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De mindre landsbysamfund er i høj grad formet af landbruget og de tilknyttede følgeerhverv og 

infrastruktur.  I takt med industrialiseringen af landbruget og den tilhørende strukturudvikling er hele 

fundamentet for de mindre lokalsamfund forsvundet og ydermere så er de industrialiserede landbrug også 

ofte i konflikt med lokalsamfundene i forhold til at skulle tage hensyn til andre interesser. I takt med 

industrialiseringen er den generede profit af aktiviteterne flyttet fra landdistrikterne til de urbane områder, 

dvs. landbruget bidrage kun i meget ringe omfang til landdistrikternes økonomiske grundlag. Mange har 

helt opgivet landbruget som en integreret del af en bæredygtig landdistriktsudvikling, mens andre ser grøn 

innovation som en mulig drivkraft for en revitalisering af landdistrikterne. Biobaseret økonomi er et af 

tidens store buzzword i forhold hertil, men spørgsmålet er om en fokus på biobaseret økonomi vil gøre en 

forskel i forhold til landdistrikterne overhovedet. Fortaler herfor er at den biobaserede økonomi som 

udgangspunkt er knyttet til stedlige resurser, imod taler at den ikke nødvendig vis bryder med den 

industrialiserings logik som i første omgang har udtømt de lokale samfund for mening. Så spørgsmålet er 

om den biobaserede økonomi nødvendigvis byder på nye muligheder for en lokal udvikling? I et forsøg på 

at diskutere dette spørgsmål kvalificeret, har vi set på en række konkrete initiativer som har bidraget til en 

lokal udvikling og på hvad der karakterer disse cases. Analysen peger på, at det der karakteriser disse 

initiativer er at de fokusere på: 1) Transparens og dermed på ikke-generiske produkter, der kæder 

producenter og forbrugere sammen 2) Synergi mellem forskellige økonomiske aktiviteter der alle har rod i 

den lokale sociale, kulturelle, økonomiske og naturgeografiske kontekst. 3) En organisatorisk form af 

partnerskaber mellem lokale aktører som understøtter en langsigtet og gensidig afhængigt 

udviklingsstrategi.  Til sammen en forudsætning for at bryde med den industrialiseringslogik der i første 

omgang har ført til at fjerne grundlaget for de lokale samfund. Biobaseret økonomi vil altså ikke i sig selv 

føre til en revitalisering af landdistrikterne, tvært om kan den i mange tilfælde være med til at forstærke 

industrialiseringen. Konklusion der kan drages ud fra de analyserede cases er, at biobasered økonomi kan 

indgå i en revitalisering af landdistrikterne, hvis det inddrages i en synergi med andre økonomiske 

aktiviteter i lokalområdet.           
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