Bioenergi i Storbritannien

Stort Svenskt intresse för
handel och investeringar

S

torbritannien är en stor
och oetablerad bioenergimarknad. Svensk teknologi och erfarenhet inom bioenergi har stora möjligheter att hitta
vägar in här men det behövs etablering av kontakter på olika sätt
för att komma in på denna marknad. Med anledning av detta arrangerade Svebio och UK Trade
& Investment en kontaktskapande resa den 8-12 februari.
UKTI är en brittiska statlig

myndighet som arbetar för att
främja brittisk export och utländska investeringar. www.uktradeinvest.gov.uk
Till resan deltog följande aktörer från Sverige: Bruks BioTech
AB, Econova AB, Råsjö Torv
AB, TPS Termiska Processer
AB, TallOil AB, Österlens Kraft
AB, M&K Industrials AB, Conbio International AB och Svebio.
På mötena beskrevs tillgångarna på biobränslen, planeringen

och marknadsmöjligheter som
finns för svenska företag och vilken hjälp som finns att få för att
komma igång. De Brittiska företag som inbjudits till mötena på
grundval av de svenska företagens profiler de fått tidigare kunde snabbt välja vem de ville prata med under de otaliga nätverksmötena.
Planeringen för mötena och
kringarrangemangen hade gjorts
av de olika regionkontoren och

Vy över Edinburgh. I Skottland besöktes
företrädare för råvaruintressena som ropade efter
marknad för sina bränsleprodukter.

UK Trade & Investment.
Vi besökte representanter som
gav sitt perspektiv på bioenergisektorn samt hur företagen kan
göra affärer på denna marknad.
Följande regioner besöktes:
Skottland, North East England
och East Midlands med start i
Glasgow i Skottland via Edinburgh, Newcastle, Nottingham
och tillbaka till Sverige från Birmingham.
Text & foto Karin Haara
John
Strawson,
Renewable
Energy
Growers,
berättade om
sin stora
energiskogsodling på
178 hektar.

I Newcastle i regionen North
East England besöktes EIF
Environmental Industries
Federation. Här ses Jan-Erik
Eriksson, Bruks BioTech tala
med Simon Miles från Orange
Plant.
Presentation av Sherwood Energy Village, ett unikt initiativ att omvandla ett kolgruvområde på ca
40 ha till en plats för industrier, bostäder, rekreation, turism med mera på grundval av långsiktigt
uthålliga lösningar med sol och bioenergi. Projektledaren Stan Crawford berättade om projektet.

Hela resegruppen så som den såg ut när vi var i East Midlands från vänster Emma Boyle från EMDA hades satt ihop ett intressant program
och bra nätverksmöten för företagen. Eric Boultbee, Cluster Manager, Environmental Technologies, Catherine Simpson, Emda, Bengt
Degerman, Österlens Kraft, Fredrik Lundberg, TallOil samt TPS, Urban Larsson, Conbio, Ewen Macpherson, M&K Industrials AB, Magnus
Ånstrand, TallOil, Christina Bergstrand, UK Trade and Invest, Milan Tomic, Råsjö Torv AB, Göran Andersson, Econova, Jan-Erik
Eriksson, Bruks BioTech och John Strawson och hans medarbetare.
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