
# 2 | APRIL 2017

Glimtar från bioekonomiriksdagen
I Övik arrangerades en bioekonomiriksdag i mars med 
en stark uppställning av intressanta talare men publi-
ken var nästan ännu mer imponerande med de allra 
kunnigaste från regionen, nationellt och även utländ-
ska gäster. Arne Smedberg sammanfattar här sina in-
tryck av dagen.  

Vi måste sätta fokus på bioekonomin om vi ska kun-
na ställa om från en fossil ekonomi till en mer hållbar 
bioekonomi. Vi har goda förutsättningar men det be-
hövs stora insatser både nationellt och regionalt för 
att vi ska lyckas. Vi måste också se upp med regleringar 
i EU så att de inte sätter käppar i hjulen. 

Pia Sandvik på Research Institutes of Sweden, RISE,  
menar att vi måste ha en långsiktig strategi för att lyck-
as. Flera av våra grannländer har tagit fram en strategi 
för detta medan vi i Sverige inte har kommit med nå-
gon ännu. 
 
Göran Persson som nu själv är köttbonde och skogs-
brukare, hyllade jordbruket. Skogen har varit en viktig 
del i uppbyggandet av ett fungerande lantbruk och 
Göran menar att vi har en moralisk skyldighet att bru-
ka skogen. Om vi ska få en fungerande bioekonomi 
så måste industrin betala mer annars investerar inte 
skogsägaren i plantering och gallringar.

Han säger vidare att det finns ingen skogsindustri i 
Stockholm. De kommer inte att driva på utvecklingen 
och det är urbaniseringen som är det största hotet 
mot bioekonomin.  

NYHETERNYHETERNYHETERNYHETER
Folk måste kunna bo där industrierna finns. Bioekonomin 
kommer inte från staden utan från landsbygden.

Anders Wikman betonade markanvändning och dess roll 
för att få fart på bioekonomin. Han deltog i miljömålsarbe-
tet och menar att skogen ger både kolsänka och substitu-
tion. Han pekar också på att vi har mycket jobb kvar om vi 
2045 ska vara klimatneutrala. 

Varför inte gå före istället för att vänta på krav från andra 
aktörer. Det kommer att kräva robusta åtgärder och politi-
ken måsta skapa ett marknadssug. Ska vi minska utsläppen 
med 70% fram till 2030 så måste vi starta nu. Elektrifiering-
en är viktig men vi har 5 miljoner bilar med förbrännings-
motorer som måste få tillgång till ett förnybart bränsle. 

Vi måste också jobba med ökat träbyggande, bättre kläder 
och förpackningar och substitutionen får inte underskat-
tas. Att låta skogen stå är inte det rätta.

 

Herman Sundström menar att vi måste skilja på skogsnä-
ring och skogsbruk, skogsbruket måste också vara lönsamt 
annars sker inga investeringar gallring och plantering. 
Skogsbruket måste bli bättre, både lönsamt och  skonsamt 
och vi ska berätta om det vi gör och jobba mer med jäm-
ställdheten.   

Arne sammanfattar dagen i tre slutsatser; 

• Vi måste skapa våra egna berättelser och använda 
dem för att tydliggöra mervärdet av bioekonomin. 

• Vi behöver bra system för att ta fram kapital till de 
tidiga halvkommersiella anläggningarna. 

• Det är vi som måste driva denna fråga. Vi kan inte 
räkna med att den drivs i storstäderna och påverkan 
för att stimulera bioekonomin måste komma från 
en mångfald av aktörer, vi kan inte förvänta oss att 
industrin löser det själv.

Bioekonomi  
i kubik

Moderator på bioekonomiriksdagen var Anna Säfvestad Albinsson



BioHub 
– för att driva på utvecklingen av bioekonomin
Nu är det första nyhetsbrevet ute om hur projektet ser ut 
men också mer om hur de skogliga terminalerna ser ut 
idag. Här kan du välja vilket av de tre språken du vill läsa!

Vi jobbar på

Projektet TransAlgae i Vaasa 
Partners från Finland och Sverige visade upp ambitionerna 
på Vaasa Energy Week i mars och fick riktigt mycket upp-
märksamhet. De olika sorts algerna, mikro och makro, vi-
sades upp. 

Många av diskussionerna handlade till exempel om slut-
produkterna och vad man kan göra med alger som odlas i 
avloppsvatten och vad slutprodukterna kan bli av de som 
skördas utanför Norges kust.

Francesco Gentili gav också en kort presentation på mäss-
san, ett seminarium hölls på Vasa universitet och projekt-
gruppen hade ett givande möte där alla fick en uppdate-
ring av varandras arbete och vilka och hur mycket alger 
som ska skickas mellan länderna. 

Detta är en del av det som tillhör den blåa bioekonomin. 
Vill du veta mer om tester som gjorts för att titta på biogas 
av alger, skördning kan du läsa i TransAlgaes nyhetsbrev. 
Nyhetsbreven och informationsbladen, hittar du här!  

Bioekonomi 
- temat på nästa års hållbara gymnasiearbeten 
Nu bjuder vi in gymnasieelever i Norrbotten, Västerbotten, 
Västernorrland och Jämtland att anmäla 2017/2018 års 
gymnasiearbeten på temat bioekonomi till oss. Med detta 
vill vi inspirera gymnasieelever till att väva in hållbarhet i 
sitt obligatoriska gymnasiearbete.
Läs mer här!  

Opinionsbildning
Vi har uppdraget att utveckla regionens råvaror, kompe-
tens, näringsliv och samhälle och detta gör vi bland annat 
genom opinionsbildning. I mars och april har vi engagerat 
oss i olika processer både på EU-nivå och nationell nivå. 
Det har handlat om sådant som kan påverka utvecklingen 
av bioekonomin i norra Sverige. 

10 maj - Bioekonomi på vår årsstämma 
Välkommen till ett seminarium i Piteå om Bioekonomi i 
norra Sverige tillsammans med Bothnia Bioindustries Clus-
ter. Vi inleder med BioFuel Regions årsstämma.

Norra Sverige visar vägen för hur en omställning från en 
fossil ekonomi till en bioekonomi ska gå till. Vi lyfter fram 
Piteås föredömliga arbete på området. Med skogen i fokus 
vill vi informera, inspirera och visa på vägar framåt i detta 
viktiga arbete. 

Anmäl dig till vårt seminarium den 10 maj i Piteå  
- senast den 26 april
ANMÄL DIG HÄR!  
Vill du samåka med oss från Umeå? Klicka i det i 
anmälan. 

Ida Norberg och Liandong Zhu visar upp alger i Vaasa

http://biofuelregion.se/projekt/biohub/results/
http://biofuelregion.se/projekt/transalgae/newsletters/
http://biofuelregion.se/projekt/larande/hallbara-gymnasiearbeten/
https://simplesignup.se/event/93222-bioekonomin-vaexer-i-norra-sverige-+-bfrs-aarsstaemma



