
2019-10-23 Nyhetsbrev Mid Sweden European Office Juni 2016

www.anpdm.com/newsletterweb/444158417644475B4377434B59/424759467640405B4273444B5B4071 1/3

Nyheter från Mid Sweden European Office - Region Jämtland
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Hållbar bioenergi - nytt politiskt ramverk på väg under 2016

Nya klimatmål inom EU och globalt motiverar en översyn 
Nyligen stängdes ett EU-samråd om ett politiskt ramverk för hållbar bioenergi för perioden efter
2020. Bakgrunden är att EU:s medlemsstater har kommit överens om ett nytt politiskt ramverk för
klimat och energi for perioden mellan 2020 och 2030. Målen är att reducera EU:s utsläpp av
växthusgaser med 40% jämfört med utsläppen under 2005 och att se till att åtminstone 27% av
EU:s energi kommer från förnyelsebara källor 2030. Vi har också en ny överenskommelse inom den
globala klimatkonventionen, Parisöverenskommelsen. Kommissionen har redan lagt fram flera
förslag, t ex om revideringen av systemet med handel med utsläppsrätter. Under 2016 kommer
ytterligare bland annat förslag till nya nationella klimatmål för 2030 för EU:s länder och förslag till
revidering av flera direktiv inom energiområdet, i synnerhet direktivet för förnybar energi men
också direktiven om energieffektivitet och energieffektivitet i byggnader. Vilken roll bioenergin ska
ges i framtiden är del i de övervägandena.

Samråd för att identifiera de lämpligaste politiska alternativ
Kommissionens samråd kring hållbar bioenergi efter 2020 har berört möjligheter och potentiella
risker med en ökad användning av bioenergi. Frågor ställs kring växthusgasutsläppen i produktion
och användning av bioenergi i hela livscykeln, effekter på kollagret i skogar och andra ekosystem,
påverkan på den biologiska mångfalden, effekter på mark och vatten, utsläpp till luft liksom
konkurrensen om råvaran mellan olika sektorer (energi, industriellt bruk, livsmedel). Resultatet från
samrådet kommer att vara ett viktigt underlag för EU:s framtida ramverk och hållbarhetskriterier för
biobränslen. Hållbarhetskriterier gäller än så länge bara flytande biobränslen men kommer troligen
att omfatta fasta biobränslen efter 2020. En rad intressenter har utnyttjat möjligheten att yttra sig,
däribland Europa Forum Norra Sverige.

Samlad svensk syn
I Sverige (och andra skogrika länder i norra Europa) har en resurseffektiv användning av trädets
olika delar utvecklats. Bioenergin har också en central roll i att stärka ekonomin, skapa jobb och
främja konkurrenskraften. Inom våra regioner finns stora skogsresurser och det är en viktig näring.
Sågade trävaror och olika former av papper har länge varit den vanligaste produkten och
biobränslen har ersatt nästan all olja för fjärrvärme och elproduktion. Intresset för nya produkter
och biodrivmedel växer sig allt starkare. Sverige har en vision om att vara oberoende av fossila
fordonsbränslen år 2030. Budskapet från Sverige är tydligt; energi- och klimatmålen förutsätter att
bioenergins och bioekonomins potential utnyttjas. 

Övriga Europa mer splittrat i synen på bioenergi 
Det finns idag i andra delar av Europa en växande tvekan mot ökad användning av biobränslen,
både från skogen och från åkern. Vissa menar att storskalig bioenergi inte borde betraktas som
förnybar energi. Grunden i motståndet är uppfattningen att ett ökat nyttjande av biomassa är ett
hot mot skogsbestånden i EU och globalt, ett hot mot miljö- och bevarandemål i skogen och man
lyfter även risken för konkurrensen om råvaran mellan olika sektorer (mat, energi, skogsindustri). 

Bevaknings- och påverkansarbete
Inom våra regioner finns stora skogsresurser och det är en viktig näring. Det är avgörande att det
nya politiska ramverket främjar en fortsatt utveckling och inte sätter upp hinder. En samverkan
mellan olika svenska aktörerna krävs för att inom EU lyfta fram möjligheterna som bioekonomin har.
För Mid Sweden-regionerna är detta ett prioriterat område för bevakning och påverkan. Här kommer
den nya nationella plattformen för bioekonomi bli en viktig partner och kunskapsbas. I detta
sammanhang är det mycket positivt att Magnus Matisons från BioFuel Region blivit medlem i EU:s
bioekonomiska panel och där får möjlighet att representera våra regioners intressen (se separat
nyhet om panelen). För att nå framgång är det avgörande att i samverkan sprida kunskap och
medvetenhet om bioenergin och bioekonomins potential för hållbar utveckling i EU. Vi kommer
säkerligen att återkomma till ämnet senare under året. 

Zofia Tucinska
Mid Sweden European Office
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Lotta Rönström ny handläggare på
Mid Sweden

I mitten av maj gjorde Lotta Rönström sin
första vecka som ny handläggare på
Brysselkontoret. 

Västernorrland och Jämtland/Härjedalen är
attraktiva regioner i Europa och de har stor
potential. Jag är väldigt glad över att jag har
fått förtroende att fortsätta arbetet med att
lyfta Mid Sweden-regionernas intressen inom
EU, säger Lotta Rönström. 

Läs mer

Regioner mobiliserar för den framtida
sammanhållningspolitiken -
slutsatser från Sveregkonferensen i
Bryssel
Den 19-20 april anordnade Svereg, de svenska
regionkontorens nätverk, sin årliga konferens på
svenska representationen i Bryssel. Temat på
årets konferens var "Hur ska EU:s framtida
regionalpolitik se ut?". 

Nu har man publicerat dokumentation och
underlag från konferensen med flera
diskussionssammanfattningar och slutsatser.

Läs mer...

Magnus Matisons, BioFuel Region i
EU:s bioekonomiska panel 
Magnus Matisons kommer nu att ingå i EU:s
bioekonomiska panel. Denna bioekonomiska
panel inrättades år 2012 i samband med
publiceringen av EU:s strategi för bioekonomi,
och har som uppdrag att utveckla unionens
strategier och arbete med bioekonomifrågor
samt stärka samarbetet med relaterade initiativ
och politiska målsättningar. 

Läs mer...

NSPA-forum i Mikkeli - De fjorton
regionerna inom nätverket NSPA
möts i årligt möte 

SKL anordnar nationell konferens om
sammanhållningspolitiken efter 2020
- nästa steg i den regionala
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NSPA anordnar 9-10 juni en konferens i Mikkeli,
Finland, för att diskutera hur EU:s nästa
programperiod 2020-2027 bör vara utformad
samt vilken roll NSPA ska spela för att ta tillvara
på organisationens potential och de möjligheter
som finns i regionerna. 

Läs mer...

mobiliseringen 
Den 27 september 2016 anordnar SKL en
konferens i Stockholm på temat hur framtidens
sammanhållningspolitik ska se ut. Konferensen
är en fortsättning på den så kallade
Sveregkonferensen som hölls i Bryssel 19-20
april. 

Läs mer...

Ökade möjligheter för miljökrav - nya
regler för grön upphandling
Nya regler för offentlig upphandling som tillåter
offentliga organisationer att prioritera miljökrav
i sina upphandlingar träder i kraft under veckan.

Läs mer...

Ingela Bendrot ny VD på
Ostkustbanan AB
Ostkustbanan AB har rekryterat tidigare
statssekreterare Ingela Bendrot som ny VD. Hon
kommer att arbeta för att förverkliga
utbyggnaden av dubbelspår Härnösand - Gävle.

Läs mer...

Ny EU-politik för Arktis lanserad
I slutet av april presenterade Federica
Mogherini, EU:s höga representant för
utrikesfrågor och säkerhetspolitik, EU:s
meddelande om en ny strategi för
Arktisområdet. Förslaget fokuserar på specifika
utmaningar för området - klimatförändringar
och miljö, hållbar utveckling och internationellt
samarbete. 

Läs mer...
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