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Biovetenskap och material
Enheten för Jordbruk och livsmedel

Hur stor är jordbrukets potential 

att producera biobränslen utan att 

produktionen av mat påverkas? 



▪ Hur ser det ut idagmed biodrivmedel och markanvändning?

▪ Finns det potential att tillverka mer biodrivmedel från svensk åkermark, utan 
att minska matproduktionen?

▪ Men jordbruket är ju också en energianvändare. Hur mycket mark går åt 
för att göra biodrivmedel till traktorer?
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Innehåll



Biodrivmedel utveckling

Hämtat hos SPBI: http://spbi.se/statistik/andel-fornybart-i-transportsektorn/

http://spbi.se/statistik/andel-fornybart-i-transportsektorn/


Var kommer våra 

biodrivmedel från?

Närmare 20% av 

drivmedlen är 

biobaserade!

Men 90% 

importerade 

råvaror/biodrivmedel!



Användning av åkermark för en medelsvensk person



Ska vi använda åkermark till biodrivmedel?

▪ Lång debatt kring indirect land use change – iLUC

▪ Förnybartdirektivet (EU 2009/28) styr vilka råvaror vi får använda

▪ Reduktionsplikten (Svensk lag 2017:1201) sätter press på oljebolagen

Ökad efterfrågan 
biodrivmedel

Ändrad 
markanvändning 
på marginalen



Potential biodrivmedel från åker utan att påverka 

övrig produktion, år 2030
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Intensifiering av vallodling 

Mellangrödor och EFA 

Vall från nerlagd åkermark och träda 

Halm och överskottsensilage 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Intensifiering av vallodling 

Mellangrödor och EFA 

Vall från nerlagd åkermark och träda 

Halm och överskottsensilage 

Ahlgren et al 2017. Biodrivmedel och markanvändning. Inkl. tekniska och ekologiska restriktioner.



Räcker det?

Scenarier för 2030



Jordbrukets egen energianvändning

Data från Energimyndigheten, SCB, JTI etc



Kvävegödsel

Läs mer: 

Ahlgren, S., Bauer, F., Hulteberg, C. 2015. Produktion av kvävegödsel baserad på förnybar energi -

en översikt av teknik, miljöeffekter och ekonomi för några alternativ. Rapport nr 082, SLU

https://pub.epsilon.slu.se/12077/11/ahlgren_s_etal_150409.pdf

https://pub.epsilon.slu.se/12077/11/ahlgren_s_etal_150409.pdf


Självförsörjande jordbruk?

Drivmedel Råvara Behov 

drivmedel

TWh/år

Totalt 

arealbehov för 

systemet

Tusental ha/år

Arealbehov efter 

avdrag 

för biprodukter

Tusental ha/år

Procent av 

nuvarande areal 

efter avdrag för 

biprodukter

Etanol Höstvete 2,4 160 140 30 %

Etanol Halm 2,4 40 %

Biodiesel Oljeväxter 2,8 220 180 130 %

Biogas Vall 3,6 200 190 20 %

Uppdaterade siffror från Ahlgren et al 2010 - Det svenska jordbrukets framtida drivmedelsförsörjning



Vall är bra - men vad ska vi använda den till?

▪ Biodrivmedel – klimatsmart, men dyrt och politiskt svårt

▪ Biomaterial och kemikalier – kan vara klimatsmart, men dyrt

▪ Foder – men vi ska ju minska vår köttkonsumtion?

▪ Kvävefixering – ja, men det finns andra mer effektiva alternativ. Och vi ska ju 
minska kvävefixeringen…

▪ Kolinbinding och andra ekosystemtjänster – men vem ska betala?



Vad har vi kommit fram till?

▪ Hur ser det ut idagmed biodrivmedel och markanvändning?

▪ Finns det potential att tillverka mer biodrivmedel från svensk åkermark, utan 
att minska matproduktionen?

▪ Men jordbruket är ju också en energianvändare. Hur mycket mark går åt 
för att göra biodrivmedel till traktorer?



Markpusslet
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Många av lådorna har kopplingar



TACK!

serina.ahlgren@ri.se


