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Samverkansstrukturer EU

• Bioeconomy Stakeholders panel avslutat - 12 möten 
genomförda. Nätverk med bioekonomiregioner i EU 

• H2020 MUSIC - Arbetet ska bana väg för 
investeringar i regionen

• Två nya H2020 ansökningar inlämnade 

• Referensperson i nya EU projekt

• North Sweden EU Office

• Framtid - Partnerskapsprogrammen i HEU och fler 
EU ansökningar      



13 av Sveriges regioner stärker bioekonomin

Öka samverkan

Sprida kunskap

Påverka politiska processer

Projektet förlängt till 20201031 

– Nya samverkansformer 



2017 Bioekonomin en viktig del av svensk ekonomi 
Stor betydelse för landsbygdsregionerna

▪ Förädlingsvärde på 293 miljarder 2017 – 6,3 % av BNP 
Stora skillnader mellan länen

▪ Antal sysselsatta år 2017 är 335 000 personer 
dvs ca 7 % av arbetsmarknaden

▪ Förädlingsvärde per sysselsatt har ökat med 23 % 2008-
2017

▪ När förädlingsvärdet ökar 25 %  minskar utsläpp av 
klimatgaser med 9,4 %

▪ Bioekonomin behöver jämställas - 25 % är kvinnor i 
branschen



Case Studies 

- Produktion av biomassa och  pyrolysolja  och biokol i norra Sverige 

– Var då ?  

16 partners i Europa Horizon 2020



Bio4Metals Biokol som reduktionsmedel  i metallurgiindustrin

Just Transition Fund – Del av gröna given 

Stöd till de regioner i EU där klimatomställningens påverkan är som störst 

376 miljoner Euro för klimatomställning i stål- och gruvindustrin i 

Norrbotten och Västerbotten  



Fossilfritt Sverige - Utmaning 

För att färdplanerna ska kunna realiseras behövs 

en ökad och kostnadseffektiv tillförsel av biomassa till industrin. 

Att mobilisera stora mängder biomassa kräver stora insatser, 

investeringar och uppbyggnad av nya teknik- och logistiklösningar. 

Här kommer biomassaterminaler att vara viktiga   



Case Studies - Produktion av biomassa och  

pyrolysolja  och biokol i norra Sverige – Var då ?  

16 partners i Europa Horizon 2020



Fossilfritt Sverige - Utmaning 

För att färdplanerna ska kunna realiseras 
behövs en ökad och kostnadseffektiv tillförsel 

av biomassa till industrin. Att mobilisera 
stora mängder biomassa kräver stora 

insatser, investeringar och uppbyggnad av 
nya teknik- och logistiklösningar. Här 

kommer biomassaterminaler att vara viktiga   


