Mötesanteckningar från Hitta framtidens bioenergiproducenter i ditt län
den 9 februari på Kreativ landsbygd i Jönköping
Sammanlagt ca 35 personer deltog i våra två diskussioner om hur Jordbruksverket
tillsammans med länsstyrelser och andra aktörer kan bidra till mer förnybar energi från
jordbruket.
Ragni Andersson från klimatenheten ledde passet och Robert Paulsson antecknade. Camilla
Lagerkvist Tolke och Lena Niemi Hjulfors från klimatenheten deltog också i diskussionerna.
Övriga deltagare var bland annat ifrån: Länsstyrelser, kommuner, Leaderområden, HS, LRF,
Landsbygdsdepartementet, Energimyndigheten, Hela Sverige ska leva, Skogsstyrelsen
Bakgrund
Klimatenheten på Jordbruksverket jobbar för mer förnybar energi från jordbruket samt ett
klimatvänligt och klimatanpassat jordbruk. Länsstyrelserna och andra regionala aktörer är
mycket viktiga för att vi ska kuna förverkliga våra ambitioner. Därför ville vi genom de här
diskussionerna få höra vad ni behöver och vad ni förväntar er av Jordbruksverket för att kunna
jobba med förnybar energi och klimatfrågor på landsbygden. Resultatet kommer vi att
använda för att utveckla vår verksamhet framöver.
Detta behöver länsstyrelser och andra regionala aktörer från Jordbruksverket:


Basinformation om odling av energigrödor och om lönsamheten behöver komma
ut till handläggare på länsstyrelserna, rådgivare inom lantbruket och andra som
kan bidra till att den når både befintliga och nya producenter av bioenergi.



Goda exempel på företagande inom förnybar energi från olika län behöver lyftas
fram och förmedlas till alla län.



Länsstyrelserna har ett behov av att Jordbruksverket samlar handläggare inom
förnybar energi till handläggarträffar (både fysiska möten och elektroniska). Lst
träffas i sina samordningslän. Jordbruksverket är inte med. Men borde. Även
andra experter kan vara med som HS, LRF, energisamordnare eller liknande.
Vid handläggarträffar kan man diskutera några typfall av bedömningar som är
svåra.



Länsstyrelserna vill att Jordbruksverket fungerar som spindeln i nätet mellan
länen inom de här frågorna. Lista över kontaktpersoner vid respektive
länsstyrelse behövs. Webbaserad basinformation kan delas på lst-gemensam
sharepoint.



Det finns behov av en katalog över hur man söker vilka stöd hos vem. Den kan
fungera som en manual till potentiella företagare, organisationer, kooperativ och
andra. Bioenergiportalen kan utvecklas ännu mer och manualen kan då finnas
där.

Övriga synpunkter från diskussionerna:



Det kommer inom kort en rapport från LRF Dalarnas energilots där man kommer att
kunna hitta goda exempel inom förnybar energi.



Lst kan jobba med information om stöd, men inte ge råd om lönsamhet. Företagaren
får presentera sitt projekt, lst kan då bedöma lönsamheten.



En del gammal ”kunskap” om salix behöver tvättas bort.



Maskinstationer, entreprenörer Hur får man reda på vilka som finns?
Bioenergiportalen? Maskinringar?



Salix i översvämningsområden? Klimatanpassning?



Pilotprojekt kring riktigt småskalig biogasproduktion behövs.



Metanreduceringsstödet lyftes upp i båda passen.



Mindre luktproblem med gödsel efter rötning för biogas.



Retorikdagar Landsbygdsnätverket är en lyckad kommunikationsform.



Komplettera stödmanual med tillståndsmanual.



Hitta marker som kan användas för energiproduktion. Marker som inte används bör
kartläggas och information om dessa förmedlas.



Bioenergi ska inte främjas för att det finns stöd utan det måste bygga på mer substans.

 Biogasstödet bör även finnas som projektstöd för att göra det möjligt för andra aktörer
än företag att få pengar till investeringen (skolor, föreningar m.fl.)

