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Yttrande över remiss från Energimyndigheten angående 
konsultation om den nationella energi- och klimatplanen 

Generella synpunkter 
Övergripande anser Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att planen måste förhålla 
sig till de överenskommelser vi har inom EU. Dessa ger ett antal möjligheter som 
borde kommenteras i mer detalj. De flesta är överens om att samarbete är vägen 
framåt i många frågor, inte minst energi och klimat. Vidare är det mycket olyckligt 
att ett forskningspolitiskt mål utgår från ett gällande politiskt mål.  SLU anser att 
politiken ska bygga på kunskap, inte bestämma vad som är kunskap.  

Specifika synpunkter 
Sid 11. Bör kommentera de möjligheter som finns via bilaterala avtal vad gäller 
ESR och övriga EU-länder 

Sid 19. Bör kommentera varför begreppet potential är ett trubbigt begrepp i en 
marknadsekonomi.  

Sid 23. ”Milstolparna” måste kommenteras i förhållande till gällande 
överenskommelser inom EU, som t.ex. medger bilaterala överenskommelser inom 
icke-handlande sektor. Se Carlén & Kriström (2019), Nordic Economic Policy 
Review (https://www.nordregio.org/publications/climate-policies-in-the-nordic-
countries-nordic-economic-policy-review-2019/) 

Sid 24. ”ökad diversifiering av energikällor och leveranser från tredjeländer, varvid 
syftet kan vara att minska beroendet av energiimport ”  bör kommenteras 
tillsammans med sid 27 : ”2.4.1 Elsammanlänkning 

i) Den elsammanlänkningsnivå som medlemsstaten eftersträvar för 2030 med 
hänsyn till ett elsammanlänkningsmål på minst 15 % för 2030, med en strategi där 
nivån från 2021 och därefter fastställs i nära samarbete med de berörda 

https://www.nordregio.org/publications/climate-policies-in-the-nordic-countries-nordic-economic-policy-review-2019/
https://www.nordregio.org/publications/climate-policies-in-the-nordic-countries-nordic-economic-policy-review-2019/
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medlemsstaterna, med beaktande av sammanlänkningsmålet på 10 % för 2020 och 
följande indikatorer för hur brådskande åtgärderna är:” 

Med andra ord ska vi sammanlänkas mer med EU och samtidigt ha ett mål att 
importera mindre? Det bör finnas något resonemang kring import och export och 
hur frihandel betraktas på ett mer principiellt plan. 

Sid 35 ”Det övergripande målet för forskning och innovation på energiområdet ska 
vara att bidra till uppfyllandet av uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga 
energi- och klimatpolitiken och energirelaterade miljöpolitiska mål som beskrivs i 
kapitel 2. ”  

Politiken ska bygga på kunskap, men politiken ska inte bestämma vad som är 
kunskap. Förutom att denna utgångspunkt saknas finns flera problem.  På vilket 
sätt befrämjas rekryteringen av utländska toppforskare? Hur harmonierar denna 
utgångspunkt med Forskningsstrategin på ett mer allmänt plan? - Sverige ska vara 
en framstående kunskapsnation, där utbildning, forskning och innovation bedrivs 
med hög kvalitet och effektivitet samt bidrar till samhällets utveckling och 
näringslivets konkurrenskraft. 

 

Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av dekan Göran Ståhl vid 
fakulteten för skogsvetenskap efter föredragning av koordinator Fredrika von 
Sydow. Innehållet har utarbetats av professor Bengt Kriström vid institutionen för 
skogsekonomi. 
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