Remissvartill SverigesNationella Skogsprogram(N2015-2214-sk)
– underlagsrapportfrån arbetsgrupp3

Vi välkomnararbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogramför att bättre realiserade
möjligheter som finns inom den pågåendeomställningentill en biobaseradekonomi.BioBusiness
Arenaär ett skogligtnätverk i Västernorrlandsom medverkari dennaomställning.

Åtgärdsförslag5.2 4, 5.3.1och 5.3.2kan ytterligare stärkasmed slutsatserfrån bifogat
kunskapsunderlag
(Styrmedeloch innovationspolitik för framtidensbioraffinaderier,SP) som
processatsfram i samverkanmellan akademioch näringslivunder 2015. Kunskapsunderlaget
ger en
vägledningi hur en klok innovationspolitikbör utformas som främjar såvälFoU,demonstrationsamt
kommersialiseringav biobaseradeprodukter.
Enframgångsrikinnovationspolitikbehöverutgå från ett systemperspektivpå innovationsom tar
fasta på de helt avgörandeåterkopplingsmekanismer
som finns mellan kunskaps- och
marknadsutveckling.Dessaär nödvändigaför att nya teknikspårmed stor potential på långsikt skall
kunnamognaoch konkurreramed etableradealternativ på marknaden.I praktikenbetyder det att
innovationspolitikenbehöverinrikta sig på att stimuleraaktörer till att bilda nätverk,experimentera
och lära sig hur den nya teknikenskallkunnafungerapå kommersiellavillkor, samtidigtsom
eventuellainstitutionella hinder (dvs.lagar,regler, normer etc.) för ett sådantlärandeundanröjs.

Enomställningtill ett klimatsmartsamhälleinnebären möjlighet att stärkanäringslivets
konkurrenskrafti Sverige,men om den möjlighetenskallförverkligasbehöveren mer aktiv och
differentierad innovationspolitik föras.Vi skullehär vilja lyfta fram följande sju huvudslutsatser:
Områdetbioraffinaderierutgör en möjlighet att skapaindustriell förnyelseav etablerade
industrier i Sverigesamtidigtsom specifikasatsningarpå området kan på ett betydandesätt
bidra till regeringensmålsättningom en fossil oberoendefordonsflotta till år 2030.

För att klara en sådanmålsättningbör innovationspolitikeni Sverigeinrikta sig på att
stimuleraen industriell kapacitetdär företag har en möjlighet att byggade första fullskaliga
anläggningarnaoch lära sig innan de förväntaskonkurreramed redan etablerade alternativ.
Enrimlig första målsättningär att 8-12 anläggningarkommer till ståndmed en total
produktionskapacitetpå minst 20 TWhförnybaradrivmedeloch kemikaliertill år 2030.En
sådansatsninghar potential att skifta området in i en tillväxtfas.
För att skapaen industriell kapacitethos svenskaföretag behövsmer anpassadestyrmedel
som tar hänsyntill områdetskaraktäroch vilka andrastyrmedelsom finns tillgängliga.I detta
positionspapperpekar vi på möjligheternaatt kombineraett pris på koldioxideller en
generellkvot med (a) ett prispremiumsystem,(b) offentlig upphandlingoch (c) en separat
kvot för teknologieri en nischmarknadsfas
i kombinationmed ett budgivningssystem
med
förutsägbarapriser.
Det är kombinationenav styrmedelsamt hur väl de utformas och implementerassom
kommer vara av avgörandebetydelsesnarareän enskildastyrmedel.
Den svenskainnovationspolitikenbehöversökastöd i EU´sregelverkoch
finansieringsinstrumentoch inte ensidigtstyrasav densamma.
Om ingenindustrialiseringspolitikförs urholkasden industriellabaseni landet.

Oavsettvilka styrmedelsom väljsrekommenderarvi dock regeringenatt anslåett
innovationssystemperspektiv
och analyseradynamikenmellan styrmedelnär nya utformas och
gamlaanpassas.Ett innovationssystemperspektiv
är nödvändigtför att stimulerainnovation,stärka
näringslivetskonkurrenskraftoch uppnåhögt ställdaklimatambitioner.
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