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Johan Ehrenberg: 
”Här är fakta som 
biobränslelobbyn 
försöker mörka” 

Ministern försvarar:
”Viktig pusselbit 

för att få fossilfritt
transportsystem”

ALTERNATIVET 
ÄR REDAN HÄR!
Vill vi rädda klimatet? 
Då är det elektrifiering 
som gäller för framtiden.

Sverige fast i en  
återvändsgränd
– så gick det till

FORSKARE 
STICKER HÅL 

PÅ MYTEN
”Minskar utsläppen – men bara på pappret.”Starka krafter bakom alla svenska biobränslemiljarder.

SATSNING P
BIOBRNSLE

HAR DUBBLAT
UTSLPPEN

I veckan har den gröna rörelsen jublat över Preem.I veckan har den gröna rörelsen jublat över Preem.
Men nu kommer istället en massiv statlig investeringMen nu kommer istället en massiv statlig investering

i biobränslen som man hävdar ska bromsa klimatkrisen.i biobränslen som man hävdar ska bromsa klimatkrisen.
Det stämmer inte.Det stämmer inte.

Biobränslen har tvärtom dubblat Sveriges utsläpp  Biobränslen har tvärtom dubblat Sveriges utsläpp  
– från 50 miljoner ton till 100 miljoner ton.– från 50 miljoner ton till 100 miljoner ton.
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Sverige är inne på en riktigt farlig väg där 
politiken kommer öka utsläppen rejält och 
samtidigt göra det dyrare för oss alla. Den 
storskaliga satsningen på biobränsle i svenska 
transporter är detsamma som att satsa på allt 
högre utsläpp av växthusgaser.

Och det är helt onödigt – vi kan ställa om 
utan att förstöra på detta sätt.

Här är fakta som biobränslelobbyn försöker 
mörka. En mörkning som politiken faktiskt 
gått på.

BIOBRÄNSLEN – EN ÅTERVÄNDSGRÄND

SATSNINGEN P~  
BIOBRNSLEN 
M~STE STOPPAS

släpp än hela den fossila energin i 
landet orsakar. Att utsläppen inte 
räknas ändrar inte att de ändå 
sker och måste åtgärdas. Vilket 
blir dyrt.

REN EL BLIR SMUTSIG ENERGI
När man raffinerar olja till ben
sin, eller biomassa till bensin, 
så används stora mängder el. 
Sveriges relativt klimatrena el 
med små utsläpp går idag till att 
skapa smutsiga bränslen med 
stora utsläpp. Beräkningar visar 
att om Preem upphörde med sin 
produktion skulle Sverige spara 
ren el motsvarande om alla bilar 
i Västra Götaland drevs med el 
istället. Det är med andra ord ett 
gigantiskt energislöseri att satsa 
på bioenergi.

ALTERNATIVEN FINNS
Att småskaligt producera biogas 
av avfall eller omvandla använd 
frityrolja från restaurangen till 
biodiesel är inget jätteproblem 
för klimatet. Men en storskalig 
biobränslesatsning förvandlar 
råvara som kan bli nyttig till onyt
tiga stora utsläpp. Det finns alter
nativ användning för den mesta 
biomassan utan stora utsläpp. (Se 
mer på sidan 22–23). Det handlar 
inte om att sluta använda skog 
eller jordbruksmark. Det handlar 

UTSLÄPPEN
När man bränner träd, olja, kol 
eller gas skapas höga utsläpp här 
och nu. Koldioxidutsläppet från  
1 ton ved är 3,6 ton koldioxid. Alla 
andra smutsiga utsläpp av gaser 
finns dessutom kvar.

Det har ingen betydelse om 
biomassan omvandlas till flytan
de bränsle till bilar eller bränns i 
ugnar, det är samma utsläpp av 
förstörande växthusgaser hela 
tiden. Det finns inga rena koldi
oxidneutrala biobränslen.

TIDEN
Länge har biobranschen kunnat 
fortsätta skapa utsläpp med 
argumentet att den koldioxid 
som släpps ut åter binds när 
nedtagna växter växer upp igen. 
Bioenergi skulle därmed vara 
klimatneutral. 

Idag vet vi att detta argument 
är fel eftersom det inte tar hänsyn 
till tidsaspekten. Skog behöver 
60–120 år på sig för att åter binda 
de utsläpp som skapas vid avverk
ning och uppeldning. För att klara 
klimatkrisen måste vi halvera 
utsläppen på mindre än tio år 
enligt FN:s klimatpanel IPCC. 
Att bränna bioenergi innebär att 
utsläppen här och nu ökar och 
det är här och nu de istället måste 
minska.

RESTPRODUKT ÄR INGEN REST
Det är en myt att biobränsle 
skapas av ”restprodukter”. I själva 
verket skapas biodrivmedel an
tingen av odlade produkter som 
ny palmolja, eller på odlingsmark 
som istället skulle kunna skapa 
mat. Detta är orimligt. I framtiden 

vill biobränslebranschen därför 
alltmer använda skog som råvara. 
Men ”restprodukterna” från skog 
ger större klimatnytta om de inte 
skapas (dvs om skogen får växa 
vidare) eller om de omvandlas till 
exempelvis biokol.  

YTAN
Bioenergi är ineffektivt. En ben
sinbil behöver 5000 kvadratmeter 
odlingsyta för att få fram bränslet 
för en årlig körsträcka på 2000 mil. 
Om bilen istället drivs på el räcker 
det med 10 kvadratmeter solceller 
för att ge samma körsträcka. Om 
vi ersätter bioenergi med el från 
sol, vind, vatten och geoenergi så 
sparar vi därmed enorma mäng
der yta som vi kan använda till 
annan odling och ännu mer skog.

DYRARE FÖR DIG
Bioenergi är dyr, faktiskt så dyr 
att den måste skattebefrias för att 
kunna säljas. För konsumenterna 
kommer bioenergin alltid att vara 
dyrare än ren el. Biobränsle är 
dyrare för konsumenterna utan 
att ge några positiva klimatför
bättringar här och nu. Varför ska 
vi satsa på det?

DYRARE FÖR SAMHÄLLET
Biobränslebolagen betalar ingen 
skatt till samhället för de skador 
de åstadkommer för alla. Utvin
ning av råvara och förädling ger 
dessutom få jobb. I motsats till 
el så subventioneras biobräns
lebranschen genom att varken 
betala energiskatt eller ingå i ut
släppsrättssystemet. Sverige eldar 
idag biomassa för motsvarande 
140 TWh. Det motsvarar större ut

om att göra det så att utsläppen 
minskar, inte ökar.

IMPORTBEROENDET
Enligt Energimyndigheten 
kommer idag bara sex procent av 
råvaran i våra biodrivmedel från 
Sverige, allt annat importeras. 
Framförallt är det palmolja som 
hämtas från Indonesien. Det här 
kommer att fortsätta om Sverige 
satsar på ännu mer bioenergi. På
ståendet att biobränsle minskar 
importberoende av olja stämmer 
alltså inte när det istället skapar 
importberoende av biomassa.

DET EKONOMISKA HOTET
Det största problemet med bio
energin, som den används idag, 
är klimatutsläppen. Men ett land 
som storsatsar på dessa utsläpp 
(som idag inte räknas i energi
statistiken), tar också en enorm 
ekonomisk risk den dag övriga 
länder i EU kräver att alla utsläpp 
räknas lika. Då kommer bioenergi 
i Sverige vara dyrare än kolel i 
Polen eller skifferolja i USA. 

Bioenergin måste bromsas.
Biobränsle är ingen lösning på 

svenska utsläpp.
Den gör hela klimatpolitiken 

till en återvändsgränd som vi inte 
har tid med.
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... miljoner ton. Så mycket ligger de svenska koldioxid-
utsläppen på – om de biogena utsläppen hade synts i 
statistiken. Det är dubbelt så mycket som de drygt 50 

miljoner ton vi rapporterar officiellt.
KÄLLA NATURVÅRDSVERKET

... ton. Så mycket koldioxid per hektar 
släpper ett hygge ut under de första 10–15 
åren. Det motsvarar omkring 35 000 mils 
bilkörning eller nästan tio varv runt jorden. 

KÄLLA ANDERS LINDROTH, VID LUNDS UNIVERSITET,  

I TIDNINGEN SVERIGES NATUR

Minska avverkningen och bind mer koldioxid
l Trots att skogen redan i dag är en kolsänka, skulle 
den kunna binda in långt mycket koldioxid den 
närmaste tiden – om vi minskar avverkningstakten.  
Nettoflödet av koldioxid till atmosfären från ett års 
avverkning i Sverige är 125 miljoner ton. Det är mer än 
dubbelt så mycket som alla Sveriges fossila utsläpp.
 KÄLLA BENGT GUNNAR JONSSON, PROFESSOR I EKOLOGI, MITTUNIVERSITETET

l Endast 6 procent av 
råvarorna till biodrivmedel 
som förbrukas i Sverige är 
svenska. 45 procent kommer 
från övriga EU och Ukraina, 
medan 49 procent kom från 
övriga världen, främst från 
Sydostasien. Sverige är en 
stor köpare på den internatio-
nella marknaden, trots all vår 
skog. 
 KÄLLA ENERGIMYNDIGHETEN, 2018

Sverige Övriga EU  
och Ukraina

Övriga världen

Greta Thunberg i DN

Vi kan säga att vi ska satsa på bio-
bränslen och att skogen kan lösa våra 
energi- och transportproblem, trots 
att vi behöver varenda kolsänka vi har 
eftersom det tar några decennier för en 
avverkad skog att faktiskt ta upp mer 
koldioxid än den släpper ut. Decennier 
som vi – om vi inkluderar tidsaspekten 
– inte har.

23 
... procent av den den totala bränsleanvändningen i transport- 
sektorn 2018 stod biobränslen för. Om biodrivmedlens utsläpp 

hade synts i statistiken hade transportsektorns klimatbelastning 
då ökat från 16,4 till 20,4 miljoner ton.

KÄLLA NATURVÅRDSVERKET
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egentligen  
de dubbla
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Världen brinner och isarna 
smälter. En kraftfull och 
omedelbar minskning av 
växthusgasutsläppen krävs 
för att rädda klimatet. Att då 
bygga klimatpolitiken kring 
biobränslen är ett slag i luft
en, enligt forskningen.

– Strategin minskar bara 
utsläppen på pappret. I själva 
verket ökar utsläppen under 
lång tid framöver, säger 
Michael Norton på EASAC.

Biomassa är idag en nästan lika 
stor energikälla i Sverige som det 
fossila bränslet. Det mesta av bio-
massan – till värme, el och driv-
medel – kommer från skogen. 
Enligt en utbredd uppfattning är 
denna biomassa klimatneutral. 
Det betyder att nyplanterade och 
befintliga skogar antas binda den 
koldioxid som släpps ut när ma-
terial från fällda träd förbränns, 
i en sluten cykel – och därmed 
orsakas inget nettotillskott av 
koldioxid till atmosfären. Tanken 
är att det blir ett nollsummespel 
– men då bortser man från flera 
grundläggande faktorer, vilket vi 
återkommer till. 

De biogena utsläppen redo-
visas inte heller i den officiella 
statistiken för energisektorn, 
till skillnad från de fossila 
utsläppen. Istället ska bio- 
utsläppen återspeglas i statis-
tiken för markanvändning, det 
vill säga om vi fäller så många 
träd att kolsänkan i skogen 
minskar så redovisas det som 
utsläpp i marksektorn. Det här 
sättet att räkna är toppen för 
skogs- och biobränsleindu-
strin, eftersom det innebär att 
det inte tycks ske några utsläpp 
så länge vi planterar nya träd. 
Även regeringen, med stöd från 
oppositionen, baserar stora 
delar av den svenska klimatpo-
litiken på det här resonemang-
et – som enligt forskningen 
tvärtom riskerar att skynda på 
uppvärmningen.

Långa återbetalningstider

Det grundläggande felet bakom 
idén att biobränsle från skogen 
är koldioxidneutralt är att man 
ignorerar tidsskalorna i natu-
rens produktion av biomassa, 
den så kallade återbetalnings-
tiden, framhåller Stefan Wirse-

nius, docent vid Fysisk resurs-
teori på Chalmers. 

– Om man hugger ner och 
förbränner träd leder det till ut-
släpp av koldioxid. Motsvarande 
mängd koldioxid tas successivt 
upp av träd som börjar växa på 
den plats där man huggit ner 
träden. Men, det tar åtskilliga 
decennier, förklarar han. 

Vid förbränning av stam-
ved, sågspån eller bark från en 
gran släpps den koldioxid ut 
i atmosfären som granen tagit 
upp under sin livstid. Det tar 
lika lång tid för en ny gran att 
absorbera motsvarande mängd 
koldioxid, alltså 60–80 år.  Eller 
100 år för en tall.

Det är endast i det tidsper-
spektivet skogsbiomassa kan bli 
”klimatneutral”. Med tanke på 
att världens koldioxid utsläpp 
enligt FN:s klimatpanel IPCC 
måste halveras till 2030 och 
raderas till 2050 är skogens 
framtida upptag av koldioxid till 
ingen nytta här och nu. 

Alternativen förbises

Ett annat misstag förespråkar-
na för biobränslen gör, enligt 

forskare, är att se till hela mark-
användningen, exempelvis hela 
Sverige, och därmed påstå att 
koldioxiden från förbränningen 
av skog i Småland kompenseras 
av växande skog i Norrland. Men 
de norrländska träden har fullt 
upp att absorbera koldioxiden 
från växtligheten som föregick 
dem på marken där de står. Det 
blir dubbelräkning. Dessutom 
tar det 10–15 år innan ett hygge 
tar upp någon koldioxid alls, 
tvärtom avger hyggen stora 
mängder klimat gaser till atmos-
fären.

Ett tredje misstag är att 
klimatnyttan med minskad 
avverkning och alternativa an-
vändningsområden för avverk-
ningsrester inte analyseras. 

– Vid en sådan analys blir 
det uppenbart att det är bättre 
att låta skogen stå än att använ-
da den till biobränslen, säger 
Bengt-Gunnar Jonsson, professor 
i ekologi vid Mittuniversitetet.

Negativa nettoeffekter

European Academies’ Science 
Advisory Council, EASAC, är en 
sammanslutning av Europas 

Motsvarande 
mängd koldioxid 
tas successivt upp 
av träd som börjar 
växa på den plats 
där man huggit ner 
träden. Men, det 
tar åtskilliga 
decennier

Stefan Wirsenius,
 docent i fysisk resursteori.

De svenska koldioxidutsläppen dubbelt så stora som siffrorna     i officiell statistik

STRATEGINSTRATEGIN
FRVRRARFRVRRAR
KLIMATKRISENKLIMATKRISEN

Forskare varnar:

BIOBRÄNSLEN – EN ÅTERVÄNDSGRÄND
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vetenskapliga akademier, vars 
uppgift bland annat är att förse 
Europas beslutsfattare med obe
roende vetenskapliga fakta kring 
vår tids största utmaningar. De 
varnar nu för att betrakta bio
bränslen som klimatneutrala.

– Ja, och det beror på att 
innan återbetalningstiden 
passerat, så blir nettoeffekten 
av att byta från fossila bränslen 
till skogsbiomassa ökade nivåer 
av koldioxid i atmosfären, säger 
direktören för EASAC:s miljö
program, professor Michael 
Norton.

– Det finns en del lokala 
restprodukter med rimliga åter
betalningstider, men vi pratar 
fortfarande om tio år eller mer. 
Och med ökad avverkning och 
färre träd förvärrar vi faktiskt 
klimatförändringarna för de
cennier eller till och med sekel 
framöver, säger han.

Studerat värmekraftverk

EASAC har framförallt studerat 
biobränslen i värmekraftverk, 
som många länder satsar på för 
att minska användningen av 
kol, och funnit att biobränslen 

ger större utsläpp än kolet. Men 
principen är densamma även 
när vi talar om biodrivmedel, 
framhåller Michael Norton. 

– Nettoeffekten i atmosfä
ren av att växla från fossila till 
biobränslen måste i båda fallen 
beräknas för att kvantifiera net
toklimateffekterna korrekt. 

Att göra biodrivmedel av 
biomassa kan till och med vara 
ännu sämre för klimatet  än att 
elda upp den i värmekraftverk, 
då energi går förlorad i omvand
lingsprocessen till drivmedel.

Missvisande redovisningar

2018 orsakade svensk biomassa
förbränning minst 32 miljoner 
ton koldioxidutsläpp som antas 
vara koldioxidneutrala – netto
nollutsläpp– och därför bokförs 
som utsläppsminskningar 
i klimatrapporteringen när de 
ersätter fossila utsläpp. Men 
den verkliga utsläppssiffran när 
utsläppen från indu
strins processer tas 
med, är åtskil
ligt högre, 
åtmins
tone 

Värmeverk i Norrköping, 
som eldar med träflis. 
För att motverka den 

globala uppvärmningen 
måste Sverige minska sin 
förbränning av biomassa.

BILD STEFAN JERREVÅNG/TT

omkring 50 miljoner ton, enligt 
Naturvårdsverket. Det betyder 
att de svenska koldioxidutsläp
pen i själva verket landar på 
åtminstone 100 miljoner ton. 
Det är dubbelt så mycket som 
de drygt 50 miljoner ton vi rap
porterar officiellt.

– Det är fel på redovisnings
reglerna, eftersom ökad använd
ning av biomassa gör det möjligt 
för länder att minska sina 
utsläpp på pappret, medan de 
verkliga utsläppen i själva verket 
ofta ökar, säger Michael Norton.

Biobränsleindustrin har på se
nare år växt explosionsartat, men 
regelverken har inte hängt med.

– Det ursprungliga koncep
tet var att använda lokalt avfall 
i lokala kraftvärmesystem som 
inte medför höga transport och 
insamlingskostnader och ut
släpp. Det var det tillsynsmyn
digheterna hade i tankarna när 
reglerna utformades för 1015 år 
sedan, säger han.

Hållbarhet inte poängen

Ingen kunde då förutse da
gens situation med långväga 
transporter och förbränning på 

miljontals ton per år. 
– Eller de miljarder euro i 

subventioner som läggs på 
biobränslen. Det är misslyckad 
politik att subventionera andra 
energiformer än de med mycket 
korta återbetalningstider, som 
exempelvis sol och vind.

Återbetalningstid på 5–10 år

Michael Norton konstaterar att 
större delen av dagens regelverk 
handlar om ”hållbar produktion 
av biomassa”.

– Vår poäng är att det inte 
spelar någon som helst roll för 
atmosfären om koldioxiden 
kommer från ett ”hållbart träd” 
eller illegal avverkning. Vi mås
te komma tillbaka till källor 
och skalor som är kompatibla 
med klimatförändringarna, 
med återbetalningstider på 
max 5–10 år, och samtidigt 
redovisa värdet av kol som 
bibehålls i skogen. Naturligtvis 
bör användning av biomassa 
som hålls kvar i träet under 
långa perioder uppmuntras, 
säger Michael Norton.

Michael Norton, direktör för 
EASAC:s miljöprogram.
BILD PRIVAT

Stefan Wirsenius, 
docent i Fysisk resursteori. 
BILD JOHAN BODELL/CHALMERS

De svenska koldioxidutsläppen dubbelt så stora som siffrorna     i officiell statistik

KARIN HOLMBERG
karin.holmberg@etc.se

BIOBRÄNSLEN – EN ÅTERVÄNDSGRÄND

Biobränsle i Sverige

l I dag förbränner Sverige 
biobränsle – i huvudsak skogs-
produkter – motsvarande 141 
TWh per år, cirka en fjärdedel av 
den totala energiproduktionen.
l När skog avverkas och 
förbränns som biobränsle 
övergår all kol i biomassan till 
atmosfären i ett slag, och det tar 
allt mellan 10–20 år upp till drygt 
100 år – återbetalningstid – innan 
motsvarande mängd koldioxid 
bundits av växande skog igen.
l Återbetalningstider på 10 år 
eller mer är enligt en växande 
skara forskare inte förenligt 
med målet att begränsa 
upphettningen till 1,5 °C.
l Utsläppen på 10 års sikt från 
biodrivmedel gjorda på rester 
från skogen är minst lika stora 
som utsläppen från fossila 
bränslen.

Med ökad avverk-
ning och färre träd 
förvärrar vi klimat-
förändringarna 
för decennier eller 
till och med sekel 
framöver.
Michael Norton,
direktör för EASAC:s 
miljöprogram.
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Du har beskrivit den nya förstärk-
ta reduktionsplikten som en seger 
för klimatet, men miljörörelsen 
och forskarkåren är inte enstäm-
migt positiva här. Allt fler lyfter 
istället fram att biobränslen inte 
är klimatneutrala och vissa menar 
att de till och med kan vara mer 
klimatskadliga än fossila bräns-
len. Vad tänker du om det?

– Det är ju inget snack om att 
det finns dåliga biodrivmedel, 
det är vi alla medvetna om. Och 
då handlar det om att se till att 
de biodrivmedel vi använder är 
de mest hållbara och de som 
har störst positiv klimateffekt. 
Reduktionsplikten är ett krav på 
minskade utsläpp och sen är det 
upp till industrin att uppfylla 
det. Jag tycker att man ibland 
gör misstaget att bara se varje 
styrmedel för sig och fokuserar 
helt på det. Så ser inte vi på det. 
Reduktionsplikten är ett viktigt 
styrmedel, men det är ett styr-
medel i en bred portfölj. 

Biobränslen från skogen kan 
inte ses som klimatneutrala 
under något eller några enstaka 
årtionden utan bara över ett 
längre perspektiv på 60-100 år. 
Med tanke på hur akut klimat-
krisen är – har vi råd med en så 
lång återbetalningstid?

– Det är riktigt att olika grödor 
har olika livscykler och därmed 
olika långa återbetalningstider. 
Raps till exempel har en ettårig 
livscykel. När det gäller vår ståen-
de skog, tall och gran, är tids-
spannet längre. I lagstiftningen 
finns krav på återplantering, så 
att det kommer nya träd på plats 
som kan ta upp koldioxiden 
igen. Det vi strävar efter är inte 
att man ska använda timret för 

att producera biodrivmedel utan 
restprodukterna från skogsin-
dustrin, som nu till exempel 
används i fjärrvärmeverk.

Ser du att det finns en risk 
att förslaget leder till ökad 
avverkning när den stående sko-
gen istället gör mer nytta som 
kolsänka? 

– Jag tror det är viktigt att 
komma ihåg att ingen skog står 
för evigt och att kolet någon gång 
kommer att komma ut i krets-
loppet… Jag anser att det största 
värdet av skogen är sett utifrån 
ett biologisk mångfalds-perspek-
tiv och just nu gör vi den största 
ökningen av budgeten för att 
skydda värdefull natur.

– Men ska vi minska utsläp-
pen kortsiktigt från de ungefär 
fyra miljoner bilar som i dag 
körs på fossila bränslen så 
måste vi använda metoder som 
går att applicera på de bilar som 
finns på våra vägar nu. Bara 
fram till nästa val 2022 kommer 
vi kunna minska utsläppen med 
nästan två miljoner ton med 
reduktionsplikten och fram till 
2030 handlar det om närmare 
sju miljoner ton.

Men när ni gör den kalkylen 
räknas ju inte de utsläpp som 
sker här och nu i själva förbrän-
ningsprocessen?

– Kalkylen utgår från att det 
är ett kretslopp. Vi använder Na-
turvårdsverkets beräkningar där 
man gör en livscykelanalys och 
också räknar in vilka utsläpp 
som sker under produktion.

Produktionen ja, men de nol-
lar utsläppen från förbränningen?

– Så har inte jag uppfattat 
det, utan jag uppfattar det som 
att man gör en livscykelanalys.

[Red anm: Det stämmer att 
Naturvårdsverket utgår från en 
kretsloppsanalys – och därför 
räknas inte utsläppen som sker 
under förbränning. Istället tän-
ker man sig att utsläppen över 
tid sugs upp av den uppväxande 
skogen. Däremot räknas, som 
Per Bolund säger, utsläppen 
som sker vid produktionen.] 

En del av kritiken mot 
bio bränslen handlar om att 
vi riskerar att låsa fast oss i 
en infrastruktur som fördröjer 
förbränningsmotorns död. Att 
vi nu kan fortsätta köpa ben-
sin- och dieselbilar och köra på 

med ”rent” samvete. Hur ser 
du på det?

– Om Sverige inte hade tek-
nik på plats för att elektrifiera 
transporterna skulle jag kunna 
köpa det resonemanget. Men nu 
har vi de mest ambitiösa syste-
men i hela EU för att få en snabb 
introduktion av elbilar och ladd-
hybrider. Vi gör också satsningar 
på att få till en vätgasinfra-
struktur för till exempel tunga 
transporter. Som jag och MP ser 
det har vi inte lyxen att kunna 
välja och vraka och säga att det 
bara är en teknik som kommer 
att vara lösningen för att skapa 
ett hållbart samhälle. Vi måste 
använda oss av alla de metoder 
som finns – och biodrivmedel 
är en avgörande pusselbit för att 
vi ska få ett hållbart transport-
system. Jag har fortfarande inte 
hört ett enda förslag från någon 
som är emot biobränsle på hur 
man ska kunna se till att de bi-
lar som körs i dag på våra gator 
kan få minskade utsläpp.

EU-kommissionen har som för-
slag att ge kolinlagring en mer 
central roll i EU:s klimatpolitik 
och det har till exempel pratats 
om ersättningssystem för att 
uppmuntra skogsägare att låta 
skogen stå. Vad tycker du om 
det förslaget? Krockar inte det 
med biobränslesatsningen?

– Nej jag tycker att vi visar 
väldigt tydligt att Sverige kan 
vara en föregångare när det 
gäller att skydda värdefull natur 
och kombinera det med att 
restprodukter från skogsbruket 
kan användas för att producera 
hållbara biodrivmedel.

Förutom reduktionsplikt och 
direkta stöd via klimatklivet kan 
regeringens satsning på gröna 
kreditgarantier komma att gynna 
biobränsleindustrin i Sverige. 
Med tanke på biobränslets 
ifrågasatta klimatnytta – är det 
rimligt att staten går in och tar 
en stor del av lånerisken vid den 
här typen investeringar? 

– Nu är det såklart inte bara 
biodrivmedel som kreditgaran-
tierna går till. Men jag tycker att 
det här investeringsbeslutet är 
ett tydligt exempel på varför 
det är så viktigt att man vågar 
fatta beslut som tar oss i rätt 
riktning. Hade vi inte fattat de 
här besluten om reduktionsplikt 
och kreditgarantier så hade inte 
Preem dragit tillbaka sin ansökan 
om utbyggnad i Lysekil. Då hade 
investeringen gått till det 100 
procent fossila istället.

”Det viktigaste vi kan göra är   att minska fossilberoendet”
Per Bolund (MP) anser att satsning 
på biobränsle är nödvändigt

MARIA SANDMON
maria.sandmon@etc.se

torsdag 1 oktober 2019MILJÖ

Miljöpartiets språkrör Per Bolund försvarar den svenska sats-
ningen på biobränslen och anser att de är nödvändiga för att 
göra oss kvitt fossilberoendet. Han håller inte med forskarna 
som anser att biobränslen är en återvändsgränd i klimatarbetet.

– Vi använder biodrivmedlen som en brygga för att ta oss till 
framtidens fossilfria samhälle. Men det är ingen slutlösning, 
utan en åtgärd bland flera, säger han.  

”Vi måste an-
vända oss av 
alla de metoder 
som finns – och 
biodrivmedel är 
en avgörande 
pusselbit för 
att vi ska få ett 
hållbart trans-
portsystem.”

”Hade vi inte fattat de här besluten om reduktionsplikt och kreditgarantier så hade inte                                     Preem dragit tillbaka sin ansökan om utbyggnad i Lysekil”, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund.  BILD TOMAS ONEBORG/SVD/TT
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Reduktionsplikten

l För att främja användningen 
av biodrivmedel har regering
en infört reduktionsplikt för 
bensin och diesel. Det innebär 
att alla drivmedelsleverantörer 
gradvis måste öka inblandning
en av  biodrivmedel med en viss 
procent sats.

l I dag är reduktionsnivån för 
bensin 4,2 procent och 21 pro
cent för diesel. Den nya politiska 
överenskommelsen om förstärkt 
reduktionsplikt innebär att nivån 
för bensin höjs till 28 procent 
fram till 2030 och till 66 procent 
för diesel.

l Reduktionsplikt införs även 
för flyget. Biojetutredning
ens förslag genomförs, vilket 
innebär reduktionsplikt på 0,8 
procent 2021 som sedan ökar till 
27 procent år 2030.

l Den förstärkta reduktionsplik
ten beräknas, enligt regeringens 
uträkningar, minska Sveriges 
 totala utsläpp med cirka 14 
 procent till 2030.

 

Andra budgetsatsningar 
som väntas påskynda 
utvecklingen av inhemsk 
biobränsleproduktion
l Statliga kreditgarantier. Målet 
är att möjliggöra  finansiering 
av ”samhällsviktiga industri
investeringar”, såsom biobränsle
anläggningar. Det innebär att 
staten tar en större del av risken 
för att bankerna ska våga låna 
ut pengar. Kredit garantierna 
kan uppgå till max 10 miljarder 
kronor under 2021. De beräknas 
öka till 15 miljarder kronor 2022 
och 25 miljarder 2023.

l Breddat och förstärkt klimat
kliv innebär att direkt ekono
miskt stöd nu även ska kunna gå 
till biodrivmedel. 

l Regeringen förstärker det 
statliga forskningsinstitutet 
RISE för att utveckla och moder
nisera testbäddar för bioraffi
naderier runt om i Sverige. 200 
miljoner kronor går till detta 
ändamål år 2021. 

Reduktionsplikt införs även för flyget.

”Hade vi inte fattat de här besluten om reduktionsplikt och kreditgarantier så hade inte                                     Preem dragit tillbaka sin ansökan om utbyggnad i Lysekil”, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund.  BILD TOMAS ONEBORG/SVD/TT
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1991
l Den svenska koldioxidskatten 
införs. Som enda EU-land befriar 
Sverige alla drivmedel som 
produceras av förnybara råvaror 
från skatt. Skattereduktionen 
betecknas som en form av stats-
stöd och behöver därför EU-kom-
missionen godkännande.

1996
l Preem bildas i maj 1996 genom 
en sammanslagning av Texaco-
stationer i hela Sverige och 
OK-stationer i södra och västra 
Sverige. Preem, då under namnet 
OK Petroleum, ägdes fram till 

1994 av staten, Neste OY och KF. 
Bolaget köptes 1994 av affärs-
mannen Mohammed Al-Amoudi.

2003
l EU beslutar att ”emissions-
faktorn för biomassa skall vara 
noll” i det system för utsläpps-
handel som planeras att införas 
inom unionen.

2005
l Kyotoprotokollet, som slöts i 
Japan år 1991, träder i kraft och 
samma år införs ett system för 
handel med utsläppsrätter i EU. 
Eftersom biogena utsläpp nollas i 

klimatrapporteringen (istället ska 
eventuella kolförluster i marken 
räknas enligt den så kallade LU-
LUCF-förordningen), behövs inga 
utsläppsrätter för dessa utsläpp 
– något som kommer att spela en 
avgörande roll för expansionen 
av biobränsleindustrin.

2006
l Pumplagen införs i Sverige. 
Alla tankställen som säljer mer 
än en viss volym drivmedel 
måste därmed även tillhanda-
hålla ett förnybart bränsle. 
Flertalet mackägare väljer att 
investera i etanolpumpar.

2008–2010
l På grund av det svenska 
etanolprogrammet, som inklu-
derar olika skattebefrielser och 
miljöbilspremier, är nästan var 
fjärde bil som säljs i Sverige vid 
den här tiden en etanolbil. Samti-
digt drar en kritisk debatt i gång 
om hur etanol – som tillverkas 
av exempelvis majs och sock-
errör– konkurrerar ut mark för 
matproduktion i fattiga länder. 
Klimatnyttan ifrågasätts också, 
bland annat i en rapport till 
Expertgruppen för Miljöstudier. 
Den slår fast att etanolprogram-
met ökat utsläppen av koldioxid 

med cirka 20 miljoner ton sedan 
millennieskiftet. 

2010
l Staten höjer skatten på etanol 
så kraftigt att det urholkar 
etanolbilarnas andrahandsvärde 
och försäljningen störtdyker. 
E85 går därmed från att vara 
förmånsbaserat och skattefritt 
”framtidsbränsle” till att bli det 
dyraste bränslet på marknaden. 
Många biltillverkare slutar att 
producera etanolbilar.
l Samtidigt som användningen 
av etanol i fordon minskar 
investerar de svenska kraft-

Biobränsle

Hur kommer det sig att 
Sverige storsatsar på bio-
bränsle – trots den ifråga-
satta klimatnyttan? Bakom 
vurmen för ”det gröna guldet” 
ligger såväl ekonomiska som 
 politiska krafter.

Idén om den ”gröna dieseln” 
från tallolja har sålts in till 
svenska folket under flera 
år. Med hjälp av den folkkära 
profilen Gunde Svan har Preems 
Svanenmärkta bränsle tagit sig 
rätt igenom reklamfönstret och 
fått många svenskar att skaffa 
sig den tidigare utdömda diesel-
bilen. Men bakom biobränsle-
vurmen ligger mer än en lyckad 
oljebolagskampanj. Klimatnyt-
tan med bränslen från skogens 

biomassa har genom åren lyfts 
fram av såväl politiker som 
forskare och statstjänstemän. 
Uttalandena går ofta i linje med 
budskapen från branschorgani-
sationer som Skogsindustrierna 
och Svebio, där den senare kallar 
sig för en ”kommersiell miljöor-
ganisation”.

Kontakterna mellan skogs-
industrin, forskare och besluts-
fattare beskrivs som täta av flera 
som Dagens ETC talat med. Men 
även oberoende miljöorgani-
sationer som Svenska Natur-
skyddsföreningen (SNF) har 
varit en varm förespråkare av 
biobränslen. Även om organi-
sationen idag intagit en något 
mer kritisk hållning var den 
under Svante Axelssons tid som 

generaldirektör en aktiv röst för 
nyinvesteringar. 

Blivit ett mantra

Idag är Svante Axelsson ansiktet 
utåt för det statliga initiativet 
Fossilfritt Sverige – ”en platt-
form för dialog och samverkan 
mellan företag, kommuner och 
andra typer av aktörer som vill 
göra Sverige fritt från fossila 
bränslen” – där han fortsatt 
driver frågan om fördelarna med 
biobränsle i omställningsarbe-
tet. I den rollen har han också 
låtit sig intervjuas på Preems 
hemsida där han lovordar den 
svenska satsningen på biodriv-
medel från tallolja. 

– Sverige är världsledande på 
området. Vår diesel har redan 

nu en inblandning på i snitt 20 
procent, vilket är mest i världen, 
citeras han av bolaget. 

Ett av de po-
litiska beslut 
som gett störst 
skjuts framåt 
för branschen 
togs emellertid 
i EU år 2003, då 
det beslutades 
att biobränslen 
skulle betraktas som klimatneu-
trala. Därmed kunde skogsråva-
ror runt om i Europa börja brän-
nas med gott klimatsamvete, 
och utan att utsläppen räknades 
med i statistiken. 

Idén om biobränslets 
koldioxidneutraliet grundar 
sig i teorin om skogens natur-

liga kolcykel, det vill säga att 
koldioxiden som släpps ut vid 
förbränning åter sugs upp när 
träden växer. Problemet, som 
allt fler forskare lyfter fram, är 
att den tesen bara stämmer på 
lång sikt. De tar nämligen flera 
decennier för det växande trädet 
att kompensera för utsläppen – 
tid vi inte har idag eftersom vi 
snabbt måste få ner utsläppen. 

– I början av 2000-talet var 
kunskapsnivån mycket läg-
re bland båda allmänheten, 
forskare och beslutsfattare än 
vad den är idag. Men även nu 
är ”förnybart är bra” ett mantra 
som är svårt att nyansera för 
många, säger David van der 
Spoel, biofysiker vid Uppsala 
universitet, som är starkt kri-

FR~N KLIMATRDDARE TILL GRN SYNVILLA
Starka krafter vill bevara idén om biobränslets klimatneutralitet  • Staliga Sveaskog om sin storsatsning: ”Det är som Sveriges olja”

David van der 
Spoel

Med hjälp av den folkkäre profilen Gunde Svan säljs Preems biodiesel in som ett klimatsmart bränsle till svenska folket. Samtidigt varnar allt fler forskare på samhällets höga tilltro till biodrivmedel i omställningen. 
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tisk till att synen på biobräns-
len som klimatneutral blivit så 
dominerande i debatten.

Istället för papper

Men det finns flera faktorer 
som påverkat hur marknaden 
för biobränsle utvecklats i 
Sverige. Under 2000-talets första 
decennium peakade efterfrågan 
på biobränsle för energi-
användning. Det berodde bland 
annat på att infrastrukturen för 
fjärrvärme hade anpassats för 
förbränning av skogsbiomassa. 
Sedan dess har satsningar på 
kraftvärmeverk med avancerad 
reningsteknik gjort sopför-
bränning till en betydligt mer 
lönsam affär för kraftbolagen, 
vilket har lett till att efterfrågan 

på biobränsle i kraftvärmever-
ken minskat något. Samtidigt 
har skogsindustrin och pap-
persbruken lidit ekonomiskt av 
digitaliseringen och samhällets 
minskade pappersbehov. Ett 
viktigt mål har därför varit att 
satsa på andra produkter av 
skogsbiomassa – som exempel-
vis biodrivmedel – och sälja in 
dem med miljö- och klimat-
argument. 

”Sveriges olja”

Idag är statligt ägda Sveaskog 
delägare i Sveriges mest expan-
siva biodrivmedelsanläggning 
– Sunpine i Piteå – tillsammans 
med Preem och skogsbolaget 
Södra. Bolaget är också största 
ägare i Suncarbon, som utveck-

lat en teknik för att framställa 
ligninolja ur massabrukens 
svartlut.

– Att vi gått in som del-
ägare i dessa bolag beror på att 
vi ser att det här är framtiden. 
Biobränslen är som Sveriges 
olja, om vi ska jämföra oss 
med arabländerna, säger Roger 
Johansson, marknadschef för 
Sveaskog syd. 

Så hur betydelsefullt är då 
regeringens beslut om förstärkt 
reduktionsplikt, det vill säga 
stegvis större inblandning av 
biobränsle i både vägfordon 
och flygplan, för bolagen i 
branschen? 

– Det är självklart jätteviktigt. 
När det rör sig om den här typen 
av investeringar, som att bygga 
upp en produktionsanläggning 
för biodrivmedel, handlar det om 
mångmiljardsatsningar. Tekni-
ken finns redan, men det är först 
när det finns tydliga politiska 
spelregler som investeringarna 
kommer, säger Roger Johansson. 

Käppar i hjulet?

Frågan är om det allt mer hög-
ljudda ifrågasättandet av bio-

bränsle som klimatlösning kan 
sätta käppar i hjulet för indu-
strin. Globalt har såväl forskare 
som miljörörelser, inklusive 
WWF och Greenpeace, varnat för 
övertron på biobränsle i klima-
tarbetet. Och när Miljöpartiets 
språkrör Per Bolund twittrade ut 
nyheten om att mer biobränsle 
nu ska blandas i fordonstanken 
var reaktionerna i kommentars-
fältet till stor del kritiska. En 
hint om hur tonläget har börjat 
förändras även i Sverige. 

Carl Schlyter, tidigare 
EU-parlamentariker för Miljö-
partiet och numera kampanj-
ledare på Greenpeace, är inte 
imponerad av biobränsle-
linjen som hans före detta 
partikollegor slagit in på.
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bolagen stort i bioenergi. Flis 
och trädrester bränns i allt högre 
grad i kraftvärmeverken samti-
digt som gamla oljepannor byts 
ut till vedpannor. År 2010 når de 
biogens koldioxidutsläppen från 
el- och fjärrvärmeproduktion 
sin högsta nivå sedan 1990, med 
utsläpp på 16 miljoner ton, enligt 
Naturvårdsverket.

2013
l I en politisk strävan efter att 
nå fossilfrihet inom fordons-
flottan börjar ”andra genera-
tionens biodrivmedel” få en allt 
mer betydelsefull roll. Hit hör 

biodrivmedel som produceras av 
avfall, biprodukter och cellulosa. 
Energimyndigheten rapporterar 
att andra generationens biodriv-
medel som blandas in i bensin 
och diesel tredubblades under 
2012 jämfört med 2011. Bakom 
ökningen ligger bland annat 
skattebefrielser som gör bräns-
let mer konkurrenskraftigt. 

2013–2016
l Efterfrågan på biodieseln 
HVO (hydrogenated vegetable 
oil) ökar kraftigt i Sverige. En 
stor anledning är att HVO har 
liknande egenskaper som fossil 

diesel och kan användas i en 
konventionell dieselmotor även 
vid höga inblandningsnivåer. 
Råvarorna för HVO-produktion 
är många, såsom vegetabilisk 
eller animalisk avfallsolja samt 
slakteriavfall. Ren HVO-diesel 
används främst av åkerierna till 
tunga transporter. 

2016
l Klimatorganisationer varnar 
för att HVO-dieseln som säljs i 
Sverige riskerar att öka efter-
frågan på palmolja och därmed 
bidra till regnskogsskövling i 
Sydostasien. Detta eftersom 

drivmedlet innehåller PFAD, 
som är en restprodukt från 
palmoljeindustrin. Biodiesel står 
för en tredjedel av importen av 
palmolja i EU. 
l Världen får sitt första miljö-
märkta flytande drivmedel 
när Preem Evolution Diesel+ 
klarar den nordiska miljö-
märkningen Svanens krav för 
biodrivmedel. Den Svanen-
märkta dieseln sägs vara fri från 
palmoljebaserade råvaror och 
består delvis av tallolja, som 
är en restprodukt från skogs-
industrin. Ungefär 50 procent 
utgörs dock av vanlig diesel 

och reklamkampanjen för den 
”gröna dieseln” har anklagats 
för greenwashing. 

2017
l 190 forskare – varav 20 
svenska – varnar EU-lagstiftare 
för att inriktningen mot att öka 
skogsavverkningen för bio-
energisyften kan få en negativ 
effekt på klimatet. Budskapet är 
att den förordning som föreslås 
ingå i EU:s energi- och klimat-
mål till 2030 riskerar att öka 
utsläppen av växthusgaser och 
att leda till ytterligare förlust av 
biologisk mångfald.

FR~N KLIMATRDDARE TILL GRN SYNVILLA
Starka krafter vill bevara idén om biobränslets klimatneutralitet  • Staliga Sveaskog om sin storsatsning: ”Det är som Sveriges olja”

�

�

”’Förnybart är 
bra’ är ett man-
tra som är svårt 
att nyansera för 
många.”

Sveaskogs vd Hannele Arvonen. Det statliga bolaget är idag delägare 
i två biodrivmedelsbolag.Svante Axelsson är ansiktet utåt för det statliga initiativet Fossilfritt Sverige.  BILD STINA STJERNKVIST/TT

Preems ägare Mohammed Al-Amoudi och statsminister Göran  
Persson vid invigningen av Preemraffs nya anläggning i Lysekil 
2006. Preem är ett av bolagen som nu storsatsar på biodrivmedel. 
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2017–2018
l I arbetet med en revidering av 
EU:s förnybartdirektiv föresprå-
kar flera länder att biobränslen 
inte bör betraktas om som 
klimatneutrala, men skogsrika 
nationer som Sverige och Finland 
motsätter sig detta. Inför en 
omröstning om förnybartdirek-
tivet skickar de båda ländernas 
energiministrar ett brev till 
europaparlamentariker där de 
uppmanar dem att rösta för nya 
regler som gynnar bioenergi.
l Flera internationella rapporter 
publiceras som slår fast samma 
sak: biobränslen kan inte ses som 
klimatneutrala, och särskilt inte 

under ett kortare tidsperspektiv. 
Eftersom det är bråttom att vän-
da utsläppskurvan bör vi satsa 
på att lagra koldioxiden i mark 
och skog snarare än att släppa ut 
den i en förbränningsprocess. 

2018
l Drivmedel från palmolje-
produktion betraktas inte längre 
som hållbara i Sverige, enligt ett 
beslut i riksdagen. Det innebär 
att palmoljeprodukten PFAD 
inte längre får skatterabatt. Det 
svenska statsstödet till PFAD 
uppgick till 1,5 miljarder kronor 
2016 och under 2017 har försälj-
ningen ökat ytterligare.

l I juli inför den svenska 
regeringen reduktionsplikt för 
att främja användningen av så 
kallade hållbara biodrivmedel. 
Samtidigt ändras skattereglerna 
för bensin och diesel så att sam-
ma koldioxidskattenivå gäller 
för hela bränsleblandningen, 
oavsett hur mycket av den som 
består av biobränsle. Tidigare 
har det inblandade biobränslet 
varit skattebefriat.

2019
l I EU:s reviderade förnybart-
direktiv förstärks, efter hårda 
diskussioner, regelverket för 
vad som ska räknas som ett 

bränsle baserat på hållbara 
grödor. Målet är att fasa ut 
biobränsleråvaror som trycker 
undan matodling och leder till 
avskogning. 
l I mars presenteras Biojet- 
utredningens förslag om  
ökad användning av biodriv-
medel i flyget. ”Biodrivmedel 
är en viktig pusselbit för att 
minska flygets utsläpp”, säger 
den särskilda utredaren Maria 
Wetterstrand.

2020
l Januaripartierna kommer 
överens om att reduktionsplik-
ten ska förstärkas, vilket innebär 

att mängden inblandad bio-
bränsle ska öka på tank-
ställen i Sverige. Även biojet-
utredningens förslag antas. 
Samtidigt föreslås ytterligare ett 
antal budgetsatsningar för att 
öka den inhemska biobränsle-
industrin (läs mer på s.16–17). 
l Preem drar tillbaka sin  
ansökan om utbyggnad av  
oljeraffinaderiet i Lysekil.  
Istället säger sig bolaget vilja 
satsa mer på ”förnybart”. Enligt 
MP-språkröret Per Bolund har 
regeringens satsningar på 
biobränsle varit avgörande 
för bolagets beslut att skrota 
utbyggnadsplanerna. 

– Det absolut bästa vore 
att Sverige i en övergångstid 
använder mer av skogen som 
kolsänka. Det är betydligt mer 
kostnadseffektivt än biobräns-
len och koldioxidlagring, säger 
han. 

Samtidigt som Carl Schlyter 
anser att industrin har varit 
väldigt skicklig i sitt lobbyarbe-
te framhåller han den psyko-
logiska aspekten för att förstå 
varför synen på biobränsle som 
klimatlösning fått fäste. 

– Att som politiker be folk 
byta beteende och vanor är 
väldigt obekvämt. Det är mycket 
enklare att hänvisa till ”gröna 
koldioxidmolekyler” som inte 
räknas, säger han och fortsätter:

– Då kan folk tryggt köra 
vidare som vanligt. Men det är 
ju konstigt att människor som 
säger sig vilja ha omställning 
nu, och vet att det är bråttom, 
ändå förlitar sig på träd som är 
färdigvuxna först år 2100.

Skapar nya argument

Michael Norton, professor 
och miljödirektör på EASAC 
(European Academies’ Science 
Advisory Council) lyfter fram 
fler skäl till varför idén om 
biobränslens klimatneutralitet 
blivit så dominerande. 

– Det handlar inte bara om 
EU. Även i USA och på andra 
håll har industrin vuxit sig så 
stor att motståndet mot att 
ändra själva förutsättningen för 
branschens stora subventioner 
är väldigt stort. 

– Det finns aktörer i bran-
schen, exempelvis en del 
pelletsproducenter, som 
erkänner att argumentet om 
koldioxidneutralitet inte är helt 
berättigat. Men då lägger de 
fram andra argument i linje med 
deras intressen, som exempel-
vis ”biomassa som övergångs-
bränsle” eller ”biomassa för mer 
produktiva skogar”. Det kan 
vara korrekt i specifika fall men 
ska ställas mot andra intressen, 
som biologisk mångfald, säger 
han. 

Sverige är ett av Europas 
skogrikaste länder, och svenska 
skogsbolag har mycket att vinna 
på dagens skattesubventioner 
och system för utsläppsredovis-
ning. Men på andra håll växer 

stödet för skärpningar av EU:s 
förnybardirektiv. För ett par år 
sen diskuterades exempelvis 
förslaget att biobränslenas kli-
matneutralitet skulle upphävas 
i EU. 

– Men det har skickliga lob-
byister från Sverige och Finland 
lyckats sätta stopp för med hjälp 
av politiker som Frederik Fe-
derly (C) och Christofer Fjellner 
(M), säger David van der Spoel, 
som vid sidan av att forska är 
styrelseledamot i miljöorgani-
sationen Skydda skogen.

”Livlig debatt”

Så hur kommer det att bli i 
framtiden? Skogsbränder, smäl-
tande ismassor och artutrotning 
är alla symptom på den kris vi 
står inför. Kraven på att världens 
länder snabbt måste enas om 
de mest effektiva sätten att 
rädda planeten växer för var 
dag. Skogen anses här spela en 
nyckelroll. 

Även om idén om det ”kli-
matneutrala” biobränslet skulle 
leva kvar inom EU, har kommis-
sionen nyligen slagit fast att 
koldioxidinlagringen i skog och 
mark måste öka om vi ska nå 
klimatmålen. Därför diskuteras 
bland annat ett ersättningssys-
tem för att få skogsägare att låta 
skogen stå. I Sverige, där staten 
nu premierar bolag som satsar 
på biodrivmedelsproduktion, 
har idén inte mottagits sär-
skilt väl av branschens aktörer. 
EU-kommissionens inställning 
ger dock en fingervisning om att 
konfliktytorna i striden om sko-
gens resurser kommer att växa 
ytterligare de kommande åren. 

– Den stora miljökonflikten 
framöver kommer att handla 
om biobränsle. Och här ligger 
Sverige efter, säger Carl Schlyter. 

MARIA SANDMON
maria.sandmon@etc.se

”Den stora miljö-
konflikten fram-
över kommer att 
handla om bio-
bränsle.”

Christofer Fjellner, fd EU-parlamentariker för Moderaterna, hör till dem som lobbat hårt för gynnsamma regler för bio-
bränsleindustrin. BILD ANNA KAROLINA ERIKSSON/TT

”Det är ju konstigt att människor som säger sig vilja ha omställning nu, och vet att det är bråttom, ändå förlitar sig på träd 
som är färdigvuxna först år 2100.”, säger Carl Schlyter, Greenpeace.  BILD JONAS EKSTRÖMER/TT

Ett flygplan tankas med biobränsle.  BILD CHRISTINE OLSSON/TTBuss som körs på biobränsle.  BILD FREDRIK SANDBERG/TT
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Enligt regeringen måste 
koldioxiden från förbränning 
av biomassa samlas in och 
lagras under jord om klimat-
målen ska nås. Tekniken 
kallas bio-CCS. Men hittills 
har teknikutvecklingen 
kantats av bakslag.

Regeringens mål är att Sverige 
senast år 2045 ska vara fossil-
fritt och ha uppnått netto 
noll utsläpp av växthusgaser. 
Därefter ska utsläppen vara 
negativa, de vill säga bidra till 
minskade halter av växthus-
gaser i atmosfären. En viktig 
del av regeringens strategi för 
att nå dit är att ersätta fossila 
bränslen med biobränslen, 
både för vägtrafiken och inom 
andra sekorer, som industrin. 
Merparten av biobränslena 
ska komma från skogen. Så 
länge nya träd ersätter fällda 
träd anses inte biobränslen 

förstärka växthuseffekten på 
lång sikt. Skogsråvara betrak-
tas som koldioxidneutral, trots 
att det tar mellan 60-120 år för 
uppväxande skog att binda den 
koldioxid som släppts ut på ett 
bräde vid förbränningen.

Lagras i berggrunden

För att kompensera för utsläpp 
som trots biobränslestrategin 
är svåra att undvika och för att 
uppnå negativa utsläpp efter 
år 2045 får kompletterande 
åtgärder enligt internationellt 
beslutade regler tillgodoräknas 
för att nå målen. Dit räknas 
exempelvis upptag av koldiox-
id i skog och mark och Bio-CCS 
(Carbon Capture Storage). 

Bio-CCS-tekniken innebär 
att koldioxidutsläpp från 
storskalig förbränning av 
biomassa samlas in och lagras 
i berggrunden. Eftersom de 
biogena utsläppen betraktas 

som koldioxidneutrala, så 
uppnås i teorin minusutsläpp 
om biomassan förbränns utan 
koldioxidutsläpp till atmosfä-
ren.

Dyr och ineffektiv teknik

Men problemen är flera. Sedan 
lanseringen 2001 har CCS-tek-
nikens utveckling kantats av 
idel bakslag. Minst 44 CCS-pro-
jekt har hittills lagts ner. Trots 
miljardsatsningar finns det 
inte en enda större CCS-anlägg-
ning i drift idag som tar koldi-
oxid från förbränning. Det fåtal 
anläggningar som är operativa 
världen över lagrade enligt 
tankesmedjan Global CCS-In-
stitute omkring 25 miljoner 
ton koldioxid förra året. 

Det kan jämföras med sol- 
och vindkraft som under 2019 
minskade koldioxid utsläppen 
med 1 500 miljoner ton, om 
man räknar med att de 2 000 

TWh som producerades till 
största delen ersatte kolkraft.

Tekniken är komplicerad, in-
effektiv och dyr, enligt kritiker. 
Betydligt dyrare än sol- och 
vindkraft. Den är också extremt 
energikrävande, inte minst 
med tanke på att koldioxiden 
inte ser ut att kunna lagras i 
Sverige. Om energin som an-
vänds är fossil minskar klimat-
nyttan, om den är bioenergi tär 
den på biobränsleresursen. 

Inga minusutsläpp

Dessutom måste de utsläpp 
skogsavverkningen orsakar 
tas med i beräkningen. Studier 
visar exempelvis att de 2000 
kvadratkilometer skog som 
redan idag kalhuggs varje år i 
Sverige, ensamt orsakar mar-
kutsläpp på uppskattningsvis  
fyra miljoner ton koldioxid om 
året. Så länge hygget inte är 
i balans igen, de första 10–15 

åren efter avverkning, kan man 
inte tala om negativa utsläpp. 

Skogens kapacitet att binda 
koldioxid är enorm. Allt fler 
forskare menar nu att skogen, i 
det kortare perspektiv vi måste 
förhålla oss till nu, ger störst 
klimatnytta om avverkningen 
minskar, snarare än ökar. 

Rester från hållbar avverk-
ning borde istället för att 
brännas, omvandlas till biokol 
och grävas ned i marken. Då 
lagras stora mängder kol till 
låg kostnad, samtidigt som 
jordens bördighet förbättras.

Mycket talar för att skogen är 
den mest realistiska CCS-
anläggningen. Den både fångar 
och lagrar koldioxid effektivt, 
utan dyrbar teknik, energi-
tillförsel och långväga 
transporter.

Skogen är effektivare 
kollager än CCS-teknik

KARIN HOLMBERG
karin.holmberg@etc.se

Sleipner-plattformen i Nordsjön är en av världens första CCS-anläggningar.  BILD MARIT HOMMEDAL/TT
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CCS (Carbon Capture and 
Storage) går ut på att avskil-

ja koldioxiden från kraft-
verken och pumpa ner den 

under jorden eller havsbott-
nen, med förhoppning om 

att den stannar där.

Koldioxidlagring lyfts fram 
som ett av flera sätt att få 
bukt med storskaliga ut-

släpp av koldioxid till atmos-
fären. Men än så länge finns 
inte tekniken i någon större 
skala och utvecklingen har 

kantats av flera problem.
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  ELEKTRIFIERA PÅ RIKTIGT
Alla säger sig vara för elektrifiering. Det 
handlar om elbilar, elcyklar, tung eltrafik 
och eldriven kollektivtrafik. Samtidigt 
satsar vi småpengar på den här lösning
en och sprider myter om eldriften. Här är 
några enkla åtgärder som måste till:
✔ Storsatsa på elvägar för tung trafik. 
Långtradare kan då enkelt konverteras 
till eldrift och nuvarande flotta kan 
köras rent på huvudvägarna redan inom 
några år.
✔ Inför förbud för tjänstebilar som inte 
är 100 procent eldrivna från och med år 
2022. Företag köper idag smutsiga bilar 
utan att betala kostnaderna för sam
hället. Nu finns elbilar i alla klasser och 
produktionen ökar snabbt. Smutsiga 
tjänstebilar kan nu försvinna.
✔ Satsa på snabbladdare var femte 
mil nationellt. Ge Vattenfall i uppdrag 
att investera utifrån statliga lån. Då får 
vi snabbt ett enhetligt system för alla 
elbilar. Det finns inget räckviddsproblem 
i praktiken, inte ens i glesbygd. Elbilar 
klarar nu 40 mil på en resa och längre än 
så ska ingen köra utan stopp.
✔ Progresssiv elbilpremie: Mer pengar 
till elbilsbyte för den fattige, mindre 
till den rike. Alla ska ha råd att byta till 
ren drift.

Med rätt satsning kan Sverige få en 
dominerande elbilstrafik på bara fem år.

 
  MINSKA BILTRAFIKEN
✔ Ge betalt för bildelning. De som 
samkör till jobbet ska få ersättning så att 
resan blir nästan gratis. 
✔ Ge cykelpendlare betalt för resan till 
jobbet. Med eldrift kan cyklar lätt använ
das upp till en mil utan problem. 
✔ Inför gratis kollektivtrafik, betald via 
skatten. Det är lönsamt för alla utom de 
med riktigt höga inkomster.

  SATSA PÅ SOL
✔ Ta bort reglerna som bromsar solel i 
Sverige, som onödig storleksbegränsning 
(500 kW) och lagliga hinder för att dela el 
med varandra. Ge alla rätt att hämta hem 
sin el från kooperativa solparker utan 
skattepåslag och sluta straffa de som pro
ducerar mer el än de själva konsumerar. 
✔ Det finns någon miljon garagetak 
i Sverige. Ett garagetak räcker för att för

sörja en elbil med el till 2 000 mil. Det blir 
en stor ekonomisk vinst för den enskilde 
eftersom elen då kostar 30 öre per mil. 
Solel gör elbilen ännu billigare!
✔ Tvinga elbilsföretagen att leverera 
elbilar som både kan ta emot el från hus
et och skicka in el i huset. Elbilar blir då 
lager för enskildas solel men kan också 
hjälpa till att balansera elnäten för alla.

SATSA PÅ ELEKTROBRÄNSLEN
Sverige har ett stort elöverskott som 
bara kan bli större med ännu mer vind 
och solel. Överskottet gör nytta när det 
exporteras till länder och pressar ut 
smutsig elproduktion. Men elöverskottet 
kan även göra direkt nytta som lager av 
energi från sommar till vinter.
✔  Vätgas är den mest kända lösningen. 
Nackdelen är stor omvandlingsförlust 
(50 procent av energin försvinner) 
men det är ett mindre problem 
vid elöverskott då nästan gratis 
el finns från förnybart. Vät
gas från vatten är ren medan 
vätgas från fossilgas är smutsig 
och ska stoppas. Den gröna 
vätgasen är bäst som lager 
och  råvara till andra pro
dukter. Vätgasen kommer 
också kunna användas 
i industriprocesser som 
produktion av stål och 
cement.
✔ Vätgas är dessutom 
råvara till elektro bränslen. 
Genom att blanda vätgas 
med koldioxid kan man ta 
fram såväl diesel som ben
sin liknande den fossila. Till 
skillnad från biobränsle är 
elektrobränsle klimat
neutral på riktigt. Med 
elektrobränslen har vi 
en lösning för den del 
av trafiken som inte kan 
elektrifieras tillräckligt 
snabbt. Det kan gälla tung 
trafik utanför huvudleder
na men också flyg. Elektro
bränsle är en lösning som 
redan finns – den kan pro
duceras i företag liknande 
dagens oljeraffenaderier, 
så som Preems. 

 SPARA ENERGI
Svenska bostäder och byggande står 
för hela 18 miljoner ton av våra utsläpp, 
enligt Boverket.

Det är lätt att bygga energisnåla hus 
som kan försörja sig själva med energi 
från taken. All teknik för att minska 
värmeförluster med nittio procent 
(genom exempelvis så kallat FTXsystem 
i ventilationen) finns, det som behövs 
är mycket hårdare krav på plushus vid 
nybygge och passivhus vid renovering. 

 

Genom att bygga i trä lagrar nya hus 
dessutom koldioxiden som skogen 
 bundit i många decennier. 

Att spara energi handlar inte om 
att minska komfort. Det handlar om 
att använda rätt energi och teknik. 
 Elektrifiering gäller även här.

 

När argumenten tryter för biobränslen så vänder företrädarna på 
 resonemanget och säger att ”det finns inget alternativ”. Utan biobränsle 
blir det omöjligt att ställa om trafik till fossilfritt, hävdar de.

Det är inte sant. 
Det finns gott om lösningar som politiken valt att inte satsa på.

BIOBRÄNSLEN – EN ÅTERVÄNDSGRÄND
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 RÄDDA FJÄRRVÄRMEN
Sverige har storsatsat på fjärrvärme
system. Det är en storskalig infrastruktur 
som det vore slöseri att ta bort. Men idag 
är det en av de största utsläpparna av 
koldioxid, oavsett om man eldar flis eller 
sopor. Men fjärrvärme går att producera 
helt ren.
✔ Elda bara med lagring i biokol. Allt 
organiskt material kan eldas utan syre 
(det kallas pyrolys) och resulterar då i en 
restprodukt som heter biokol. Biokolen 
innehåller den koldioxid som växterna 
och träden har samlat in. Genom att 
producera biokol med hjälp av ombygg
da fjärrvärmeverk går det att producera 
värme och el som är ren. 
✔ Biokolet lagrar koldioxid och ska 
lämpligen grävas ner i marken för att 
därmed öka kollagret många hundra 
år framåt. Det ökar också skördarna. 
Eldning som skapar biokol blir klimat

neutral. Biokol är idag en bristvara och 
lönsam att producera. Det behövs inga 
särskilda stöd för det här, däremot krav 
på fjärrvärmebolagen.
✔Fjärrvärme kan också tas fram via 
bergvärme och värmepumpar. Det är 
renare än dagens eldning och billigare 
när det kombineras med solenergi. Det 

fungerar också med vind och 
vätgas eller annan 

värmelagring. Det 
finns färdig svensk 
teknik både för lag

ring i specialsalt och i återvunnen alumi
nium. Lagren är rena och i praktiken utan 
värmeförluster över året. Och de kostar 
mindre än att bränna mera skog.
✔ Geoenergi. Tekniken klarar idag att 
borra så djupt att värmen som kommer 
upp kan användas till att göra el direkt. 
Samtidigt får vi värme som kan ersätta 
bioenergin i värmeverken.

  STORSATSA PÅ TÅGEN
Trots coronakrisen har Sveriges offentli
ga sektor idag fortfarande ett finansiellt 
överskott på mer än 1 000 miljarder 
kronor. Det finns alltså ingen brist på 
pengar för stora infrastrukturprojekt 
såsom ny järnväg som minskar bilism, 
långtradartrafik och inrikesflyg. 
✔Bygg nya banor, för både snabbtåg 
och nya lokaltåg. Även om banor kostar 
mycket är själva driften därefter billig 
och ren i flera hundra år. En tågresa 
skapar ett kilo utsläpp mellan Stock
holm och Göteborg. En flygresa samma 
sträcka: 127 kilo. Valet borde vara enkelt, 
men i Sverige går de stora stöden fort
farande till flyget.
✔Svenska löntagare skickar varje år in 
120 miljarder kronor i pensionsavgifter 
till våra APfonder. Pengarna placeras sen 

på börsen. Om APfonderna istället 
investerade i elektrifieringen i Sverige 

skulle hela den här omställningen vara 
betald på fem år. Bättre pensionsspa
rande finns inte. Det räddar klimatet.

LÖSNINGARNA PÅ ERSÄTTNING av fossil 
energi har varit kända länge. En broms 
har varit att förnybar el som producerar 

lösningarna varit dyrare än smutsig. Så 
är det inte längre. Att då, som Sveriges 
klimatpolitik innebär, storsatsa på en 
mycket dyrare energi – bio energin 
– är en gåta. Att den dessutom 
fortsätter skapa ökade utsläpp i den 
klimatkris vi är inne i gör det ännu 
svårare att förstå.

Men det är en stor bioener
gibransch som försöker bli större 
med lobbyism och falska löften 
om klimatneutralitet.

Svensk politik kan idag välja en 
ren lösning som inte tar längre tid 
och inte kostar mer. Skogsindustrin 
bör få ersättning för att stå kvar. Skogen 
är idag vår största klimaträddare men 
inte om den blir bränsle som eldas upp 
med hjälp av en slösaktig gammal teknik.

I slutändan handlar allt om energi och 
effektivitet. Elektrifieringen innebär en 
kraftigt förbättrad energieffektivitet. Vi 

kommer använda mindre energi men få 
mer nytta för den. De fossila bräns

lena är ineffektiva och dyra. Deras 
biovarianter har samma usla 
effektivitet och utsläpp.

Sverige kan elektrifiera syste
met först av alla moderna stater.

Men då måste biobränslena stoppas 
nu. JOHAN EHRENBERG 

Om AP- 
fonderna istället 
 investerade i 
elektrifieringen 
i Sverige  skulle 
hela den här 
 omställningen 
vara betald på 
fem år.

BIOBRÄNSLEN – EN ÅTERVÄNDSGRÄND
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Just nu crowdfundar Dagens ETC
för att kunna förstärka journalistiken.

1,3 miljoner kronor har kommit in (30/9).
Det ger dig klimatgranskningar som denna.
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som slängt ut alla fossila annonser?

www.etc.se/insamlingen
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Johan Ehrenberg: 

”Här är fakta som 
biobränslelobbyn 
försöker mörka” 

Ministern försvarar:

”Viktig pusselbit 
för att få fossilfritt
transportsystem”

ALTERNATIVET 
ÄR REDAN HÄR!
Vill vi rädda klimatet? 

Då är det elektrifiering 

som gäller för framtiden.

Sverige fast i en  
återvändsgränd
– så gick det till

FORSKARE 
STICKER HÅL 

PÅ MYTEN
”Minskar utsläppen – men bara på pappret.”

Starka krafter bakom alla svenska biobränslemiljarder.

SATSNING P
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HAR DUBBLAT
UTSLPPEN

I veckan har den gröna rörelsen jublat över Preem.
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Men nu kommer istället en massiv statlig investering
Men nu kommer istället en massiv statlig investering

i biobränslen som man hävdar ska bromsa klimatkrisen.
i biobränslen som man hävdar ska bromsa klimatkrisen.

Det stämmer inte.Det stämmer inte.

Biobränslen har tvärtom dubblat Sveriges utsläpp  
Biobränslen har tvärtom dubblat Sveriges utsläpp  

– från 50 miljoner ton till 100 miljoner ton.
– från 50 miljoner ton till 100 miljoner ton.

B
IL

D
 T

T


	ETCA200930E111
	ETCA200930E112
	ETCA200930E113
	ETCA200930E114
	ETCA200930E115
	ETCA200930E116
	ETCA200930E117
	ETCA200930E118
	ETCA200930E119
	ETCA200930E120
	ETCA200930E121
	ETCA200930E122
	ETCA200930E123
	ETCA200930E124

