter  

Prisfald pr. liter diesel (ekskl. moms) 3 øre/liter 

Meromkostning for bilisterne netto 235 mio. kr. 

Mistet statsprovenu som følge af grænsehandel mv. 210 mio. kr. 

Nettoomkostninger stat 190 mio. kr
2
. 

Note 1. Biobrændstoffer er ikke pålagt CO2-afgift, kun energiafgift opgjort pr. GJ, således at der korrigeres for den ringere brændværdi i for-

hold til fossile brændstoffer. Ved anvendelse af 2. g. bioethanol vil CO2-afgiften således blive øget, da der anvendes mere fossilt brændstof. 
Det reducerede bidrag til VE-målet vil medføre, at der skal findes et tilsvarende bidrag et andet sted. Dette vurderes at ville koste i omegnen 

af 100 mio. kr. hvis det findes omkostningseffektivt. 

Note 2: Nettoomkostningerne for staten udgøres af provenutab som følge af grænsehandel mv. fratrukket et merprovenu på ca. 20 mio. kr. 
som kommer fra CO2-afgiften på det øgede salg af fossile brændstoffer. 

 

Dertil kommer værdien af øget CO2 udledning, der netto udgør ca. 15 mio. kr. Samfundsøko-

nomisk vil et sådan krav beløbe sig til en omkostning på ca. 480 mio. kr. inkl. skatteforvrid-

ningstab. 

 

Grænsehandelseffekter er først og fremmest i form af ændret tankningsmønster for danske og 

udenlandske køretøjer, der i forvejen krydser danske grænser. 

 

Et specifikt iblandingskrav for 2. g. bioethanol medfører således, at prisen på benzin stiger, og 

deraf følger et afledt provenutab for staten. Den øgede anvendelse af fossile brændstoffer 

medfører, at CO2-afgiftsprovenuet til staten øges, men medfører samtidig, at der skal gennem-

føres andre tiltag, der kan opveje den øgede CO2-udledning og det reducerede bidrag til VE-

målsætningen i 2020. 

 

Regeringen har i Energistrategi 2050 stillet forslag om et 10 pct. iblanding af biobrændstoffer 

i 2020. Det er uklart, hvordan olieselskaberne konkret vil opfylde kravet via fordeling på bio-

diesel og bioethanol og evt. anvendelse af 2. g. biobrændstoffer. Et specifikt iblandingskrav 

for 2. g. bioethanol vil medføre, at statens omkostninger ved forhøjelse af iblandingskravet vil 

stige yderligere. Ekstraomkostningerne ved det særskilte iblandingskrav for 2. g. bioethanol 

vil formentlig være en smule lavere, end når det specifikke krav stilles i forhold til 5,75 iblan-

dingskravet. Der kan dog være visse tekniske begrænsninger mht. CEN-standarder mv., som 

kan medføre, at ekstraomkostningerne kan vise sig at være i samme størrelsesorden som det 

ovenfor beregnede. 

 

Antagelsen om, at importeret bioethanol vil anvendes til at opfylde et eventuelt iblandings-

krav indebærer, at et iblandingskrav ikke nødvendigvis i sig selv er en tilstrækkelig betingelse 

for at sikre dansk produktion af 2. g. biobrændstoffer. Et iblandingskrav sikrer således anven-

delse af 2. g. biobrændstoffer i Danmark, men ikke nødvendigvis produktion. 


