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Yttrande angående Promemoria om
behovsanalys i den Strategiska planen för
genomförandet av den gemensamma
jordbrukspolitiken i Sverige
Energimyndighetens ställningstagande
Energimyndigheten tillstyrker förslaget i promemorian enligt Särskilt mål 4.
Energimyndigheten vill understryka att fortsatt stöd behövs, både för
energieffektivisering och kompetensutveckling, för att de areella näringarna ska
accelerera omställningen av samhället där alla får tillgång till hållbar energi.
Energimyndigheten menar i likhet med det som framkommer av promemorian att
de areella näringarna kan bidra till att skynda på energiomställningen i samhället.
Aktuella marknader bör stimuleras genom att öka efterfrågan.
Energimyndigheten menar att styrmedel bör utformas så att i första hand
restprodukter utnyttjas för energiändamål och att kretslopp sluts.
Energieffektivisering i de areella näringarna bör fortsatt stimuleras. Här behövs
både kompetensutvecklande insatser och direkta investeringsstöd för att ny och
effektiv teknik ska kunna introduceras till branschen.
Exempelföretag som enbart använder förnybar energi bör lyftas fram och stödjas
så att andra företagare kan inspireras och lära. Dock ska inte en fossilfri
gårdsdrift blandas samman med självförsörjningsbegreppet, då det är rimligt att
fossilfrihet öppnar upp för specialisering och storskalighet i produktionen av
exempelvis drivmedel.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den
slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Rémy Kolessar,
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chefsjuristen Rikard Janson och enhetschefen Åsa Forsum. Föredragande har
varit handläggaren Kalle Svensson.
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