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Regjeringens varslede satsing på 
en nasjonal bioøkonomistrategi 
inngår som ledd i Regjeringens 
omstillings- og utviklingsarbeid. 

Innlandet er i gang med sin 
strategi. Vil Innlandet lykkes med å 
komme i posisjon?

Det gjentar seg ofte: Når noen 
har en kraftfull idé, når noen kan 
dokumentere en kompetanse, når 
de rette aktørene finner hverandre, 
når de rette politikerne ser og for-
står grunnlaget for satsing, ja, da 
kan tro og optimisme flytte fjell.

Det kan handle om arbeidsplas-
ser i tusentall. Det kan handle om 
milliarder. Det kan handle om en 
framtid der stagnasjon gjøres om 
til optimisme og satsinger.

Slik er det med ambisjonene for 
bioøkonomistrategien Oppland og 
Hedmark jobber med. Der mange 
gode krefter i fylkene mener de sit-
ter med både ideer, kompetanse, 
rette aktører og potensial for nye 
spennende tider i vår region.

Men som så ofte før: Er vi à jour 
med framdrift og politisk tyngde til 
å posisjonere innlandet slik regio-
nen selv mener den fortjener?

Tida er knapp. Regjeringens og 
næringsminister Monica Mælands 
nasjonale bioøkonomiske strategi 
skulle egentlig ha vært lagt fram 
allerede. 

Kan klimaavtalen fra Paris bli en gullgruve for innlandsregionen? Kan 
politikerstyrte markedssignaler gi rammebetingelser Innlandet – og Norge 
– tjener på og som Regjeringen tar inn i sin nasjonale bioøkonomistrategi?

NÆRINGSMINISTRE: Aud Hove (Sp) og Thomas Breen (Ap) fra Oppland og Hedmark er ansvarlige for 
fylkeskommunenes bioøkonomiutvikling. Med er også Høyres Rune Øygarden og Kari-Anne Jønnes.

Tør alle skog- 
miljøer applaude-
re for Pariskravet 
om biodrivstoff?

Av
Hallvard Grotli
politisk redaktør

AKKURAT NÅ Nå flyter framdriften. Kanskje 
blir det først materialisert og lan-
sert nye styringssignaler tett opp 
mot lanseringen av neste års stats-
budsjett. Presset i arbeidsmarkedet 
kan avgjøre når Regjeringen ser 
behov for å varsle tiltakspakker og 
nye offensiver.
Våre fylkesmenn og fylkeskom-
muner i Oppland og Hedmark har, 
sammen med flere næringsaktører, 
sendt inn gode premisser for at den 
grønne sektoren må gjenspeiles i 
en nasjonal strategi. Kontakten 
med strategiens prosjektleder Tho-
mas A. Malla og hans gruppe i 
Næringsdepartementet er på plass.

Så er det likevel slik at innlan-
dets grønne «næringsministre» 
Thomas Breen (Ap) og Aud Hove 
(Sp) ikke skal legge fram innlands-
regionens bioøkonomistrategi for 
fylkestingene før i desember. 

I beste fall har Malla og depar-
tementet allerede fått full forstå-
else for innlandets potensial. 
Motsatt kan behovet for å vise 
potent politisk satsing vestpå og 
nordpå være større enn det innlan-
det klarer å sette dagsorden for.

Fra valgkampen i fjor husker vi 
alle hvordan både Erna Solberg, 
Siv Jensen og Jonas Gahr Støre 
mer eller mindre åpenhjertig 
erkjente at de ikke visste om eller 
kjente til den spennende grønne 
kompetansedigelen som syder i 
innland og mjøsområder.

For vårt distrikt representerer 
dette et starttillegg på den banen 
som skal handle om bioøkonomis-
atsing. En blå sektor har angivelig 
et annet og mer framtidsrettet 
ståsted enn det som forbindes med 
jord- og skogbruk. Nedsnakkingen 

Grønne bioambassadører
av vår primærnæring har satt slike 
spor at det tar tid, både å stå fram 
med nødvendig selvtillit, samt å få 
framtidssamfunnets oppmerksom-
het.

Undervegsrapporteringen i fyl-
kestinget onsdag viste et lite gløtt 
inn i hvordan innlandet kan bli en 
smeltedigel for en nasjonal, grønn 
biosatsing. Verdier og sysselsetting 
kan måle seg med laks og marin 
satsing. Men har en annen klang. 
Enn så lenge.

Noen politikere er fortsatt opp-
hengt i dogmatiske forestillinger 
om at vi ikke trenger nasjonale 
rammebetingelser. Det som nett-
opp har gitt grunnlag for Ringeri-
kebanen, E39, laks, aluminium på 
Karmøy, ja, olje og gass med. Erna 
Solberg vet at et samfunn må utvi-
kles gjennom en medvirkning fra 
en stat. Det er derfor vi skal få en 
bioøkonomistrategi.

Testen: Tør alle skogmiljøer ta 
sats og applaudere for at Pariskra-
vet til innblanding av biodrivstoff 
kan utløse behov for at alt masse-
virke som i dag går til Karlstad, 
heller kan gå til en ny industriell 
satsing i innlandet – til flydrivstoff? 

�� Ladbare hybrider er akkurat nå bilmarkedets 
største hit. Igjen ser vi at avgiftspolitikken virker. 
Målrettet bruk av avgiftsnivået bidrar til å styre 
etterspørselen i ønsket retning. For når salget av 
ladbare hybrider øker, er det en utvikling våre 
folkevalgte på øverste nivå ønsker. Bilen som dels 
kan kjøre på strøm, er ett av tiltakene som skal 
bidra til reduserte utslipp fra transportsektoren. 
Og uten reduserte utslipp fra transportsektoren, er 
vi sjanseløse i arbeidet med å få utslippene av 
klimagasser ned mot tålegrensa.

��  I 2007 handlet det om dieselbiler. De rødgrønne 
la om avgiftssystemet for å gjøre dieselbiler billi-
gere, fordi dieselbiler slipper ut mindre CO2 enn 
bensinbiler. Salget av dieselbiler gikk i været, og 
ble nesten doblet fra ett år til et annet. Noen år 
senere er de samme dieselbilene lokalpolitikernes 
store hodebry i byer med tett trafikk. Lokal foru-
rensnings fra dieselbilparken går på helsa løs.

�� I de senere år har det handlet om elbilene, et 
annet eksempel på hvor bra det kan gå når det er 
vilje til å bruke avgiftssystemet og andre fordeler 
som målrettede virkemidler. Veksten i elbilsalget 
har vært så bra at det etter hvert blir nødvendig å 
begrense de fordeler som følger disse bilene. 

�� Etter valget i 2017 kommer det trolig forslag om 
at momsfritaket skal fjernes. Retten til å kjøre i 
kollektivfeltet i storbyene forsvinner. Kanskje blir 
det også slutt på gratispasseringene i de etter hvert 
utallige bomstasjonene langs hovedvegene. Alt 
sammen først og fremst fordi storbyene har kapasi-
tetsproblemer på vegene. 

�� De ladbare hybridene er altså den siste i rekken 
av avgiftssuksesser. Problemet med denne siste i 
rekken, er at avgiftslettelsene kan ha gitt oss 
mange biler som knapt kan sies å ta oss i retning av 
lavere utslipp. Tester viser at bilene bruker langt 
mer drivstoff enn oppgitt i salgskampanjene, og 
høyt forbruk betyr høye utslipp. 

�� Vår nære historie om bilavgifter viser at det er 
mulig å skape endringer. Den viser også at det er 
behov for en differensiert virkemiddelbruk. Våre 
utfordringer er ikke de samme som storbyenes. 
Løsningene må derfor også kunne være ulike. 

Bilavgifter  
virker, for godt?

�� Fylkestingene fikk repetisjonen onsdag: Det heter ikke lenger 
Intercity-triangelet med Lillehammer, Halden og Skien som 
endestasjoner. Nå omtales satsingen på dobbeltsporene bare 
som indre og ytre IC.
�� NTP-utredningens utsendte, utredningsleder og avd.direktør 

Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen, gjorde det krystallklart at 
dobbeltspor til Lillehammer ikke betraktes som lønnsom nok. 
Selv framføringen til Hamar skrubbes det på. 
�� Oppland Frp vil gjerne ha mer samferdsel, men tiet i sitt års-

møte. Kanskje på tide å markere syn på helgens landsmøte?

NTP bekymrer i innlandet


