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Regeringsprogrammet och 

bioekonomin

• ”Finland agerar på ett sätt som leder till att Finland är klimatneutralt 2035 

och uppvisar negativa koldioxidutsläpp kort därefter.” 

• Regeringsprogrammets mål om en rättvis omställning till ett klimatneutralt 

samhälle inbegriper en åtgärd för uppdatering av bioekonomistrategin.
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Planer och metoder i regeringens 

handlingsplan för att uppnå 

klimatneutralitet

• Uppdatering av klimat- och energistrategin 

• En total översyn av energibeskattningen 

• Revidering av bioekonomistrategin 

• Sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle 

• Programmet för främjande av cirkulär ekonomi

• Offentlig upphandling

• Biogasprogrammet

• Hållbar utveckling

• Programmet för klimatvänlig mat

• Osv.

4



EU:s bioekonomistrategi 2018

• Utgångspunkten är att bioekonomin erbjuder möjligheter till hållbar tillväxt i 

hela EU, både i städerna och på landsbygden

• Till prioriteringarna hör att öka investeringarna i bioekonomi och 

marknaden för den, påskynda regionala bioekonomier samt bioekonomins 

miljökonsekvenser. 

• Slutsatser under EU-ordförandeskapet 2019

• Generaldirektoratet för forskning leder arbetet, i strategin medverkar också 

bl.a. generaldirektoraten för jordbruk, miljö och havsfrågor
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Uppdateringen av 

bioekonomistrategin

TEM/YKTE/KIHI/UP 1.9.2020



Varför

• Förändringar i omvärlden sedan 2014 

• Uppdatering av EU:s bioekonomiska strategi (2018) och slutsatserna om 
bioekonomi 

• Sysselsättnings- och klimatmålen i regeringsprogrammet för Marins 
regering

• De bioekonomiska prioriteringarna i Green Deal-programmet (bl.a. skog 
och jordbruk)

• Finland konkurrerar om föregångarrollen med stora länder => det krävs en 
målmedveten bioekonomisk politik med en uppdatering av den nationella 
bioekonomiska strategin som ett viktigt redskap
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Vilka är våra mål?
• Att öka bioekonomins värde genom att utveckla nya mervärdesprodukter och mervärdestjänster

• Att trygga en hållbar användning av förnybara naturresurser

• En ändamålsenlig och hållbar användning av bioråvaror som en del av lösningarna för förnybar 
energiproduktion i syfte att uppnå regeringens mål för klimatneutralitet 2035

• Att utveckla de regionala bioekonomierna och att trygga landsbygdens livskraft

• Ekologiska begränsningar som grund för användningen av naturresurser

• Att stärka kontakterna med cirkulär ekonomi 

• Att finna en koppling till andra befintliga projekt och program

• Att ta fram lösningar för att stävja klimatförändringen

• Att få synlighet som föregångare inom bioekonomin – lockar experter och investerare

• Att öka företagens affärsverksamhet och internationalisering

• Att främja utbildning och kompetens inom bioekonomi, att skapa nya arbetsplatser

Bioekonomistrategin utarbetas i brett samarbete med regioner och intressentgrupper



Tidsplanen för uppdatering av 

bioekonomistrategin

• Beredningen av uppdateringen av strategin före utgången av februari 2021

• Regionala bioekonomiska forum

• Scenarioarbete

• Olika redogörelser 

• En styrgrupp (ANM, JSM, MM, SHM, UKM, KM, SRK) tillsattes hösten 

2020

• En bioekonomisk panel inrättades hösten 2020

• Strategin skrivs våren 2021 

• Arbetet klart sommaren 2021
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Tack!


