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Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund  

Dagens politiska utmaningar  

• Tillväxten- Vad ska driva den? 
• Ökande klyftor mellan stad och land 

vad gäller tillväxt, social välfärd, 
trygghet  

• Ekosystemet sätter gränser för den 
mänskliga aktiviteten- oljan behöver 
ersättas 
 



Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund  

En biobaserad samhällsekonomi- 
Vad handlar det om?  

Jorden och skogen är råvarubasen. Det som 
växer på jord och i skog drivs av solenergi. 
Jord och skog är också ytor som kan fånga 
upp sol och vind.  
Det finns alltså ett soldrivet kraftverk på våra 
åkrar och i våra skogar som kan ge oss allt vi 
behöver; energi, mat, fiber, byggmaterial mm. 
 
Vi kan inte bli mer klimatneutrala än så.  
 

 



Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund  

Står vi inför en förändring av 
råvarubasen för samhällsekonomin ? 



Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund  

Hur mycket energi växer i skogen? 

Dagens biomassa totalt 8700 TWh 
 
Årliga tillväxten är 333 TWh 
 
Uttaget är ca 120 TWh 
 
Det finns utrymme att ta ut mer på ett hållbart sätt! 
 



Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund  

Åkermarken  

• Det finns 800 000 hektar överbliven 
åkermark i Sverige  

• Globalt används 2-3 procent av 
åkermarken för energiproduktion. 

• Finns möjlighet att regionalt öka uttag 
av biomassa både från jord och skog 
till energi 



Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund  



Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund  

Vad behöver hända för att detta ska bli  möjligt? 
• Det kräver politiker som enas över blockgränsen för en 

grön tillväxtstrategi.  
 
• Det kräver kapital som möjliggör storskaliga investeringar, 

forskning och utveckling i en grön basindustri. 
 
• Det kräver gynnsamma och långsiktiga spelregler som 

främjar utveckling, investeringar och produktion av riktigt 
klimateffektiva biodrivmedel från jord och skog.   

 
• Det kräver att de politiska målen för förnybar energi för 

hela energianvändningen höjs från 50 till 70 procent och att 
målet för transporter höjs från 10 till minst 20 procent till år 
2020.  
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