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Håb om øget fokus på bioteknologi i 2011 
 

Jeg vil hermed ønske alle DANSK BIOTEKS medlemmer og 

samarbejdspartnere et godt og spændende nytår. 2010 var i 

biotekbranchen stadig præget af finanskrisens efterveer, 

men vi oplevede også en positiv udvikling på flere områder: 

LifeCycle Pharma gennemførte en succesfuld aktieemission, 

Zealand Pharma blev børsnoteret, og flere virksomheder, 

herunder Epitherapeutics og Affitech indgik partnerskaber 

ogrejste kapital. Der kom også nye biotekselskaber til. Hvor 

mange og hvilke vil fremgå af den statistik, vi publicerer i 

løbet af foråret.  

 

Vores kontinuerlige dialog med politikerne bar frugt og viste 

positive strømninger på kapitalområdet. Vi fik en 

vækstpakke og en erhvervspakke i 2010, der satte midler til 

rådighed for innovationsvirksomhederne, og lige inden årets 

udgang faldt regeringens nye store iværksætterpakke på 

plads. Den indebærer, at pensionsselskaberne skal lægge fem milliarder i en ny 

fond med navnet Vækstkapital, der administreres af Vækstfonden. Foranlediget af 

Dansk Folkeparti indebærer aftalen desværre, at fokus ikke bliver på Vækstfondens 

klassiske investeringer i videnvirksomheder som fx biotekvirksomheder, men i 

højere grad på almindelige mindre og mellemstore virksomheder. 

 

Reel bekymring 

Biotekbranchen trak mange overskrifter i 2010. Branchen blev interessant for 

medierne, fordi det blev mere synligt, hvor svært det er for en innovativ 

virksomhed at overleve længe nok til, at projekter og produkter virkelig tager form. 

Flere biotekselskaber havde det svært, for vi oplevede ikke det løft i 

biotekbranchens finansielle situation, som vi havde håbet på. Vi så for alvor 

følgerne af finanskrisen, nemlig den manglende tilgang af risikovillige kapital til 

vækstvirksomhederne. Ord som ørkenvandring og isvinter blev brugt i beskrivelsen 

af perspektiverne for branchen. Disse ord reflekterer en stor og reel bekymring for 

branchens fremtid, specielt efter at børsnoteringen af Zealand Pharma, den første 

biotekbørsnotering i tre år, ikke blev den positive nyhed, som mange havde håbet 

på. Tværtimod bekræftede noteringen, at biotekvirksomhederne nok skal se deres 

strategi efter i sømmene og fremover i højere grad rette opmærksomheden mod 

potentielle partnere til deres udviklingsprojekter frem for at kalkulere med løbende 

kapitaludvidelser. 

  

Politisk velvilje vigtigere end nogensinde 

Vi må se i øjnene, at rammevilkårene for innovative virksomheder er ved at ændre 

sig.  Som følge af den situation, vi står i nu, bliver nye vækstvirksomheder i stadigt 

stigende omfang etableret som virtuelle organisationer med stærkt fokus på 

omkostninger og tidshorisonter. Virksomhedernes etablering og eksistens de første 

år er blevet mere afhængig af politisk velvilje til at skabe offentlige støtteordninger 

og gunstigere skatteforhold for både forskere og virksomheder. Vi håber på, at det 
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nye årbyder på øget politisk vilje til at skabe ro i branchens iværksættermiljø, så 

virksomhederne får likviditet til at generere og afprøve nye ideer og produkter.  

  

Biobæredygtighed i fokus 

I 2010 kom der for alvor fokus på danske kompetencer og vores globale 

førerposition inden for bæredygtig bioteknologi. Et område, hvor universiteter, 

virksomheder og private fonde arbejder på at fremme forskning og udvikling. Dette 

fokus har bl.a. udmøntet sig i nye uddannelsestilbud, som fx Aalborg Universitets 

helt nye bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi, som inviterer de første 

studerende inden for til september, og, i den anden ende af skalaen, en stor 

donation på 700 millioner kr. fra Novo Nordisk Fonden til et til et nyt 

grundforskningscenter 'The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability', 

der skal ligge på DTU, og som starter aktiviteter i foråret 2011. 

  

Udover centret for biobæredygtighed etablerede Novo Nordisk Fonden i samarbejde 

med det strategiske forskningsråd i 2010 også et nyt dansk stamcellecenter, 

DanStem. Og endelig investerede virksomheden Novo Nordisk i 2010 et tocifret 

millionbeløb i ’Novo Nordisk-LIFE In Vivo Pharmacology Centre’, som eret nyt 

forskningscenter for dyreforsøg ved Københavns Universitet. Begrundelsen for 

denne investering var nødvendigheden af at etablere fornøden ekspertise til at 

gennemføre prækliniske forsøg for lægemiddelindustrien på dansk grund. 

  

DANSK BIOTEK i globalt samarbejde  

DANSK BIOTEK opererer inden for landets grænser, men vi er samtidig meget 

opmærksomme på den globale udvikling på biotekområdet.  Kina er efterhånden 

blevet en vigtig global spiller inden for bioteknologi, og i lyset af dette indgik 

DANSK BIOTEK i efteråret 2010 en toårig samarbejdsaftale med den kinesiske 

biotek organisation, Shanghai Biopharmaceutics Industry Association (SBIA). 

Formålet er at facilitere det globale samarbejde i biotekindustrien til glæde for 

begge parter. Eftersom bioteknologisk udvikling i høj grad sker gennem udveksling 

af viden og erfaring, ser DANSK BIOTEK store muligheder i et tæt samarbejde med 

den kinesiske organisation. 

  

Biotekindustrien bør have meget større bevågenhed 

Danmark konkurrerer internationalt med virksomheder fra lande, som har indset, at 

en velfungerende biotekindustri er af største vigtighed for landets fremtid. Og vi har 

for nuværende en flot international position, som vi for alt i verden ikke må give 

køb på. 

  

DANSK BIOTEK har derfor i 2011 stadig en stor opgave i at fremme den politiske 

forståelse for bioteknologiens betydning for Danmarks fremtidige 

konkurrenceevne. Vores argument for, at der skal bruges kapital på den 

bioteknologiske industri er, at den er særlig vigtig for Danmarks fremtid. Vi kan her 

i Danmark tilbyde et perfekt match mellem de faglige kompetencer indenfor 

biotekindustrien og de stadigt stigende krav til forbedrede og nye lægemidler, 

grønne teknologier og andre bæredygtige løsninger. Vi har skabt en bioteknologisk 

og farmaceutisk industri i verdensklasse, som på unik vis matcher danske 

kompetencer og iværksætteri. Det nyder vi godt af. Vores opgave er at beskytte og 

videreudvikle denne industri! Dansk bioteknologisk industri bør derfor være et 

område, som har den danske regerings helt store bevågenhed. 

  

Vi er heldigvis ikke alene om at øge synligheden af bioteknologiens 

samfundsmæssige værdi. Denævnte initiativer fra universiteternes og Novo Nordisk 

Fondens side er en stor støtte i dette arbejde, ligesom DANSK BIOTEKs 

internationale aktiviteter fremover vil bidrage til at understrege betydningen af en 

dansk velfungerende og konkurrencedygtig biotekindustri.  Vi går endnu engang et 

spændende år i møde. 
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Forretningsnyheder på www.danskbiotek.dk  
 

På www.danskbiotek.dk offentliggør vi løbende forretningsnyheder fra 

medlemmerne. Det kan være nyheder om opkøb, fusioner, licensaftaler, 

kapitaltilførsel og andre forretningsrelaterede nyheder.  

 

Sekretariatet modtager derfor meget gerne pressemeddelelser og andre 

nyhedstips. Se eksempler på www.danskbiotek.dk.  

 

 
 

NYT FRA DANSK BIOTEK er foreningens nyhedsbrev. Eftertryk er tilladt med 

tydelig angivelse af kilde.  

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet i fremtiden, sendes en mail med afmeld 

til office@danskbiotek.dk.  
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