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Pristagare av Nordens Gröna Bälte energipris 2014:
Gruppen av 9 lantbrukare från Jämtland
Det mittnordiska energipriset utdelas i år för femte gången. Prisvinnaren är en grupp av 9
lantbrukare som byggt gårdsbaserade biogasanläggningar i Jämtlands län. Priset är 30 000
kronor och Nordens Gröna Bälte.
Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av
samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi och miljöfrågor.
All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på
ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.
Syftet med Mittnordenkommitténs priser inom energi och miljö är att främja företagande och
skapande av nya arbetstillfällen i Mittnorden samt att stärka områdets profil som en ekologiskt
hållbar region. Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och
därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för en god miljö och hållbara energilösningar.
Prismotivering och om vinnaren: nio jordbruksföretag i Jämtlands län har med stort mod och djärva
satsningar framgångsrikt byggt sina egna biogasanläggningar på gården för rötning av gödsel och
produktion av förnybar energi.
Genom dessa satsningar bidrar dessa lantbrukare till minskad miljöpåverkan på flera sätt:
 ökad produktion av förnybar energi
 minskade emissioner av växthusgaser från otäckta gödsellager(konventionell
gödselhantering)
 produktion av högvärdig biogödsel vilket innebär att de gårdar som bedriver ekologisk
produktion ökar sina skördar (kan minska sin körning) och de gårdar som bedriver
konventionell produktion minskar eller helt eliminerar behovet av konstgödsel
Målet för de flesta av lantbrukarna är att bli självförsörjande på egenproducerad förnybar energi. I
dagsläget tillverkar de flesta elektricitet och värme och täcker på så sätt stora delar eller hela sin
förbrukning. Några siktar på att i framtiden kunna producera fordonsbränsle även till försäljning.
Gruppen har ingen formell ”biogasförening” men de arbetar nära varandra med kunskapsutbyte och
gemensamma träffar.
Priset utdelades officiellt på kommitténs höstmöte den 17-18 december i Sundsvall, prissumman
30 000 SEK delades ut i form av en check.
Ytterligare information:
Kontaktperson för gruppen: Hans-Peter Eriksson, Tel. 070-2172541, epost:
hp@ronningsberg.se

samt Kristin Eriksson, Kanslichef, Mittnordenkommittén, tel +46-611-803 55, Mob +46 70 323 8492,
Fax: +46-611-80152, Email: kristin.eriksson@lvn.se

Ytterligare om pristagargruppen:

År 2010 togs den första biogasanläggningen i drift i Jämtland och i slutet av år 2014 kommer
nio separata anläggningar att finnas. Denna snabba utveckling har gjort Jämtlands län till
ledande i landet på gårdsbaserad biogasproduktion, sett till antal biogasanläggningar och
jordbruksföretag.
Jordbrukssektorn i Jämtland är en bransch som under flera år brottats med ekonomiska
utmaningar och nedläggningar. Sett i det perspektivet är dessa lantbrukares framåtanda och
målmedvetenhet än mer imponerande och fungerar som fantastiska inspiratörer för andra
lantbrukare i mittnorden och övriga delar av Norge, Sverige och Finland.
Utvecklingen ligger dessutom helt i linje med Jämtlands läns mål och strävan för ett fossilfritt
län 2030 samt den regionala utvecklingsstrategin där konkurrensstarka landsbygdsnäringar
inom mjölk och kött och en innovativ landsbygdsutveckling är några av de mål som har
kopplingar hit.

De övriga nominerade för energipriset 2014 var:
Anne Sörensson, Östersunds kommun; Joutsa Ekogas Ab, biogasanläggning, Mellersta Finland; Mats
Gustafsson, privatföretagare, biogasanläggning, Jämtland; Ung energi –projekt/webbsida, NTNU, Trondheim;
Vasa stad, plan för biogasbussar mm. , Österbotten; SCA Forest Products i samarbete med Sundsvall Energi och
Drakfastigheter i Sundsvalls kommun.

Mittnorden och Mittnordenkommittén:
Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna
från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.
Mittnordenkommittén har funnits sedan 1978 och har i 30 år byggt på ett samarbetsnätverk mellan
de centrala delarna av Norge, Sverige och Finland. Medlemmar är fylkeskommunerna i NordTrøndelag och Sør-Trøndelag, regionförbundet i Jämtland och landsting och kommunförbund i
Västernorrland samt landskapsförbunden i Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten
samt Svenska Österbottens förbund för kultur och utbildning. Satakunta förbund och Parikkala
kommun i Finland är partner till samarbetet. Mittnordenkommitténs prioriterade områden för
gränsöverskridande samarbete är:
Mittnordenkommittén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden
baserat på historisk och kulturell samhörighet och gemensamt regionalt utvecklingsintresse. Inom
samarbetet prioriteras gränsöverskridande samarbete för att stärka innovativa och företagsamma
miljöer, förbättra de öst-västliga kommunikationerna, främja kultur och upplevelsenäringar och
nordisk gemenskap samt utveckla miljöteknik och förnyelsebar energi.
För ytterligare information om Mittnorden-samarbetet: www.mittnorden.net

