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Biobränslen ger bättre energitrygghet i de
baltiska länderna
Försörjningstrygghet står i fokus för Nordic Baltic Bioenergy Conference 14 –
16 april i Riga. De baltiska länderna är fortfarande starkt beroende av import
från Ryssland av gas och andra fossila bränslen. Samtidigt har länderna stora
egna tillgångar på biobränslen och potential att öka produktionen av
biomassa från de egna skogarna och jordbruket. Att utveckla bioenergisektorn
skapar ökad energitrygghet, ekonomisk utveckling och sysselsättning
samtidigt som utsläppen av koldioxid minskas.
Förutom konferensen anordnas 16 april studiebesök vid Fortums nya
biobränsleeldade kraftvärmeverk i Jelgava och vid LatGrans nya pelletsfabrik i
Gulbene.
Bland talarna på konferensen finns Sveriges energiminister Ibrahim Baylan
och ministrar från Lettland och Litauen. Konferensen anordnas i anslutning
till EU:s energirådsmöte.
– Omställning från fossila bränslen till biobränslen i Baltikum är en bra
illustration till hur EU:s Energiunion ska fungera i praktiken för att öka
försörjningstryggheten och reducera klimatpåverkan. Svenska företag har
kunskaper och teknik som kan tillämpas i de baltiska länderna. Det säger
Gustav Melin, vd i Svebio, som anordnar konferensen tillsammans med den
lettiska motsvarigheten LatBio.
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För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin tel 070-5244400 eller
Kjell Andersson tel 070-4417192.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag
som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av
biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett
miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har
cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se
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