
Mötesrapport Smilegov Slutkonferens och CMPR ö-konferens 
Bryssel, 24-25 juni 2015 

 

Vi reser till Bryssel för att delta i Smilegov:s slutkonferens. Det treåriga EU-finansierade 

projektet ska avslutas i september 2015 och detta är den officiella slutkonferensen. Utöver 

projektgruppen, deltar många politiska representanter från olika öar i Europa som bjudits in 

att gå med i Pact of Island (PoI). Genom att skriva på Pact of islands åtar man sig att jobba för 

att uppnå EU:s gemensamma energi och klimatmål 20-20-20. Det första steget är att göra en 

ISEAP, en island sustainable action plan. Öland skrev på PoI 2011 och vår ISEAP är från 

2012. I salen där, med EU-loggor, och med mikrofoner och TV-skärm vid varje plats, finns ett 

sextiotal personer.  

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexis C, CPMR, välkomnar oss till konferensen och gör en inledande beskrivning. Smilegov 

handlar om samarbete mellan små och stora öar, mellan öar där energifrågan precis är väckt 

och öar som driver avancerade energiprojekt. 42 nya öar kommer skriva på samarbetet under 

morgondagens inskrivningsceremoni. Kostas K, projektkoordinator pratar om "A family of 

islands in Europe”.   

 

Ett inledande pass redovisas vad projektet åstadkommit: 

- 12 kluster av öar 

- Bildande av ”think tanks”, tankeforum för energi/klimatfrågor i varje kluster. 

- Workshopar ”capacity buildning” på internationell nivå som sedan upprepats på lokal 

nivå för att bygga upp lokal projekt och energikompetens. 

- 7 ”good practice” valdes ut (däribland projektet ”Boosta Energianvändningen” som 

drivits på Öland och i övriga Kalmar län) 

- En ”task force” med Öland, Gotland och Samsö, som coacher för övriga öar. 

- ”Strategic Guidelines”, en guide av vad som krävs för att genomföra ett bra 

energiprojekt. 

- En webbaserad energiutbildning om förnybar energi, mätmetoder, projektarbete mm. 

Se http://www.energyacademy2020.eu/ 

 

Därefter kommer ett pass med inspel från olika personer. T.ex. Dirk Knapen, som kommer 

från REScoop, ett projekt som jobbat för att få igång samt stötta olika energi-kooperativ 

(lokala medborgardrivna kooperativ inom energieffektivisering och förnybar energi). Han 

pratar om att om man investerar i lokala energiprojekt så kan man skörda mycket mer än det 

objektiva projektresultatet, t.ex. värden som lokalt självförtroende och folkligt engagemang. 

Ecopowers heter det största energikooperativet i Europe. Läs mer på www.rescoop.eu 

http://www.energyacademy2020.eu/
http://www.rescoop.eu/


Efter det följer en ”round table discussion”, som är en runda längs podiet.  

Några intressanta inlägg som jag snappade upp: 

- Can we make cross-islands procurements? (biogas) 

- The ecological footprint in Northern Scotland is higher than in Texas. All is fueled by 

diesel. 

- In France only the national energy company can sell energy. 

- Islands to be the one stop shop. Islands as resources and test beds.  

- The EU does not naturally see that islands are different. We have to convince them. 

Use the experience found/done on an island on and plant it in any city in the mainland. 

- Where do the islands meet the MLG wall? At sea or at the edge of the mainland? 

- If we don’t have agriculture on islands we cannot produce biogas. 

- In Greece there are many plans for huge wind plants but nothing is installed because 

the islanders are not involved and resist an introduction. 

- How to get the youth to can back to the islands. 

- What kind of life do we want on our local islands? How do we get there? 

 

Efter detta var det så dags att leverera “shining projects”, projekt med särdeles gott resultat 

som öarna drivit de senaste tre åren. Åtta exempel levereras i hög fart. Vi ligger långt efter 

schemat så vi får tre minuter var istället för fem. Bara undertecknad och Kajdi från Hiimuna 

lyckas med det. Övriga pratar ändå 5-10 minuter var och de flesta har högt 

överdimensionerade PPT:s som omöjligt kan rymmas på de anvisade fem minuterna. Det är 

som bekant en konst att tala kort och koncist och detta behärskar de nordliga länderna 

betydligt bättre än vännerna i söder. 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153103886888208&set=pcb.10153103906463208&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153103886868208&set=pcb.10153103906463208&type=1


”Biogas on Öland, a follow-up on Gotland experiences” är rubriken på min dragning där jag 

informerar om arbetet vi nu gjort för biogasetablering och som till stora delar följer mönstret 

för det som Gotland gjort för något år sedan. Anna Hedh, EU-parlamentariker från 

Mörbylånga, deltar på konferensen och publicerar bild och positivt omdöme på sociala 

medier, bra PR för Mörbylånga kommun och hela Öland där.     z   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är klockan cirka 12 och det är dags för kafferast (inte lunch som i Sverige). Dags för 

mingel och kontakter. När vi återsamlas ska filmen ”Smilegov successful sustainable 

transport” visas, en filmpremiär.  15 minuter senare kommer en stor applåd och en lättnad hos 

filmproducenten (jag). Hittas på https://www.youtube.com/watch?v=GUWH16i8838 

 

På eftermiddagen hålls en workshop för öar som är nya i nätverket.  

 

Vid fem börjar mötet om Islenet, nätverket som ska vara öarnas röst i EU och som funnits i 

tjugo år men står inför ett omtag. Det bildas en arbetsgrupp med bl.a Gotland och Samsö. Som 

grund för samarbetet finns ”the Final Declaration” och ”Rules of Procedure”. Dessa båda 

stödjs av Ölands kommunalförbund efter att frågan tagits upp där i början på juni. Öland ingår 

i den nordliga antennen av nätverket tillsammans med Gotland, Estland, Danmark och 

Skottland. Mötet avrundas vid sjutiden.  

 

På kvällen sammanstrålar Henrik Yngvesson och undertecknad med representanterna från 

Samsö och Gotland. Vi diskuterar fortsatt samverkan inom hållbar turism, biogas och 

vattenförsörjning. 

 

Dag 2. CPMR:s konferens 

Konferens med CPMR i EU-parlamentets lokaler. Här är säkerheten högre, och sedan pass 

visats och väskorna skannas, eskorteras vi till sjunde våningen i denna enorma byggnad. Nu 

har fler deltagare anslutit och många borgmästare och ett tiotal EU-parlamentariker. Somliga 

talar sitt modersmål och då använder vi hörlurarna och får tolkning till engelska. 

 

Den här dagen har tre teman: 

- Sustainable islands/Hållbara öar 

- The place of islands in Cohesion Policy/Öarnas roll i sammanhållningspolitiken 

https://www.youtube.com/watch?v=GUWH16i8838


- Migration 

 

Flera talare pratar nu om öars särskilda utmaningar (utflyttning, höga transportkostnader, 

perifera läge etc) och särskilda möjligheter (naturtillgångar, livskvalitet, turism, bra arena för 

att testa ny teknik, blå tillväxt mm). Ungefär hälften av EU:s befolkning bor i sk perifera 

områden, 3,5% bor permanent på Europeiska öar. En person föreslår att man ska få Europa 

närmre öarna istället för att få öarna närmre Europa, om det nu är någon skillnad.  

 

Många talare använder många ord för att egentligen säga ganska lite men Claudia Monteiro 

de Aguiar, EU-parlamentariker från Portugal, talar både preciserat och engagerat om Europas 

behov att ställa om energianvändningen/energiproduktionen. Europas stora beroende av rysk 

gas gör Europa till den världsdel som är mest importberoende på energiområdet. Claudia 

presenterar ett konkret 5-punkts-program. 

 

1. EFSI, funding. European investment bank.  

2. Smart specifically energy strategy.  

3. Apply research project within Horizon 2020. 

4. Spread good practices  

5. New project blue economy, wave energy for ex. 

 

Gotland berättar om sin satsning på vindkraft och biogas.  Har 160 vindkraftverk idag, ska bli 

500 år 2025. 

 

När det gäller klimatförändringar ser man bekymmer kring minskat jordbruk och inom fisket.  

CMPR arbetar med att göra fisket mer hållbart framför allt i Medelhavet.  

 

Terry Hegarty, från Isle of Mull Scotland, har 

som vanligt en underfundig fundering: What if 

the EU parliament could pretend it is an island? 

Can it reduce its energy consumption by 20 % 

and use 20% renewable energy? Alan Smith, 

EU-parlamentariker från Skottland svarar att 

hans personliga ekologiska fotavtryck är större 

än ett mindre Afrikanskt land, och att man 

förutom att jobba med energismarta byggnader 

också bör avveckla veckan när EU-

parlamentarikerna flyttar till Strasbourg. 

  

   

Nu är första delen av den andra konferensdagen 

slut och vi ska byta rum. Ölandsdelegationen 

lämnar för att hinna med flyget tillbaka till 

Kastrup och tåg tillbaka till Kalmar. 

 

Tillgång till ett brett och aktivt nätverk av 

energiexperter och Öland tydligt på kartan är 

kanske de två mest övergripande insikterna när 

vi åker hemåt. 

 

Anteckningar Elvira Laneborg 


