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Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet 
 

Seminarium Måndag 12 december på KSLA, Drottninggatan 95 B i Stockholm 

Moderator Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen Group  
Mia Iwarsson Wide, programchef Skogsbränsle, Skogforsk 

Föredragshållare Christina Nordin, departementsråd och avdelningschef Näringsdepartementet 
Uffe Jörgensen, seniorforskare Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet  
Olle Olsson, forskare, Stockholm Environment Institute (SEI) 
Per Arfvidsson, vice VD, Lantmännen Group  
Helena Jonsson, ordförande, Lantbrukarnas Riksförbund 
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige 

Författare Carl-Henric Palmér, KSLA 

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

 Seminariet finansierades med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns stiftelse 

 

”Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet” var rubriken för det seminarium 

som KSLAs Energikommitté arrangerade den 12 december 2016. Observera att det inte var 

något avslutande frågetecken i rubriken!  Och det var säkert mycket medvetet. För 

seminariet andades en stor optimism kring möjligheten att gå över till ett fossilfritt Sverige – 

och jord och skog har en central roll i denna omställning.  

 

Om man skulle göra ett s.k. ”ordmoln” över mest använda ord och begrepp skulle följande 

komma mycket högt: ”Fossilfritt, innovationer, gräs, bioraffinaderi, storytelling, svält, 

solpaneler och palmolja. Men över seminariet svävande också ett annat moln, ett mörkt moln 

i form av EU-kommissionens förslag till nytt förnybartdirektiv, som vill fasa ut energigrödor 

från åkermark. 
 
Det är många olika statliga initiativ på gång för en övergång till bioekonomi i Sverige, inledde 
avdelningschef Christina Norin, näringsdepartementet. Det övergripande målet för dessa initiativ är 
”Fossilfritt Sverige”.  
 
Hon började med Samverkansgruppen för cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är en av fem 
samverkansgrupper som statsministern lanserade i juni 2016 (de fyra andra är ”Nästa generations resor och 
transporter”, ”Smarta städer”, ”Life Science” och ”Uppkopplad industri och nya material”). I grupperna 
sitter representanter för det offentliga Sverige, forskning och näringsliv. Fokus för gruppernas arbete är 
innovationer. Varje samverkansgrupp ska identifiera utmaningar och möjligheter och föreslå 5–6 
prioriterade områden. Arbetet i samverkansgrupperna har högsta politiska prioritet, poängterade hon.  
 
Det Nationella skogsprogrammet är ett annat statligt initiativ med bäring mot en biobaserad ekonomi, 
fortsatte hon och visade en bild med regeringens övergripande vision för skogen: ”Skogen – det gröna 
guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en biobaserad 
ekonomi”. Arbetet har skett i dialog i fyra grupper med representanter från näringsliv och ideella 
organisationer. En av grupperna tittade just på biobaserade produkter och energi. Arbetsgrupperna har 
levererat sina rapporter och remissvaren sammanställs just nu på regeringskansliet. Ambitionen är att 
regeringen ska komma med en strategi och handlingsplan under 2017.  
 

http://www.ksla.se/
http://www.ksla.se/
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Bioagendan är en strategi för biobaserad näringslivsutveckling som just nu sammanställs inom 
Regeringskansliet. Det yttersta målet är att få fram en handlingsplan för att öka mängden biomassa från 
skogsbruk, jordbruk, hav och vattenbruk i industrins produktion.  
 
Smart industri är en statlig strategi för att stödja industrins strukturomvandling på grund av digitalisering, 
globalisering och hållbarhet.  
 
Livsmedelstrategi för Sverige ska se hur livsmedelskedjan ska kunna ge mer jobb och hållbar tillväxt i hela 
landet. Öppna landskap, landsbygdsutveckling och försörjningsberedskap är några förväntade positiva 
effekter. Arbetet med strategin, som till stor del handlar om att öka innovationskraften i svensk 
livsmedelssektor, befinner sig i slutstadiet nu.  
 
Efter föredraget fick Christina Norin frågan: Hur ser ni på att EU i det nya förnybartdirektivet vill förbjuda 
grödbaserad bioenergi? ”Vi ser det inte så – vi har gott om skog och gott om åker”, svarade hon kort. 
 
xxx 
 
Spannmål är kanske inte den bästa grödan för en bioekonomi, inledde Uffe Jørgensen, jordbruksforskare 
vid Aarhus University. Han arbetar med ett projekt som utvecklar odlingssystem för att få ut mer biomassa 
från åkermarken. Målet är ”uthållig intensifiering”, eller annorlunda uttryckt: ”mer med mindre”.  
 
Bakgrunden är en avtagande ökning av spannmålsskördarna per hektar och de stora miljöproblem som är 
kopplade till den traditionella odlingen, som näringsläckage, och en omfattande användning av 
växtskyddsmedel. Dagens danska livsmedelsproduktion är dessutom beroende av en omfattande import av 
proteinfoder i form av soja, med alla de miljöproblem som är kopplade odlingen av sojabönor.  
 
Produktionen av vete i Danmark har stagnerat på 8 till 9 ton per hektar och det finns små 
förbättringsmöjligheter, sade han. En förklaring är att dagens ett-åriga grödor bara utnyttjar en del av 
vegetationsperioden. Fleråriga grödor, typ gräs, är därför spännande alternativ. De har en hög produktion, 
menade han och visade en graf där ett gräs, Festulolium, producerat över 20 ton per hektar i försök. 
Gräsgrödor läcker dessutom betydligt mindre nitrat än spannmål.  
 
Går vi över till gräs kan vi dubbla produktionen av biomassa och halvera miljöpåverkan jämfört med 
spannmål, och det gäller för hela norra Europa, det vill säga områden där det finns tillräckligt med vatten, 
sade han.  
 
Vad gör man då av gräs, undrade han och gav själv svaret ”kör in det i ett bioraffinaderi”. Där kan man 
separera ut proteinet som kan ges till enmagade djur, som gris och kyckling, och ersätta sojaprotein, som är 
tveksamt ur miljösynpunkt. Fibern kan gå till idisslare och så kan man producera biogas.  
 
Så länge vi ökar den totala produktionen per hektar, behöver det inte bli någon konflikt med 
livsmedelsproduktionen, underströk han.  
 
Vad finns det för hinder, undrade han och nämnde bland annat att ”sojaindustrin är stark och väl etablerad” 
samt den allmänna osäkerheten: ”Vem ska våga bygga det första bioraffinaderiet?”  
 
xxx 
 
Vad är bioekonomi – egentligen, undrade Olle Olsson från Stockholm Environment Institute. Det är ett 
populärt och ofta använt begrepp, men har olika betydelser i olika delar av världen. I USA handlar det 
mycket om hälsa och läkemedel. Ja, det har till och med använts för en teknik där man filear kyckling med 
hjälp av en robot!  
 
I Europa har ordet bäring på miljöfrågor. Men även här används ordet på lite olika sätt. Handlar det om 
bioekonomi som andel av total ekonomi? Eller om bioekonomi som en framtidsvision? Eller är det en 
kombo mellan dessa där bioekonomins andel ökar tills hela ekonomin är biobaserad?  
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Biobaserad är inte det samma som hållbart, underströk han. Ordet används också ofta tillsammans med 
orden ”lokalt” och ”närodlat”, vilket det inte alls behöver vara. Genom att blanda in de begreppen öppnar 
man för protektionism, vilket inte alls är önskvärt. Tvärtom, menade han: Internationell handel är en nyckel 
till en framgångsrik övergång till bioekonomi.  
 
Bioekonomi är en stor möjlighet för Sverige. Vi kommer sannolikt gynnas av ett varmare klimat, och vi har 
etablerade system, vilket han illustrerade med en bild på en grotvälta som väntade på att eldas i ett 
kraftvärmeverk.  
 
Vi har också politiska beslut på plats, fortsatte han och illustrerade med det politiska målet FFF 2030, där 
f:en står för Fossilfri FordonsFlotta.  
 
Bioekonomi är politikberoende, underströk han. Det behövs ofta styrmedel, typ statligt stöd för att komma 
igång, men man bör redan från början alltid ha en strategi för exit, alltså hur man ska fasa ut stödet. Annars 
riskerar det att bli permanent.  
 
Han avslutade med ett nog så viktigt budskap: Bioekonomi är inte ett mål i sig, det är ett verktyg för att 
rädda världen! 
 
xxx 
  
Förr kallade vi vår anläggning i Norrköping för en etanolfabrik, i dag är det ett bioraffinaderi, inledde Per 
Arvidsson, vice vd för Lantmännen.  Skillnaden är att biprodukterna blir allt viktigare för ekonomin.  
 
I Norrköping förädlas årligen 600 000 ton spannmål till bioetanol, djurfoder och koldioxid, som bland annat 
går till läskedrycksindustrin. I framtiden kommer vi få se helt nya produkter, som gröna kemikalier och 
svampprotein som kan bli livsmedel, spådde han.  
 
Klimatnyttan av etanol från spannmål från anläggningen i Norrköping är mer än 90 procent. Det beror på att 
man utnyttjar restvärme från ett intilliggande kraftvärmeverk, som i sin tur använder biomassa för sin 
produktion av värme och el. Etanol som framställs med hjälp av energi från fossilt kol har en klimatnytta på 
bara 16 procent.  
 
Etha är ett samarbetsprojekt mellan Lantmännen Agroetanol och Scania där etanol med tändförstärkare 
(ED95) används i lastbilar med modifierade dieselmotorer. Det blir lite dyrare än fossil diesel, menade han, 
men för en distributionsbil motsvarar merkostnaden i dag ungefär 1 öre per kilo sallad!  
 
Konkurrerar då bioenergi med livsmedelsproduktionen? Nej, var hans bestämda uppfattning. Globalt går 
det att öka produktiviteten i växtodlingen radikalt, från ett genomsnitt på kanske 3 ton spannmål per hektar 
till 6–7 ton. Det är ett mycket stort glapp mellan aktuell och potentiell skörd i områden som Östeuropa, 
Sydamerika och Afrika.  
 
I Sverige har vi en stor potential i våra nedlagda jordbruksmarker. Det handlar om stora arealer, år 1916 
hade vi 3,8 miljoner hektar åker, i dag är vi nere på 2,6 miljoner.  
 
Sverige behöver en åttonde industrisektor, avslutade han: Lantbruk, livsmedel och bioekonomi. (för den 
nyfikne: de sju etablerade industrisektorer han nämnde är ”Life Science”, ”IT/telekom”, ”Material”, 
”Kraft”, ”Skog”, ”Automatisering (industrirobotar)” och ”Fordon”).  
 
xxx 
 
Vi står inför genomgripande förändringar i samhället, sade Helena Jonsson, ordförande LRF. Allt hänger 
ihop, vi kan inte fortsätta tänka i stuprör. Allt som behövs för den nödvändiga omställningen finns på plats i 
dag.  
 
I framtiden kommer vi att tänka ”50 nyanser av grönt” i stället för svarta, fossila kolatomer. Allt vi gör av 
fossil råvara idag kan vi göra av biomassa i morgon.  
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Globalt går det att öka produktivitet från åkermarken med 50 procent, och med 25 procent från skogen.  
 
Vi behöver utveckla nya produkter från jord och skog, teknikutveckling och innovationer, som nya 
produkter av hampfibrer och lignin, elektrifiera arbetsmiljön i lantbruket och biokol för att förbättra 
jordmånen, sade hon, och fortsatte med att vi också måste få bort onödigt krångel för de lantbrukare som 
vill driva övergången till biobaserad ekonomi med högre fart. Det behövs långsiktiga spelregler för att folk 
ska våga satsa. Uppmuntra våghalsarna som vågar.  
 
Omställningen kommer att gå bra, avslutande hon trosvisst. Vi har kunniga politiker, medvetna 
konsumenter och duktiga brukare.  
 
xxx 
 
Vi måste satsa på storytelling, sade Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringens initiativ 
Fossilfritt Sverige, som är ett samarbete mellan 170 aktörer från näringsliv, kommuner, regioner och 
organisationer.  
 
Vi måste visa hur det fossilfria samhället kan se ut. Att det är något positivt, inte ett problem. Många verkar 
i dag uppleva övergången till ett fossilfritt samhälle som ett större problem än klimathotet. Martin Luther 
King sade inte ”I have a problem”, utan ”I have a dream”.  
 
Omställningen till ett fossilfritt samhälle går i dag mycket bättre och snabbare än vad vi trodde var möjligt 
för bara några år sedan, fortsatte han entusiastiskt. Priserna för solpaneler sjunker dramatiskt. Det är i dag 
billigare att installera solel än kolbaserad elkraft i Indien. Sol beräknas vara världens största energikälla 
2040. Även batteritekniken utvecklas snabbt.  
 
Transporterna är den stora utmaningen. Här måste samhället gå flera vägar parallellt, sade han och pekade 
på:  

1. Stadsutveckling.  
2. Förarlösa bussar och bilar.  
3. Billig kollektivtrafik. 
4. Inblandning av biodrivmedel.  

Här sköt han in att många värnar om åkermarken, de menar att vi inte ska producera drivmedel där 
vi kan producera mat. Men varför resonerar man inte likadant vad gäller hästar och golfbanor, som 
också kräver mycket åkermark?  

5. Elektrifiering 
 
Han föreslog ett antal politiska prioriteringar för att underlätta en övergång till ett fossilfritt Sverige.  

 Reduktionsplikt, det vill säga en skyldighet att stegvis minska andelen fossila bränslen i 
drivmedlen.  

 Spårbarhet för PFAD (palmolja). För allt som är biobaserat är inte bra – dålig palmolja är sämre än 
fossilt kol.  

 Fortsatt skattebefrielse för höginblandning av biodrivmedel. 

 Stadsmiljöavtal för att främja kollektivtrafik i städerna. 

 Bonus-malus-system för nya bilar – alltså skattelindring för bilar med små utsläpp och straffskatt 
för bilar med höga utsläpp.  

 Nollzoner i städerna 

 Se över villkoren för dagens förmånsbeskattning av bilar. 

 Vägslitageavgift 
Förändringar på energiområdet är alltid politiskt styrda, avslutade han.  
 
xxx 
 
Anders Wijkman, bland annat ordförande i Miljömålsberedningen, kom med flera inlägg under seminariet. 
Bland annat sade han att vi behöver en berättelse för vad trä kan användas till.  Det är en avgrundsskillnad i 
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synen på skog söder resp. norr om Köpenhamn. Han menade också att vi måste få EU att inse nyttan av att 
producera bioenergi på våra nedlagda åkermarker. ”Bygg allianser, framförallt med Östeuropa”, var hans 
förslag för att få framgång i EU. 
 
xxx 
 
Den avslutade diskussionen blev engagerad. Några nedslag:  

 5–10 procent av världens fossila olja går inte till energi utan till plast mm. 

 Spannmål är en ineffektiv omväg för att göra energi. 

 Jag är från Finland. Det är häpnadsväckande hur dålig försörjningsberedskap ni har för maten i 
Sverige. 

 Det har gått inflation i ordet ”grönt” och ”uthålligt”. 
 Vem äger växtförädlingen i Sverige i dag?  

 Fler människor i världen är i dag överviktiga än undernärda.  

 Åkermarken är Sveriges svarta guld. 

 Maten är den viktigaste bioenergin som vi får från våra åkrar i dag.  

 FN hävdar att produktion av drivmedel på åkermark är den främsta orsaken till svält idag! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


