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Verksamhetsberättelse 2020 
 
År 2020 var året då vi genomförde projekt i alla de fyra nordligaste länen. I Västnorrlands och 
Jämtlands har vi skapat goda förutsättningar för laddbara bilar samt ökat takten till en fossilfri 
fordonsflotta för tunga transporter och maskinentreprenad. I Västerbotten har vi stöttat kommunerna 
att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta.  
 
I Norrbotten startade vi arbetet med att stötta tio kommuner med att ta fram laddinfrastrategier och 
därmed öka förutsättningar för fler eldrivna fordon i länet. Vi har också slutfört projektet där vi 
koordinerade 12 andra regioner för att genom samverkan snabbare utveckla bioekonomin. En viktig 
invigning för oss var när bandet till Umeås första biogasmack klipptes.  
 
Detta är också året då vi tillsammans med Finland börjar titta på hur elflyg kan fungera i vår region och 
startat samverkan för kommande projekt som ska ta fram en färdplan för fossilfritt flyg i norra Sverige. 
Med våra östra grannar studerar vi också metoder för att utvinna näring och kemikalier från 
biogasproduktionen och vi bygger också ett nätverk för att främja biogas i Östersjöregionen. Vår första 
medverkan i ett bioekonomiskt projekt finansierat av Horizon 2020 blev just detta år.  
 
År 2020 har vi fått äran att bidra med vår kunskap och erfarenheter till regionala planer vad gäller 
bioekonomi, skog, drivmedelsstrategier. För att underlätta för regionen att bli ofossil är vi engagerade 
i olika styr- och referensgrupper och vi har regelbundna kontakter med nationella myndigheter. I år 
har vi även drivit frågan på nationell nivå om att de nya laddstolparna som rullas också ska vara 
tillgängliga, dvs vara lätta att använda för alla. I alla våra projekt genomför vi kunskapshöjande 
insatser, finansieringsstöd och tar fram verktyg som ska underlätta förändringsarbetet och våra 
seminarier samlar ofta intressenter från flera län.   
 
Vårt fördjupade arbete med EU North Sweden har gjort att vi på ett bättre sätt kan bidra med att 
förklara i EU hur våra regionala förutsättningar ser ut, med fokus på den skogliga bioekonomin men 
också att delta i ett skarpt remisskrivande när besluten om användningen av våra råvaror ska tas.  
 
Vi är tacksamma för att vi har klarat detta år av pandemi så väl och ser fram emot en framtid med 
digitala möten men också att vi får träffa er ibland.  
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