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Var den varma sommaren 2018 en glimt av framtiden? 

Scenariot RCP4.5 bygger på kraftfull 
klimatpolitik och positiv global 
utveckling i övrigt. 

Scenariot RCP8.5 bygger på befintlig 
klimatpolitik, stor befolkningstillväxt, 
stort fossilberoende mm. 

Observerade medeltemperaturer juni-augusti 1961-1998 och 2018 
samt beräknade medeltemperaturer samma månader 2069-2098 
enligt två klimatscenarier. Källa: Sommaren 2018 - en 

glimt av framtiden? av SMHI
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Den globala energimarknaden är enormt fossilberoende Bioenergi är 
det största förnybara och fossilfria alternativet 

Även om förnybar energi 
ökat, så har det inte 
kompenserat för den stora 
ökningen av fossil energi

Källa: Energimyndigheten



Slutsats i rapporten ”Bioenergi på rätt sätt”: Den årliga tillförseln av hållbara biobränslen 
kan öka från dagens nivå på ca 130 TWh till 170-180 TWh på kort sikt och till 200-220 
TWh på längre sikt (2050).

Inhemsk bioenergi har ersatt stora mängder importerad 
olja sedan 1970 i Sverige

Källa: ”Bioenergi på rätt sätt” av Naturvårdsverket, 
Energimyndigheten, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket
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Kraftigt ökad efterfrågan av biodrivmedel i Sverige

Enligt kommande beslut om 
reduktionsplikt för drivmedel så 
skall förbrukningen av 
biodrivmedel för transporter 
ungefär att fördubblas till 2030. 

Utmaningen är att öka den 
inhemska produktionen, för i dag 
importeras ca 80 % av de 
biodrivmedel som förbrukas i 
landet. 

Utan biodrivmedel så skulle 
energianvändningen för  
vägtransporterna i Sverige och 
övriga EU vara >99,95 % fossil.

Källa: Energimyndigheten
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Historisk och möjlig framtida bioenergimarknad i 
Sverige 

TWh

Källa: Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av 
bioenergi för fossilfritt Sverige av Svebio 

Bioenergimarknaden har 
potential att öka med 
nästan 70 % till 2045, då 
Sverige skall vara 
klimatneutralt
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Stor potential för mer bioenergi från 
jordbruket till 2045

Källa: Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk 
biomassa i en växande svensk bioekonomi av Pål Börjesson, LTH



Växtodlingens klimatpåverkan domineras av lustgas, inte 
utsläpp av koldioxid från fossila bränslen

8

För produktion av vetemjöl är ca 85 % av den totala klimatpåverkan kopplat till odlingen.

Illustrationen visar andel av klimatpåverkan i CO2e uppdelat i koldioxid (CO2) och lustgas (N2O) 

Källa: Lantmännen
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Merparten av jordbrukets klimatpåverkan kommer biogena 
källor, inte fossila

Ökad produktivitet och 
resursutnyttjande samt FoU-
satsningar på hur utsläppen 
från de biologiska processerna 
kan minska är troligen de mest 
kostnadseffektiva 
klimatåtgärderna i jordbruket

Källa: Så klarar det svenska jordbruket 
klimatomställningen av KSLA och IVA
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Sammanfattning

• Klimatförändringarna kommer att påverka jord- och skogsbruket i hög grad. Vi 
behöver minska utsläppen och anpassa jordbruket till nya förutsättningar. 

• Den globala energimarknaden är kraftigt ”fossildopad”. Sverige visar att en 
omställning är möjlig, främst med hållbar bioenergi och effektiviseringar.

• Stor potential för bioenergi globalt, inkl. från det svenska jord- och skogsbruket.

• Jordbrukets klimatpåverkan sker främst genom biologiska processer. Vi behöver mer 
kunskap om dessa och hur de kan påverkas.

• Det finns stort behov av ökad produktivitet, resurs- och energieffektivitet samt 
utsläppsminskningar av GHG i jordbruket. 

• Växtförädlingen kommer att vara av mycket stor betydelse för punkterna ovan! 
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Tack för er uppmärksamhet!

alarik.sandrup@lantmannen.com
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