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Så vaskar vi fram det gröna guldet 
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Moderator Annika Åhnberg, akademiledamot, KSLA 

Föredragshållare Pierre Schellekens, biträdande kabinettschef, Energi- och klimatdirektoratet 

Nils Torvalds, ledamot av Europaparlamentet och parlamentets huvudrapportör i 

ILUC, (Indirect Land Use Change impacts of biofuels/Biodrivmedel och indirekt 

förändrad markanvändning) 

Sven Erik Hammar, ordförande, LRF Skogsägarna 

Gunnar Olofsson, ordförande, Svenska Bioenergiföreningen, SVEBIO  

Anders Fröberg, ordförande, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM 

Mårten Larsson, skogsdirektör, Skogsindustrierna 

Ulf Svahn, VD, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI.  

Författare Kjell Andersson, SVEBIO 

Webb Seminariet kan ses i efterhand via denna länk www.ksla.se 

 Seminariet finansierades med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 

När moderatorn Annika Åhnberg inledde seminariet konstaterade hon att biobränslen från jord och 

skog är en central del av omställningen från fossila bränslen och produkter, och att vi i Sverige har 

en grundläggande gemensam syn på frågan. Men samtidigt finns det många hinder för 

utvecklingen, som skogsfolket måste förhålla sig till. Det handlar om snabba kast i politik och 

marknad. Just nu handlar det om låga oljepriser och om motstridiga signaler från EU. Det senare 

illustrerades av de två inledande talarna och seminariet kom påpassligt att hållas samma vecka som 

EU-kommissionen presenterat sitt förslag till Energiunion och EU-parlamentets miljöutskott fattat 

beslut om sin position i ILUC1-frågan.  

 

– EU har idag ett energisystem som är en svaghet för unionen, med 28 separata nationella system. 

Vårt mål är att energin istället ska bli en styrka för EU.  

Så inledde Pierre Schellekens, som är biträdande kabinettschef vid EU-kommissionens Energi- och 

klimatdirektorat och tidigare chef för EU-kommissionens representation i Sverige, sin redovisning 

av huvudlinjerna i det förslag till Energiunion som kommissionen publicerat två dagar före 

seminariet.  

– Vi har ingen ambition att bestämma över varje enskilt lands val av energikällor, men vi vill ha ett 

bättre samordnat system. De tre huvudpunkterna är att få den gemensamma inre marknaden att 

fungera bättre också för energi, att satsa på energieffektivisering i första hand, vilket inte hade varit 

möjligt så sent som för tio år sedan, och att fokusera på förnybar energi.  

– Vi står inför stora utmaningar när vi vill skapa bättre fungerande marknader. Elnätet är utformat 

utifrån ett antal stora producenter och inte anpassat för en stor andel förnybar energi. Men näten får 

inte vara flaskhalsar.  

                                                 
1 Indirect Land Use Change impacts of biofuels/Biodrivmedel och indirekt förändrad markanvändning 

http://www.ksla.se/
http://www.ksla.se/
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– Vi inleder nu en översyn av direktivet för förnybar energi (RED) för att komma med förslag 

under 2016/2017 om hur vi ska kunna nå EU:s gemensamma mål om 27 procent förnybar energi 

2030. Aktuell statistik visar att vi nu ligger kring 15 procent.  

– Här kommer vi också att formulera en ny policy kring biomassa. Det finns ett antal 

frågeställningar, bland annat kring hållbarhetskriterier och tillgång på råvara. Vi räknar med att 

importen kommer att öka, men vi måste också öka produktionen inom EU. Det är jobbskapande.  

Frågan om hållbarhetskriterier är en långkörare, där EU-kommissionen fick i uppdrag att 

återkomma med rapport och förslag när RED antogs 2009 och kommissionen har lagt två rapporter 

utan att införa gemensamma kriterier. Idag har tre länder infört egna regleringar och det finns 

regelverk för hållbart skogsbruk i många länder.  

– Vi har inga planer på att införa en gemensam skogspolitik, men det pågår en europeisk process 

kring hållbart skogsbruk. Det finns i ett par länder regleringar som innebär att man inte får använda 

biomassa som bränsle om det behövs för annan användning, men vi ser inga stora snedvridningar 

på marknaden.  

Pierre Schellekens listade komponenterna i en biomassepolicy så här: tillgångsfrågan, kopplingen 

till tillväxt och jobbskapande, ökad användning i olika sektorer, minskad regelbörda, hanteringen 

av import till EU och frågan om hållbarhetskriterier, där EU-parlamentet ligger på och vill ha 

sådana också för fasta bränslen.  

Förutom frågan om Energiunion, översyn av RED och biomassepolicy betonade Pierre 

Schellekens att ETS, EU:s handelssystem för utsläppsrätter, är avgörande för utvecklingen. 

Prissignalerna för att minska koldioxidutsläppen måste bli starkare för att skapa marknad för 

förnybara bränslen.  

 

Den andra inledningstalaren var den finske EU-parlamentarikern Nils Torvalds, som just rott i 

hamn en kompromiss kring ILUC-frågan i parlamentets miljöutskott. Han har varit rapportör och 

kommer att vara EU-parlamentets förhandlare i den trialog2 som nu inleds med det lettiska 

ordförandeskapet och kommissionen för att om möjligt nå en kompromiss under våren.  

Nils Torvalds gav en levande och humoristisk beskrivning av beslutsprocessen i parlamentet, 

kryddad med finska anekdoter och ordspråk. Han beskrev bakgrunden till det som nu blivit ILUC-

förslaget, som en direkt följd av att tidigare kollegor (han har själv en bakgrund som journalist 

innan han blev politiker) efter prisuppgången på majs 2007 målade upp en bild av hur 

biodrivmedlen tar maten ur munnen från barn i tredje världen, och hur en artikel i Science satte 

igång debatten om ILUC (effekter av indirekt markanvändning). Trots brister i analysen ledde 

opinionstrycket till att EU-kommissionen kom med ett förslag, men EU-parlamentet gick på grund, 

och Torvalds företrädare lyckades inte ens få ett förhandlingsmandat.  

Nu hoppas Nils Torvalds på att det ska bli ett beslut. Det miljöutskottet enats om är ett tak för 

grödebaserade biodrivmedel (1:a generationen) på 6 procent av drivmedelsmarknaden, ett 

blandningsmandat för etanol i bensin på 6,5 procent, en kvot för avancerade biodrivmedel (2:a 

generation, d v s från avfall, cellulosa m m) på 1,25 procent och ILUC-faktorer i beräkningar efter 

måluppfyllelse.  

Torvalds är, som relativt ny parlamentariker, kritisk mot den politiska processen.  

– Vi har en förskräckande fallenhet för att ”bygga julgranar” i parlamentet. Ledamöterna vill rädda 

hela världen i varje direktiv, i vårt fall hade vi 378 ändringsförslag. Vi borde fatta klara och enkla 

beslut, men det är inte det enklaste. Vi får ofta risiga förslag, som inte har den klaraste logik.  

– Hur ska vi komma vidare? Jag har lagt in en del ändringsförslag som vi kan byta bort, och som 

var nödvändiga för att få en bred majoritet. Vi vet att det finns en blockerande minoritet i rådet 

som vill ha en högre ram för första generationens biodrivmedel och stryka allt om ILUC-faktorer. 

Själv vill jag ha starkare stöd för ny teknik. Men vi måste baxa igenom det här.  

                                                 
2 Benämningen på förhandling mellan de tre institutionerna EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska 
rådet 
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Sammanfattningsvis: det liggande förslaget kommer att modifieras, och Torvalds rådde 

seminariedeltagarna att inte vara riktigt lika oroliga som de blivit när de läst förslaget.  

Nils Torvalds hann med att bekänna att han tycker att ILUC är ett besvärligt begrepp, och att ILUC 

borde tillämpas på alla produkter, inte bara biodrivmedel, till exempel för kosmetika och kläder. På 

en fråga från publiken tog han också avstånd från den dubbel- och kvadrupelräkning som finns i 

förslaget. Det vill säga av biodrivmedelsvolymer från vissa råvaror får dubbelräknas eller 

fyrdubbelräknas i EUs klimatmålsuppföljning och inom vissa kvoter vilket ger en falsk bild av att 

vi använder mer biodrivmedel än vad vi egentligen gör.  

– Vi borde sluta med det, vi lurar oss själva. 

Han beskrev också förslaget som ett lappverk, när han fick frågan om vad har är mest missnöjd 

med.  

 

I den efterföljande paneldiskussionen, och med de frågor som kom från publiken, kunde 

representanter från de svenska aktörerna ge sin syn på hur och om politiker ska styra och reglera 

flödet av biomassan – det gröna guldet.  

Ulf Svahn från SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet) tyckte att EU går i otakt 

med verkligheten.  

– Vi förbrukar två miljoner fat biodrivmedel per dag i världen, och av dessa är två miljoner fat 

första generationens biodrivmedel3, som EU nu vill straffa ut. Vi kommer att behöva alla typer av 

biodrivmedel om vi ska klara de utmaningar vi står inför.  

Ulf Svahn slog också ett slag för att utforma ett tydligare rent klimatrelaterat styrsystem, som utgår 

från utsläppen well-to-wheels4 istället för att tala om första och andra generationen.  

Mårten Larsson från Skogsindustrierna ville bredda debatten från ILUC till att diskutera om hur vi 

totalt kan minska klimatpåverkan genom att använda förnybara resurser. Det handlar om att 

tillverka biodrivmedel av restprodukter från skogsindustrin, men också att göra många andra 

biobaserade produkter, t ex kolfibrer och kemikalier.  

– Från industrin är vi inte glada över de detaljerade listorna på godkända råvaror, ända ner till 

barrnivå. Det blir ett oerhört krångligt system. Vi tycker inte heller om att man gör 

hållbarhetsregler i olika lager. Vi har redan ett antal internationella konventioner och lagar som 

reglerar det här. Vi borde förenkla istället för att krångla till.  

Sven Erik Hammar från LRF Skogsägarna anknöt till beskrivningen av att ”bygga julgranar”.  

– Det är inte politikernas roll att reglera vilka grödor som ska användas. Vi vill se teknikneutrala 

styrmedel. Vi behöver inte kaskadregleringar5, det kan marknaden klara. Vi producerar redan 

drivmedel med allra bästa klimatprestanda. Det finns 800 000 hektar oanvänd mark i Sverige. I 

Energiunionen får EU inte glömma det stora solkraftverk som jord- och skogbruket är. 

Bioekonomin ger stabilitet i en orolig värld. Vi borde precis som Finland formulera en strategi för 

en biobaserad ekonomi.  

Förutom energi lyfte Sven Erik Hammar fram livsmedel, ökat träbyggande, biomaterial där man 

inte får glömma papper och kartong. Man får inte heller glömma alla de företagare som förvaltar 

resursen.  

– Politiken måste vara motivationsskapande, inte reglerande. 

Gunnar Olofsson från Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, som har bakgrund som vd i 

Sveaskog, lyfte särskilt fram investerarnas roll.  

– Det positiva i ILUC-förslaget är att man tar ställning för produktion av biodrivmedel från 

skogen. Men att bygga nya fabriker innebär ett stort risktagande. Jag var själv med och satsade på 

Sunpine. För att investerarna ska våga ta riskerna krävs det tydliga och långsikta spelregler. Vi vill 

                                                 
3 I stort sett utgörs de två miljonerna fat av första generationens biodrivmedel och en försvinnande liten del utgörs 
av andra generationen, som ex Preems HVO talldiesel. 
4 Well to wheels är ett vedertaget sätt att beräkna livscykelanalyser från bränslen. 
5 Kaskadregleringar innebär en politisk styrning av hur biomassa som ska användas. Utgångspunkten är att då 
biomassaresursen är begränsad så bör samhällsviktiga användningar prioriteras över andra och energiproduktion 
från biomassa bör endast ske om ingen annan avsättning för biomassan finns på marknaden. 
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inte ha detaljregleringar. Marknaden klarar att fördela råvaran. Första och andra generationen ska 

hanteras lika. 

Anders Fröberg från IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, var skeptisk till ILUC-

tänkandet.  

– Det är en komplex fråga, och man måste stå på säker vetenskaplig grund om man ska reglera. 

Varför ska den som kommer sist in ses som den som förstör?  

I övrigt argumenterade han för att bygga ut fjärrvärmenäten inom EU och använda spillvärmen 

från industrierna. Då kan man frigöra bioråvara för att göra gröna produkter. Projektet Närodlad 

plast arbetar med att ta fram biobaserad plast från skogsråvara, och engagerar företag i hela kedjan, 

från råvara till slutanvändare.  

– Vi stödjer idén om att skapa en svensk industriell strategi för bioekonomi.  

 

I den fortsatta diskussionen fanns en stor enighet om behovet av långsiktiga och tydliga styrmedel. 

Skogsbruk är en långsiktig verksamhet som inte klarar av att leva med regelverk som ändras med 

några års mellanrum och där man inte vet vad som händer efter 2020. Att resursen finns var alla 

ense om; Sven Erik Hammar citerade en dagsaktuell rapport från KVA (Kungliga 

Vetenskapsakademien) som visar att den totala tillväxten i svensk skog motsvarar hela den norska 

oljeproduktionen. Mårten Larsson påpekade att en uthållig avverkning är grunden, men att vi också 

måste klara konkurrenskraften. En fråga som många diskuterade var behovet av stöd för 

innovation och för pilot- och demonstrationsanläggningar. Och alla verkade vara ense om att det 

behövs en nationell strategi för den biobaserade ekonomin. Finland och Norge lyftes fram som 

föredömen och idén framfördes att KSLA borde ta täten i att utarbeta den svenska strategin.  

 

Kjell Andersson 

 


