
Bio-økonomi/sirkulær 
økonomi og det grønne 

skiftet
Hur blev det en fråga för södra Sverige?

Bryssel 1 juni 2022



Om Småland Blekinge Halland South Sweden

1 300 000 invånare



Gröna regioner + Gröna given = SANT?

Gröna given
2019

Klimatlagen
2021

Fit for 55
2021



Nationell nivå kliver in

Regioner informerar
Skog

Energi 
Digitalisering



Men nog borde vi kunna få fram ett mandat!?



Policyområden med gemensamt intresse
Påverkansmöjlighet – EU eller nationell arena

Påverkan/effekt på S-B-H

Bioenergi

Hållbart 
byggande

Hälsa & 
hälsoinnova-

tion

Hållbar 
mobilitet

Skogsbruk & 
-råvaror



SKOGSBRUK & SKOGSRÅVARA

Kritiska frågor

• Administrativ börda för 
små skogsbrukare

• Biologisk mångfald 
ställs emot hållbart 
skogsbruk

• Krav på ökad 
skogsbestånd som 
koldioxidsänka

• Vårt nuvarande 
skogsbruk anses ej 
hållbart, fler krav.

Aktuella policyärenden

• Förnybartdirektivet

• EU:s skogsstrategi

• LULUCF

• ETS

• Carbon removal 
ceritifates

• Taxonomin

• Bindande mål 
återställande natur 

Påverkansmöjligheter

• Flera del av ”fit for 55” 
Ingen möjlighet till tidig 
påverkan, men möjlighet 
att påverka under 
förhandling

• Skogsstrategin tidig 
påverkan

• Många frågor lär 
återaktualiseras



Skogsbruk & skogsråvaror

• Ökade administrativa krav på 
skogsbrukare

• Biologisk mångfald vs. skogsbruk 

• Krav på ökade skogsbestånd

• Nuvarande skogsbruk ej hållbart

Bioenergi

• Risk att bioenergi från skog inte anses 
hållbar och ej del av klimatlösning.

• Risk att biogas och  missgynnas av 
klimatåtgärder

Hållbart byggande
•Roll för SBHSS i nytt europeiskt Bauhaus

•Stödjer EU:s regelverk byggnader i trä?

•Kommer det ställas krav på upphandling?

Hållbar transport
• Kommer vi kunna använda 

biodrivmedel? 

• Kommer gasfordon anses tillräckligt 
koldioxidsnåla?

• Kommer vi kunna ta del av 
satsningar inom TEN-T och CEF?

Hälsa & hälsoinnovation

• Bör vissa hälsokompetenser 
centraliseras till EU-nivå (HTA, 
krisberedskap etc. )?

• Möjligheter och hot kopplat till 
europeiskt hälsodataområde



Skogsbruk & skogsråvaror

•Ökade administrativa krav på 
skogsbrukare

•Biologisk mångfald vs. skogsbruk 

•Krav på ökade skogsbestånd

•Nuvarande skogsbruk ej hållbart

Fas i 

policyprocessen

Information 

förmedlad

Politiska dok finns Ägaruppdrag 

Åtgärder i EU:s 

skogsstrategi

1 ✓ Smålands skogs-

och trästrategier 

(SST)

SST har påverkat 

framtagandet av EU:s 

skogsstrategi, fas 1–4

Taxonomins 

miljökriterier

3 ✓ SST om skogsbruk. SST skogsbruk

RED III 4 ✓ ? X

LULUCF 4 ✓ ? X



Konkreta exempel på
arbetet med bioekonomi

• Effektivisering av påverkansarbetet -
Ex. "Rapportörsgrupp - pilotprojekt"

• Övrigt engagemang kring cirkulär
bioekonomi:

• Biogasfrågan

• Vattenfrågan

• Träbyggnationsklusters engagemang
i New European Bauhaus

• Nätverksarbete - ERRIN och ERIAFF



Skogen
• SBHSS ägare är skogsrika regioner

• Skogens varor har stor potential i 
övergången till ett cirkulärt och hållbart 
samhälle

• ägarna har länge engagerat sig i 
policyfrågor kring skogen och dess 
användning



Översikt Rapportörsgrupp

Rapportörsgrupp för policypåverkan

Skogsbruk och råvaror

Ledning: Politiska rapportörer med 

mandat förankrar i förslag hos 

ägarna.

Sekretariat förbereder underlag och 

positioner: tjänstemän (sakkunnig 

inom område, samt KPG)

Policypåverkan

Nationella och 

europeiska 

institutioner 

angående skogsbruk 

och råvaror

Ägare (X 5)

Mål: Agera snabbfotade I påverkansarbetet och
komma in I policyprocessen ett tidigt skede



Påverkansinsatser

• Positionspapper kring skogsrelaterad
EU-policy

• Utskick av position och möten

• Röstrekommendationer

• Seminarier

• Ministerbrev



Biogasfrågan, 
Region Kalmar Län -
Enskild beställning

• Stora investeringar i biogas

• Fit for 55 – Rev. Förordning om 
Co2 normer för lätta fordon

• Utfasning av lätta bilar och
skåpbilar drivna med biogas efter
2030

• Negativa signaler till marknaden



Påverkansinsatser • Positionspapper

• Röstrekommendationer

• Panelsamtal i Europaparlamentet

• Omröstning i plenum 7 juni



Vattenfrågan
• Oändlig tillgång till vatten i Sverige?

• Tidigare problem: Översvämning

• Torka 2018, 2019 (bättre 2020) åter
torrt 2021... 2022?

• Öland hårt drabbat

• Gränsöverskridande problem

• Hur hanterar andra samma
utmaningar?

• Scan slakteri förbrukar 50% av dricksvattnet i
Kalmar

• Effektivare användning av vatten

• Cirkularitet - vattenkvalitéer

• Europeisk och svensk lagstiftning

• Vattenseminarium 15 juni



Smart Housing 
Småland - New 
European Bauhaus

• Kluster kring Trä- och
glaskonstruktions

• Plattform för samarbete kring
trä- och glaskonstruktion

• Engagerat i "New European 
Bauhaus": Initiativ
kring framtidens hållbara och
cirkulära bomiljöer

• NEB-festival, initiativ, 
utlysningar/projektfinansiering



SBHSS:s 
Nätverksarbete

• Samarbeten och policypåverkan

• SBHSS:
• ERIAFF – Network of European Regions 

for Innovation in Agriculture, Food and 
Forestry

• ERRIN – European Regions and 
Innovation Network

• Arbetsgrupper:
• ERRIN: Bioeconomy

• ERIAFF: Plant-Based proteins & Forested 
Regions

• Seminarier, föreläsningar, match-
making, utlysningar/partnersök, 
Policypåverkan

Click to add text
Click to add text





Frågor?

Tack! 


