Förnybara drivmedel
från jordbruket
– etanol, biodiesel, biogas

• Marknaden för drivmedelsetanol är global, för biodiesel regional (EU) och för biogas
lokal vilket är en följd av olika förutsättningar för produktion och handel.
• Beräkning av miljöpåverkan från biodrivmedel bör göras för varje enskild produktionskedja eftersom det blir stora skillnader i miljöprestanda beroende på val av råvara,
anläggning och hantering av biprodukter.
• Effekterna från den indirekta markanvändningen har stor betydelse för resultatet för
biodrivmedlens miljöprestanda. Effekterna är dock svåra att beräkna och det finns
stora osäkerheter i både metod och data.
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Sammanfattning
I denna rapport ger vi en nulägesbeskrivning av marknaden för biodrivmedel samt
beskriver några av de frågeställningar som är kopplade till miljöpåverkan och
markanvändning. Vi förklarar också varför olika aktörer kommer fram till olika
bedömning när det gäller växthusgasutsläpp, markanvändning och
livsmedelsförsörjning.
De fossila bränslena har hela tiden varit ekonomiskt överlägsna att ta fram. Det har
funnits olika anledningar till att producera biodrivmedel trots de billigare alternativen.
Marknaderna för biodrivmedel har formats genom stöd, tullar, forskningsbidrag och
olika regleringar. Marknaderna för biodrivmedel har alltså varit och är väldigt beroende
av den politiska utvecklingen.
Biodrivmedlens olika förutsättningar för utveckling har gjort att deras marknader ser
olika ut. Sett ur ett svenskt perspektiv kan man säga att det finns tre marknader för
biodrivmedel. En global etanolmarknad, en regional biodieselmarknad (EU) och en
lokal biogasmarknad (Sverige).
Biodrivmedel har lyfts fram som ett sätt att minska transportsektorns stora utsläpp av
växthusgaser och därmed som en klimatåtgärd. Men när flera länder ökat sin produktion
och konsumtion samt satt upp mål för bio-/förnybara drivmedel har biodrivmedlens
effekter ifrågasatts. Minskar verkligen utsläppen? Vad händer med direkt och indirekt
markanvändning? Hur påverkas livsmedelssäkerheten när vi producerar mer
biodrivmedel?
Ett sätt att bedöma hur en produkt påverkar miljömässigt är att göra en livscykelanalys
(LCA) och för andra bedömningar kan t.ex. agro-ekonomiska modeller användas.
De faktorer som identifierats som mest avgörande för resultaten i LCA-beräkningarna är
råvaran (vilken och hur de produceras), ändrad markanvändning (direkta och indirekta
effekter), markernas olika emissionsfaktorer, biprodukter (vilka och vad ersätter de), hur
utsläppen fördelas (biodrivmedel och biprodukt) och hur mycket man utvidgar systemet.
Eftersom det blir stora skillnader i miljöprestanda beroende på val av råvara, anläggning
och hantering av biprodukter, bör beräkning av miljöpåverkan från biodrivmedel göras
för varje enskild produktionskedja.
Alla miljöeffekter är idag inte kvantifierbara i LCA-metodiken utan beräknas med hjälp
av andra modeller, t.ex. agro-ekonomiska. Sådana modellberäkningar är ganska nya för
biodrivmedel och det finns stora osäkerheter och modellerna saknar också viktiga delar
för att kunna bedöma framförallt de indirekta effekterna av ändrad markanvändning.
Därför varierar resultaten mycket för dessa beräkningar beroende på val av
beräkningsmodell.
EU har tagit fram hållbarhetskriterier för bl.a. biodrivmedel för att säkra att
användningen av biodrivmedel inte ökar utsläppen jämfört med fortsatt fossil
användning. För de fossila drivmedlen finns det enbart frivilliga regler. Framöver
kommer utsläppen från oljeutvinningen att öka eftersom fyndigheterna blir äldre och
mer svåråtkomliga samt att andelen okonventionella fossila bränslen ökar.

Oavsett om biodrivmedel bidrar till ökade livsmedelspriser eller inte så kan
utvecklingsländer och hushåll både vinna och förlora när livsmedelspriserna ändras. Det
beror på vilken nettokonsumtionen är d.v.s. om hushållet eller landet säljer för mer än
de köper för eller tvärtom.
En annan effekt som påverkar utvecklingsländer är då stora företag från andra länder
arrenderar eller köper upp mark. Finns det inga lagar och regler som fångar upp
marknadseffekterna för denna utveckling finns risken att konsekvenserna blir negativa
för det aktuella landet och dess invånare. Detta gäller oavsett om köpet eller arrendet
beror på biodrivmedel eller annan produktion.
Det finns många som sätter sin tro till andra eller tredje generationens biodrivmedel som
dock fortfarande är på forskarstadiet. Argumenten för andra och tredje generationens
biodrivmedel är att de går att producera mer miljövänligt, och att de inte konkurrerar
med livsmedel. Men ännu så länge har lönsamheten inte blivit tillräckligt stor för att
starta produktion i kommersiell skala. Dessutom finns det begränsningar och problem
även för dessa biodrivmedel som kommer att märkas när produktionen skalas upp.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Stora delar av världen är idag beroende av fossila drivmedel. Detta beroende är inte
problemfritt. Dels är de fossila drivmedlen ändliga, dels medför förbränningen stora
växthusgasutsläpp som påverkar klimatet negativt. Många ser biodrivmedel som
lösningen på båda dessa problem men de senaste åren har biodrivmedel fått mycket
kritik. Det som ifrågasätts är vad ökat markanspråk för biodrivmedelsproduktion får för
konsekvenser samt hållbarheten och arbetsförhållandena i produktionen.
För att minska sitt oljeberoende och minska sina koldioxidutsläpp planerar flera länder
att öka andelen förnybara drivmedel. Bl.a. har USA sin 2007 års Renewable Fuels
Standard som anger hur mycket biodrivmedel som ska användas och vissa delstater har
infört Low Carbon-Fuel Rule som anger gränsvärden för utsläpp för olika drivmedel.
EU har i sitt energi- och klimatpaket beslutat att 2020 ska 10 % av drivmedel komma
från förnybara källor, däribland biodrivmedel. I EU:s förnybarhetsdirektiv står vilka
hållbarhetskriterier som gäller för biodrivmedlen. Dessa regleringar kommer att få
avgörande betydelse för marknadsutvecklingen för biodrivmedel och för hur vi ser på
hållbara och ohållbara biodrivmedel framöver (F.O.Lichts, 2009).
Idag har de förnybara drivmedlen framförallt sitt ursprung inom jordbrukssektorn, deras
utveckling är därmed en viktig fråga för Jordbruksverket att följa. I Sverige används
bland annat spannmål för etanolproduktion och raps och rapsolja för biodiesel.
Biogasen kommer till övervägande delen från rötning av slam vid kommunala
reningsverk men även rötsubstrat från jordbruket kan få större betydelse framöver.

1.2

Syfte

Syftet med studien är att ge en nulägesbeskrivningen av marknaden för biodrivmedel
och att beskriva några av de frågeställningar som är kopplade till miljöpåverkan och
markanvändning samt förklara varför olika institutioner och organisationer kommer
fram till olika svar.
Med denna genomgång vill Jordbruksverket ge en nyanserad bild av biodrivmedlens
utveckling, ställning och därmed framtida möjligheter för den svenska jordbrukssektorn.

1.3

Avgränsningar

De biodrivmedel som beskrivs är huvudsakligen biodrivmedel som produceras från
jordbruksråvara d.v.s. etanol och biodiesel, men även biogas vars råvaror kan hämtas
från jordbruket.
Fokus ligger på EU med vissa utblickar globalt och visa preciseringar för Sverige.
Rapporten har inte ambitionen att ge en fullständig sammanfattning av de studier som
finns på området. Vi har valt att fokusera på ett antal representativa studier som visar på
vilka problemområden och konflikter som finns i samband med biodrivmedel.
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1.4 Arbetsmetod
Utredningen är en sammanställning, bearbetning och analys av redan tillgängliga data.

1.5 Definitioner
Bränsle är ett vidare begrepp än drivmedel. I rapporten använder vi följande
definitioner.
•

Bränsle är ett ämne eller material med kemiskt eller på annat sätt bunden energi
och kan användas för produktion av elektricitet, uppvärmning, matlagning och
som drivmedel. Bränslen kan vara fasta, flytande eller gasformiga.

•

Drivmedel är ett ämne som vid förbränning ger energi och som är möjligt att
utnyttja i motorer (drivmedel. http://www.ne.se/sve/drivmedel,
Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-09).

Istället för ton oljeekvivalenter använder vi förkortningen toe.
I övrigt har vi försökt förklara alla ord och begrepp i fotnoter eller inom parenteser
direkt i texten.
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2 Produktbeskrivning och klassificering
2.1 Olika drivmedel
Drivmedel kan delas upp i fossila och förnybara. Skillnaden mellan dessa kategorier
ligger i vilken råvara som använts. De fossila råvarorna, främst kol, olja och naturgas,
härstammar från växter och djur som levde för mellan 50 och 500 miljoner år sedan.
Dessa nybildas inte. De förnybara råvarorna bildas direkt eller indirekt från solenergi
och kan nybildas i den takt som de används. Till förnybar energi räknas energin som
produceras från t.ex. sol-, vind-, vattenkraft och biomassa. Några drivmedel är en
blandning av båda typerna såsom ETBE och fordonsgas. Dessutom kan de drivmedel
som hänförs till andra och tredje generationens biodrivmedel vara producerade av både
förnybar och fossil råvara. El kan också produceras från förnybara eller fossila
energikällor eller kärnenergi. I följande bild har drivmedlen delats upp i förnybara och
fossila. Samma bild men med konsumtionsvolymer visas i kapitel 4 om
världsmarknaden.

Figur 1 Olika drivmedel
Källa: Jordbruksverkets sammanställning
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Varje drivmedel har sina råvaror, sin påverkan på marken och miljön, sin betydelse för
de människorna som bor i närheten av råvaran eller av produktionsanläggningen eller de
som arbetar med råvaruproduktion eller drivmedelsproduktion. Varje drivmedel har
också sina krav på de fordon som ska drivas av drivmedlen, sitt behov av infrastruktur,
sin utvecklingspotential och sina begränsningar.

2.2 Etanol
Etanol (C2H5OH) är en klar och färglös vätska som kan produceras utifrån flera olika
råvaror, med flera olika produktionsmetoder, delas in i flera olika kvaliteter och
användas till flera olika saker.

2.2.1 Råvaror och framställning
Etanol kan framställas på två sätt; genom jäsning (fermentering) eller genom en kemisk
process. Den fermenterade och den syntetiska etanolen är kemiskt identiska produkter.
Utgångspunkten för framställning av etanol genom jäsning är socker1, stärkelse eller
cellulosa, som kan utvinnas ur råvaror från skogs- eller jordbruket. Grundprincipen är
att först bryta ner biomassan till fria sockermolekyler som sedan kan jäsas till etanol
(Gode m.fl., 2008).
Sockerrika råvaror för etanolproduktion är t.ex. sockerrör, melass (en biprodukt från
sockerproduktion som också kan användas som djurfoder), sockerbetor, frukter, vin och
vassle. Stärkelserika råvaror är t.ex. spannmål (vete, korn, majs m.m.), potatis och
kassava2. De cellulosahaltiga råvarorna är t.ex. sulfitlut (en biprodukt från
papperstillverkning), restprodukter från skogsbruket, halm och träflis. Processen skiljer
sig för olika råvaror, vilket innebär att en producent inte kan skifta mellan olika råvaror
utan stora ombyggnadskostnader (Gode m.fl., 2008).
Sockerrör har den största energieffektiviteten bland råvarorna för etanoltillverkning. Det
beror på att sockerröret inte behöver brytas ner före jäsning såsom de råvaror som
innehåller stärkelse eller cellulosa.
Vedråvara består av cellulosa, hemicellulosa och lignin och är en intressant råvara i bl.a.
Sverige som har mycket skog, men tekniken för att maximera utbytet är fortfarande
under utveckling. Bland annat är det svårare att bryta ner cellulosafibrerna till jäsbara
sockermolekyler, och för att bryta ner hemicellulosans sockerarter behövs det en
speciell sorts jäst. Ligninet består inte av socker och kan därför inte jäsas till etanol –
det blir en energirik restprodukt (Gode m.fl., 2008).
I följande tabell visas hur stor mängd som behövs av respektive socker- eller
stärkelserik råvara för att få fram 100 liter etanol.

1

Socker är detsamma som sackaros eller rörsocker eller sockerarter som är en del av gruppen kolhydrater.

2

Kassava (även maniok, tapioka eller yuca) är en flerårig buske med stora stärkelserika rotknölar.
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Tabell 1 Mängd* råvara som behövs för att producera 100 liter etanol
Råvara

vassle

Mängd*
råvara för
att
producera
100 liter
etanol
4 000 liter

Antal* liter engelska
etanol
producerade
utifrån 1 ton
respektive
1 000 liter
råvara

franska

tyska

25,0 whey

petit lait

molke

sockerdurra

1 400 kg

71,4 sweet
sorghum

sorgho à
sucre

zuckerhirse

sockerrör

1 270 kg

78,7 sugar-cane

canne

rohrstock

jordärtskocka

1 250 kg

80,0 jerusalem
artichoke

topinambur

topinambour

sockerbetor

1 030 kg

97,1 sugar-beet

betterave à
sucre

zuckerrübe

potatis

850 kg

117,6 potato

pomme de
terre

kartoffel

kassava

545 kg

183,5 cassava

manioc

maniok

trä

385 kg

259,7 wood

bois

holz

melass

360 kg

277,8 molasses

mélasse

melasse

majs (våtmalning)

268 kg

373,1 corn

maïs

mais

majs (torrmalning)

258 kg

387,6 corn

maïs

mais

vete

260 kg

384,6 wheat

blé

weizen

hirs

230 kg

434,8 millet

millet

hirse

råris

225 kg

444,4 brown rice

riz complet

naturreis

* Genomsnittsvärden, mängden producerad etanol beror på produktionsteknik och kvaliteten på råvaran.
Källa: F.O.Lichts World Ethanol Markets The Outlook to 2012, 2003

Syntetisk etanol framställs utifrån fossila råvaror såsom gas, kol eller råolja (petroleum)
eller genom att omvandla syntesgas, som framställs genom förgasning av t.ex. kol eller
biomassa, m.h.a. Fischer-Tropsch-processen. Syntetisk etanol är en mer enhetlig
produkt än den fermenterade etanolen som innehåller olika ämnen beroende på vilken
råvara som använts (F.O.Lichts, 2009).

2.2.2 Användning och biprodukter
Etanol har många användbara egenskaper och används förutom som drivmedel till
drycker, livsmedel, i den kemiska industrin och som bränsle i t.ex. campingkök. Den
går att blanda med vatten och med de flesta organiska lösningsmedel. Den löser också
många organiska ämnen bra och dunstar fort. Den har desinfekterande och
konserverande förmåga. Ren etanol med högst 0,5 % vatten, har en låg fryspunkt
(-117,3°C) och dess kokpunkt är lägre än vattens kokpunkt (78,5°C). Den betraktas inte
som en miljöfarlig produkt eftersom den omvandlas till koldioxid och vatten vid
nedbrytning.
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Beroende på hur mycket etanolen renas och hur hög alkoholhalten är skiljer den
tillverkade etanolen sig åt och lämpar sig för olika användning.
Absolut (vattenfri) etanol kan normalt blandas i bensin upp till 30 % utan att motorerna
behöver byggas om. Vattenhaltig oftast 95-procentig etanol används i anpassade
motorer framförallt i Brasilien. Etanol blandas lätt med bensin och kan användas som en
oktanhöjare vilket beror på att etanolen innehåller syre. Syret medför att förbränningen
blir effektivare och att utsläppen därför blir mindre. Etanol har ett lägre energivärde än
bensin vilket dock kompenseras av det högre oktantalet i låginblandning och brinner
långsammare vilket ger högre prestanda och mindre utsläpp. Etanol kan också blandas
med diesel (diesohol) men då behövs speciella tillsatser.
De vanligaste drivmedelsbeteckningarna för etanol i Sverige är E5 (låginblandning i
bensin), E85, E95, E100 och ED95 där E står för etanol, D för dieselmotor och siffran
för procentandelen etanol.
Biprodukter från fermenteringsprocessen inkluderar t.ex. koldioxid och finkeloljor vid
jäsning, lignin (vedämne) från cellulosahaltig råvara och drank (en proteinrik
restprodukt som kan säljas som djurfoder) från spannmålsråvara.

2.3 Biodiesel
Biodiesel, ett annat namn för fettsyraestrar3, liknar oljediesel men består inte av
petroleumprodukter utan av långa kedjor av alkylestrar. Biodiesel är biologiskt
nedbrytbart och inte giftigt.

2.3.1 Råvaror och framställning
Biodiesel tillverkas främst genom att någon form av fett eller olja modifieras (förestras)
i en relativt enkel kemisk process. Den vanligaste råvaran är en vegetabilisk olja men
även andra typer av fetter och oljor kan användas. Vegetabiliska oljor som ska användas
till bränsle extraheras från oljeväxtfrön antingen genom att oljan pressas ur fröna
mekaniskt eller dras ut med hjälp av ett lösningsmedel som t.ex. hexan som är lätt att
återvinna. Tillvägagångssättet är detsamma som för framställning av vegetabiliska oljor
som ska användas till livsmedel.
Den vegetabiliska oljan omförestras med hjälp av en alkohol (t.ex. metanol eller etanol)
och en katalysator. Används metanol blir resultatet en fettsyrametylester (FAME) och
används etanol blir det en fettsyraetylester (FAEE). Metanol och etanol kan både ha
fossilt och biologiskt ursprung. I dagsläget används mest fossil metanol vid
tillverkningen. Omförestringen går snabbare och blir fullständig om en något större
mängd av alkoholen tillsätts än som behövs. Den del av alkoholen som blir över
återanvänds. Vid omförestringen bildas metylester, glycerin (glycerol) och en liten
mängd som kan användas som gödningsmedel. Glycerin kan användas för tillverkning
av kosmetika och i livsmedels- och läkemedelsindustrin beroende på hur mycket den
renas eller som förstärkare i biogastillverkningen. Den metylester som bildats består till
ungefär 98 % av ren metylester och kan renas ytterligare genom destillation (F.O.Lichts,
3

Fettsyraestrar omfattar vegetabiliska metylestrar, fettsyrametylestrar (FAME, fatty-acid methyl esters)
och fettsyraetylestrar (FAEE, fatty-acid ethyl esters).
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2009). I tabell 2 visas uppskattade volymer av insatsvarorna och produkterna efter
omförestringen.
Tabell 2 Uppskattade volymer av insatsvaror och produkter efter omförestring

Insatsvaror

Efter omförestring
Volymprocent

Olja eller fett

87 %

Alkohol (metanol/etanol)

12 %

Katalysator (natrium/kaliumhydroxid)

1%

Volymprocent

→

Biodiesel

86 %

Glycerin

9%

Alkohol

4%

Gödningsmedel

1%

Källa: F.O.Lichts World Biodiesel Markets: The Outlook to 2015, 2009

De mest använda oljeväxtfröerna är frön från raps, sojaböna, palm och solros. Andra
råvaror som kan användas är palmkärnsolja, jordnötsolja, bomullsfröolja, kokosnötolja,
olivolja, kokosnötkärnolja, hampafröolja och använd frityrolja. Försök görs även med
Jatropha curcas, Ricinus communis (ricinolja), och mikroalger.
Tabell 3 Använda och möjliga råvaror till biodiesel

Råvara
Kommentar
Huvudsakliga råvaror till biodiesel
Rapsolja

Rapsolja används framförallt i EU. Används även som foder och
livsmedel.

Sojabönolja

Sojabönolja används framförallt i USA. Används även som foder
och livsmedel.

Palmolja

Palmolja används framförallt i Asien. Används även som
matlagningsolja, i olika livsmedel, i tvål och tvättmedel. Frukten
måste bearbetas direkt efter skörd. Palmolja är världens mest
producerade ätbara olja.

Solros
Solros används framförallt i EU
Kan också användas
Palmkärnsolja

Kärnan kan lagras och transporteras innan bearbetning.

Jordnötsolja, bomullsfröolja, kokosnötolja, olivolja, kokosnötkärnolja, hampafröolja
Framtida möjliga råvaror
Använd frityrolja Använd frityrolja och animaliskt fett är svåra att samla in och
och animaliskt fett transportera på ett säkert sätt.
Jatropha curcas

Jatropha ses av många som en framtida råvara för biodiesel. Det är
en oätlig växt som kan växa på olönsam mark/jord och konkurrerar
därmed inte med livsmedel. Men precis som för allt jordbruk är
avkastningen mycket lägre på de sämre jordarna och med dålig
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tillgång till vatten, vilket innebär att det kan vara svårt att få
lönsamhet i odlingar på sämre mark. Andra nackdelar är att
Jatrophans frukter inte mognar samtidigt, bladen är giftiga och
fröna måste skördas manuellt. Dessutom saknas kunskap om
odling och produktivitet, växtförädling samt att det saknas
avsättning för biprodukten i form av en giftig proteinrik kaka
(F.O.Lichts, 2009).
Ricinus communis Denna olja har mer än 700 användningsområden från mediciner
och kosmetika till ersättare av petroleum i plaster och smörjmedel.
Ricin är giftigt för människa, djur och insekter.
Mikroalger

Biodieseln från alger har en liten teknisk skillnad jämfört med
övrig biodiesel. I nuläget dyrt och det krävs mer forskning för att få
ökad produktivitet.

Källa: F.O.Lichts World Biodiesel Markets: The Outlook to 2015, 2009

Förutom omförestring kan biodiesel även tillverkas genom förgasning, hydrering eller
pyrolys, vilket framgår av följande tabell som visar olika typer av biodiesel.
Tabell 4 Olika typer av biodiesel

Benämning
Första generationen

Produktionsprocess

Fettsyrametylester (FAME)
Fettsyraetylester (FAEE)
Från olika råvaror:
RME/REE från rapsolja
SME/SEE från sojabön- eller solrosolja
PME/PEE från palmolja
CME/CEE från kokosnötolja
TME/TEE från talg
osv.

Omförestring

Andra generationen (under utveckling)
Fischer-Tropsch (FT) diesel
Syntetisk diesel (BTL*)

Förgasning, syntes och upparbetning

Hybrid mellan första och andra generationen
Hydrering (förening med väte) och raffinering
NExBTL* (från finska Neste Oil)
H-Bio (mix av mineral- och vegetabiliska oljor) Hydrering (förening med väte) och raffinering
Pyrolys
Grön pyrolysdiesel
BTL* (från algolja)
* Biomass-to-Liquid
Källa: IEA ”From 1st- to 2nd-generation biofuel technologies”, 2008
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2.3.2 Användning och biprodukter
Både diesel och biodiesel kan användas som drivmedel, i industrin (som
rengöringsmedel, lösningsmedel eller hydraulolja), för att generera elektricitet och för
uppvärmning.
Biodiesel bryts snabbt ner vilket gör den svårare att lagra. Biodieseln bör förvaras utan
syre, utan vatten, mörkt och svalt. Jämfört med vegetabilisk olja går dock biodieseln att
lagra längre.
Biodiesel är aggressiv mot olika material och därför lämnar biltillverkarna inga
garantier för inblandningar som är större än t.ex. 5 %. För att köra på 100 % biodiesel
måste några små justeringar göras i motorerna. I bränslesystem och lagringstankar bör
biodieselresistenta material användas.
Beroende på biodieselns höga viskositet uppstår problem när temperaturen kryper under
0°C, vilket kan lösas med uppvärmning eller tillsatser.
Trots att rapsoljan inte är den billigaste bland de vegetabiliska oljorna är det den som
används i störst utsträckning till biodiesel inom EU eftersom rapsmetylestern har bättre
förmåga vid låga temperaturer. Palmoljemetylester och sojametylester kan lätt blandas
med rapsoljemetylester men har svårt att konkurrera på EU-marknaden under den
kallare delen av året då deras filtrerbarhetstemperatur4 är högre än rapsmetylesterns,
d.v.s. täpper igen bränslefiltret vid en högre temperatur (F.O.Lichts, 2009).
Oljekakan som blir kvar när oljan pressats ur fröna/frukterna är en viktig proteinkälla
för djuruppfödare världen över. Efterfrågan på olja ökar både som råvara för
livsmedelsindustrin och för produktion av biodrivmedel. Efterfrågan på oljekakan ökar i
takt med att vi efterfrågar mer kött (F.O.Lichts, 2009).
Efterfråga på glycerin ökar inte i samma takt som produktionen av biodiesel men olika
försök pågår för att hitta nya avsättningsområden såsom t.ex. tillsats i foder, till
drivmedel, gödningsmedel och bränsle för kraftvärmeproduktion. Om efterfrågan inte
ökar i takt med produktionsökningen kommer priset på glycerin att minska och därmed
även lönsamheten för biodieselproduktionen (F.O.Lichts, 2009). Beroende på hur
mycket glycerinet renas kan det användas till djurfoder, konfektyr och medicin. Ett
relativt nytt område är som förstärkare i biogasreaktorn. (Claes Ramel, 2010)

2.4 Biogas
Biogas är ett gasformigt bränsle som består i huvudsak av metan, CH4. Gasen bildas när
organiskt material bryts ned av metanproducerande bakterier (metanogener) i syrefri
miljö, en process som kan ske spontant i naturen men också utnyttjas i
biogasanläggningar för nedbrytning av matavfall, avloppsslam eller gödsel. Biogas kan
också tillverkas genom termisk förgasning och metanisering (Biogasportalen, 2010).

4

Cold Filter Plugging Point, CFPP
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2.4.1 Råvaror och framställning
Man kan dela in biogas i tre typer; rötgas, deponigas och biometan. Rötgas utvinns ur
avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor och matavfall i en rötkammare. Metanhalten är
oftast relativt hög (minst 55 %). Olika substrat kan samrötas i samma rötkammare.
Deponigas utvinns ur avfallsupplag, och metanhalten blir lägre eftersom det är svårare
att kontrollera och optimera processen, som är långsam och kan pågå i upp till 50 år.
Deponering av organiskt avfall förbjöds år 2005 i Sverige och mängden deponigas
förväntas därför minska i ett längre tidsperspektiv.
Biometan används som ett samlingsnamn för gaser som huvudsakligen innehåller metan
och vars ursprung är ett biologiskt material. Förutom genom rötning kan biometan
utvinnas genom termisk förgasning och metanisering (Biogasportalen, 2010).

2.4.2 Användning och biprodukter
Gasen kan användas till värme, el och som fordonsgas, och metan kan även användas
som råvara i tillverkning av t.ex. färger, plaster, möbler, djurfoder och smörjoljor.
Värmeproduktion är fortfarande det största användningsområdet, men användningen av
biogas som drivmedel ökar.
Energiinnehållet i biogasen är direkt kopplat till halten av metan. För att gasen ska
kunna användas som fordonsbränsle måste den uppgraderas d.v.s. energiinnehållet
måste höjas genom att koldioxid, vatten och föroreningar avskiljs. Resultatet blir en
metanhalt på ca 97 %. Personbilar som använder fordonsgas som bränsle är ofta
tvåbränslebilar, med separata tankar för bensin respektive gas (Biogasportalen, 2010).
Rötresten som blir kvar vid rötningen kan om den inte innehåller för många
föroreningar användas som gödningsmedel (biogödsel). Innehåller rötresten för många
tungmetaller kan den istället användas som fyllningsmaterial efter blandning med spån
eller sand (Biogasportalen, 2010).
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2.5 Översikt övriga drivmedel
Här följer en översikt över övriga drivmedel.
Tabell 5 Översikt över övriga drivmedel
Drivmedel

Beskrivning

Metanol

•
•
•
•
•

Dimetyleter (DME)

SNG (syntetisk naturgas)

•
•
•
•
•
•

Syntetiska bränslen:
BTL (Biogas to Liquid),
GTL (Gas to Liquid),
CTL (Coal to Liquid)5,
Fischer-Tropsch-diesel

•
•
•
•
•
•
•

Vätgas

•
•
•
•
•

El

ETBE/MTBE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5

Kallas även för träsprit och är mycket giftigt.
Produceras utifrån biomassa eller annat organiskt material.
Kan blandas med eller ersätta bensin vilket dock kräver små förändringar i
motorn.
Är inte lika brandfarligt som bensin och används därför inom motorsport.
Kan även användas till elbilar genom omvandling till elektrisk energi via
bränsleceller.
Är ett gasformigt bränsle baserat på metanol.
Produceras utifrån biomassa eller annat organiskt material.
Kan ersätta diesel men kräver anpassad motor.
Ger låga utsläpp.
Är en gas som kan användas som bränsle för kombikraftverk, i industriella
processer och som drivmedel för gasdrivna fordon.
Produceras från biomassa. Produceras genom förgasning och metanisering
eller via rötning och uppgradering.
Kan ersätta fossil naturgas (metan).
Kan blandas med naturgas och har samma användningsområden.
Är t.ex. syntetisk dieselolja, olja, etanol eller metanol som framställts ur gas.
Produceras utifrån biogas, biomassa (t.ex. skogsavfall) eller kol.
Kan ersätta diesel eller bensin.
Kan blandas med vanlig diesel och kan användas i vanliga dieselbilar utan
krav på konvertering.
Är ett område under snabb utveckling. Genom att omvandla biogas till ett
vätskeformigt bränsle kan man komma ifrån problemet med att lagra och
distribuera gas ombord på fordon.
Är ren, icke giftig och nedbrytbar.
Är en energibärare och inte en energikälla. Energin frigörs då vätgasen
reagerar med syre.
Produceras utifrån organiska material (fossila bränslen och kärnkraft
används också).
Kan ersätta diesel eller bensin men kräver anpassad motor.
Har lågt energiinnehåll per volymenhet (ca en tredjedel jämfört med
biogas).
Bildar bara vatten vid förbränning.
De flesta eldrivna fordon använder batterier, med eller utan bränsleceller.
Miljönyttan beror på hur elen produceras, men är alltid positiv.
Kan ersätta bensin och diesel men kräver anpassad motor.
Eldrivna fordon måste laddas ofta och har därför ofta också en bensinmotor.
Har låga utsläpp.
Är kemiska derivat till etanol och metanol.
Används som syresättningsmedel i bensin för att minska avgaser av
kolmonoxid och kolväten.
Produceras utifrån etanol eller metanol och isobutylen.
Volymandelen biodrivmedel i bio-ETBE beräknas till 47 %.
Kan ersätta blyföreningar.
Bensin 98 oktan kan innehålla cirka 7 % MTBE
Används också som lösningsmedel.

B. Löfgren och S. Berg, Skogsforsk nr. 15 2003.
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Bensin

•
•
•

Fossil dieselolja

•
•

•
Naturgas (fossil metangas, •
LNG, Liquefied Natural
Gas)
•
•

Alkylatbensin

•
•
•
•

Motorgas/gasol (LPG)
(Liquefied Petroleum
Gas/Liquid Popane Gas)

Vegetabiliska oljor

Motorfotogen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MTBE kan förorena grundvatten vid utsläpp.
Motorbränsle bestående av en blandning av flytande kolväten med 3 till 12
kolatomer.
Framställs vanligen från råolja, men det är möjligt att tillverka bensin från
andra källor såsom naturgas, kol eller biomassa
Används framför allt som motorbränsle, men också som lösningsmedel
Petroleumbaserat drivmedel huvudsakligen bestående av kolväten med
mellan 10 och 22 kolatomer
Används framförallt som motorbränsle
En blandning av gaser, främst kolväten såsom metan, som finns i
jordskorpan.
Utvinns främst ur separata gasfyndigheter i jordskorpan, eller i samband
med oljeutvinningen.
Används framförallt som bränsle i kraftverk och värmeverk, och som råvara
till plast. Kan även användas som fordonsbränsle, exempelvis för
stadsbussar och personbilar.
En renare, miljöklassad, typ av bensin som innehåller relativt lite bensen,
aromater, polyaromater och olefiner.
Tillverkas genom att återförvätska bensinångor som har förångats under
raffineringsprocessen.
Ersätter bensin.
I motorer med avgasrening är miljönyttan minimal. Det huvudsakliga
användningsområdet är gräsklippare, båtmotorer och andra motorredskap
som saknar avgasrening.
Gasformigt bränsle som består av lätta kolväten som propan och butan.
Tillverkas i allmänhet av petroleum
Ersätter el.
Används i Sverige oftast där det inte finns tillgång till el, till exempel i
husvagnar, i glest befolkade områden och inom militären.
Används inom industrin som bränsle.
Fetter som är flytande vid rumstemperatur.
Pressning eller extraktion ur frön och frukter från jordnöt, oljepalm, raps,
sesam, sojaböna och solros
Ersätter diesel. Kräver anpassning av motorn.
Kan omförestras till biodiesel
Bränsle speciellt framställt för fotogenmotorer, t.ex. äldre traktorer. Finns
inte längre att köpa i Sverige.

Källor: Gode m.fl., 2008 och Börjesson m.fl., 2010. Information om CTL och ETBE/MTBE från Löfgren & Berg, 2003 respektive
ÅF, 2010.
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2.6 Energiinnehåll
Olika drivmedel innehåller olika mängd energi per enhet. Energiinnehållet anges med
värmevärdet vilket är den energimängd som kan utvinnas vid förbränning.
Naturvårdsverket har gjort en sammanställning med schablonvärden för värmevärdet för
olika drivmedel vilket visas i följande tabell.
Tabell 6 Schablonvärden för värmevärdet (energiinnehållet) för olika drivmedel

MWh/m3

Bränsle

Värmevärde

Enhet

Bensin

32,78

GJ/m3

9,11

Diesel (MK1 och 2)

35,28

GJ/m3

9,81

Diesel (MK3)

35,82

GJ/m3

9,96

RME/FAME

33

GJ/m3

9,17

Etanol

22,7

GJ/m3

6,31

Biogas

35,3

GJ/1 000 m3

Naturgas

39,5

GJ/1 000 m3

Flygbensin

31,45

GJ/m3

8,74

Flygfotogen

35,28

GJ/m3

9,81

Eldningsolja 1 (sjöfart)

36,64

GJ/m3

10,19

Eldningsolja 2-5 (sjöfart)

39,53

GJ/m3

10,99

Källa: Naturvårdsverkets hemsida, 2010

Ställer vi energiinnehållet i etanol mot energiinnehållet i bensin enligt schablonvärdena
blir resultatet att etanolens energiinnehåll motsvarar 69 % av bensinens och att det
behövs 1,4 gånger mer etanol för att komma lika långt som med bensin. Motsvarande
jämförelse mellan biodiesel och diesel visar att biodiesel når upp till 94 % av dieselns
energiinnehåll och det behövs 1,07 gånger mer biodiesel i tanken. Biogas når 89 % av
naturgasens energiinnehåll och det behövs 1,12 gånger mer i tanken.
Sedan finns det andra egenskaper som kan kompensera det lägre energiinnehållet. T.ex.
har etanolen vissa tändförbättrande egenskaper vilket innebär att vid 5 volymprocent
låginblandning motsvarar etanol respektive bensin varandra.

2.7 Standarder och certifiering
2.7.1 Standarder
För att det ska gå att handla med olika produkter finns det internationella, regionala eller
nationella standarder som köpare och säljare kan använda sig av. Standarderna är en
sorts produktinformation som i drivmedelssammanhang även är viktig för dem som
tillverkar motorer och utrustning som används till drivmedel.
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Det internationella organet som arbetar med standarder är ISO (International
Organization for Standardization). På EU-nivå sker samordningen av CEN (European
Committee for Standardization) och i Sverige är det SIS (Swedish Standards Institute)
som utfärdar standarder och som till övervägande del använder sig av internationella
standardiseringsresultat.
Standarder betecknas med bokstäver och siffror i kombination. ISO:s standarder börjar
med IS eller ISO, EU:s med EN, Sveriges med SS, USA:s med ASTM och Tysklands
med DIN för att ta några exempel. I följande tabell visas några av de tekniska standarder
som finns för drivmedel.
Tabell 7 Exempel på några tekniska standarder för drivmedel

USA
Biodiesel
B100

Biodiesel
B5

ASTM 6751

EU

Tyskland Sverige

EN 14214, anger krav och
testmetoder för 100 %
FAME som ska användas i
dieselmotorer antingen som
100-procentigt bränsle eller
som inblandning i fossil
diesel

DIN 51606

SS-EN 14214 (krav och
provningsmetoder)

SS-EN 15751:2009
(Motorbränsle Fettsyrametylester (FAME)
bränsle som
blandningskomponent i
dieselbränsle - Bestämning av
oxidationsstabilitet genom
accelererad oxidation)

EN 14214, samma som
texten ovan.
EN 590, upp till 7 %
inblandning

Diesel

EN 590

Etanol
E85

ingen ännu

SS 155480 (Vinter- respektive
sommarkvalitet för E85)

Etanol
E5

EN 228

SS-EN 15376:2007 + A1:2009
(Motorbränsle - Etanol som
blandningskomponent i bensin Krav och provningsmetoder)
SS-EN 15769:2009 (Etanol som
blandningskomponent i bensin Bestämning av utseendet Visuell metod)

Bensin

EN 228

Biogas

LPG

SS 155438 (Motorbränslen Biogas som bränsle till
snabbgående ottomotorer)
EN 589

Rapsolja,
ren
Källa: Dieselnet.com, 2010, CEN:s hemsida, 2010, SIS hemsida, 2010
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DIN 51605

Det finns också en internationell organisation, IETHA6, som arbetar för att underlätta
handeln för etanol genom att utveckla specifikationer för standarder för olika kvaliteter
för etanol samt kontrakt (IETHA) samt Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)
som arbetar för att öka produktion och användning av hållbara palmoljeprodukter bl.a.
genom att utveckla, införa och följa upp trovärdiga globala standarder (RSPO).

2.7.2 Processer kring hållbarhetskriterier och standardiseringar
Hållbarhetskriterier för biodrivmedel eller för biomassa för energiändamål utvecklas för
närvarande som en följd av en rad initiativ på nationell, regional såväl som på
internationell nivå. Några exempel är Östersjöprojektet Bioenergy promotion, Round
Table for Sustainable Biofuels (RSB) och Global Bioenergy Partnership (GBEP). Det
pågår även arbete för att ta fram standarder för hållbar bioenergi, både inom den
Europeiska kommittén för standardisering (CEN) och den internationella
standardiseringsorganisationen (ISO). Uttalat motiv för standardiseringsarbetet är att det
ska bidra till minskade handelshinder och det ska även underlätta produktion och
användning.
CEN arbetar för framtagande av en europeisk standard som ska utgöra stöd i tolkningen
av förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG) och möjliggöra kontroll av efterlevnaden av de
kriterier som anges i direktivet. Det betyder att de kommer att inkludera definitioner,
principer, kriterier, indikatorer, metoder för kontroll av efterlevnad samt metoder för att
bedöma hur certifieringssystem och andra standarder kan garantera att direktivets
hållbarhetskriterier uppfylls. Syftet med den ISO-standard som ska arbetas fram är att
ge ett flexibelt och praktiskt ramverk för ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter
rörande bioenergi. Standarden inkluderar hela kedjan, från produktion av biomassa för
energiändamål till användning av bioenergin.
Utvecklingen av kriterier och system för hållbar produktion av biodrivmedel är positivt
genom att det kan bidra till en ökad medvetenhet om vilka tekniker och systemlösningar
som är bra och vilka som bör undvikas. Efterfrågan på biodrivmedel som är
producerade på ett hållbart sätt ökar med ökande medvetenhet och kunskap. Problem
uppstår om olika länder utvecklar skilda system för hur hållbarhet ska bedömas. Om
kraven skiljer sig åt mellan länder och det inte finns någon gemensam lösning på hur
aktörer på marknaden ska visa att deras vara är producerad på ett hållbart sätt kommer
nationella eller regionala system med hållbarhetskriterier att uppfattas som
handelshinder.

2.7.3 Certifiering
Det finns olika system för certifiering av biodrivmedel som syftar till att garantera att
biodrivmedlen lever upp till de förväntningar vi har på dem i form av minskade utsläpp,
bibehållen biologisk mångfald och bra arbetsvillkor. Sådana system är den Nordiska
miljömärkningen Svanen7, initiativet Verifierat hållbar etanol8 som arbetar med

6

International Ethanol Trade Association

7

www.svanen.se

8

www.hallbaretanol.se
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brasilianska etanolproducenter samt Roundtable on Sustainable Biofuels9 (RSB), ett
schweiziskt initiativ med mål att skapa och införa ett certifieringssystem

2.8 Klassificering (KN-nr)
Det harmoniserade systemet, HS10 är ett system som används av de flesta länder i
världen för tulländamål och internationell handelsstatistik. Systemet administreras av
HS-kommittén inom världstullorganisationen11. Systemet bygger på att alla produkter
klassificeras d.v.s. tilldelas en varukod. Produkterna klassificeras enskilt eller i grupp
upp till sexställig nivå d.v.s. undergrupperna kan ha upp till sex siffror. Numren i HS är
samma för hela världen. Siffror utöver sexställig nivå kan alltså skilja sig mellan olika
länder och ändras efterhand som det dyker upp nya produkter eller nya situationer. Det
är därför svårt att få detaljerad handelsstatistik samt att urskilja biodrivmedlen i
statistiken. För att få bättre handelsstatistik med biodrivmedel får man i vissa fall gå på
hur mycket branschen uppger produceras respektive konsumeras i respektive land för att
räkna ut import respektive export (WCO:s hemsida, 2010).
Inom EU används den kombinerade nomenklaturen (KN) som bygger på det
harmoniserade systemet och ger en mer detaljerad uppdelning för vissa produkter
upptill tioställig nivå. Alla varukoder i EU, ungefär 12 000, består av en tioställig
sifferkod och finns förtecknade i tulltaxan TARIC12tillsammans med varubeskrivningar
och tullsatser. Övrig information i tulltaxan är de allmänna bestämmelserna som talar
om hur du ska tolka tulltaxan, vilka övriga avgifter som ska betalas vid importen, om
det krävs licens eller några särskilda tillstånd att föra in varan till EU samt uppgifter
kopplade till export. Uppgifterna i tulltaxan förändras ganska ofta.
Förenklat kan man säga att HS-kapitlen 01 – 24 rör jordbruksprodukter och kapitlen 25
– 99 allt annat (industriprodukter). Traditionellt är tullskyddet högre för
jordbruksprodukter än för industriprodukter. När det gäller drivmedel hänförs alla utom
etanol till industriprodukter d.v.s. etanol räknas som en jordbruksprodukt.
Men beroende på tidigare klassificeringar och på vilka andra ämnen som ingår eller som
biodrivmedlet blandas med kan dessa även klassificeras i kapitel 27 Mineraliska
bränslen, mineraloljor … eller kapitel 38 Diverse kemiska produkter. I följande tabell
framgår vilka KN-nummer EU:s tullsamarbete har kommit fram till ska gälla för
biodrivmedel importerade i olika sammansättningar samt övriga drivmedel enligt
TARIC.

9

http://energycenter.epfl.ch/page65660.html

10

HS är en förkortning för ”The Harmonized Commodity Description and Coding System”

11

World Customs Organization, WCO och på franska l’organisation mondiale des douanes, OMD,
WCO/OMD hade 176 medlemsländer i september 2010

12

Tarif Integré Communautaire
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Tabell 8 EU:s klassificering av drivmedel av TAXUD13

Biodrivmedel som är med i direktiv Råvara samt beskrivning
2003/30/EG, övriga drivmedel samt
KN-nr 1/9/2010
bioetanol – kan klassas som

biomassa eller biologiskt nedbrytbart avfall

2207 10 - Odenaturerad etylalkohol med
alkoholhalt av minst 80 volymprocent

etanol och vatten

2207 20 00 - Etylalkohol och annan sprit,
denaturerade, oavsett alkoholhalt

etanolen innehåller en liten andel bensin eller ETBE (max
2 %) – denaturerad etanol

2710 - Oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral, … minst 70 viktprocent
oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral …

blandning mellan ≤30 % etanol och ≥70 % bensin

3824 90 97 - kemiska produkter … inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

blandning mellan >30 % etanol och <70 % bensin

3824 90 97 - kemiska produkter … inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

E85 som innehåller 85 % etanol och 15 % bensin eller E92
som innehåller 92 % etanol, 5 % glycerol och 2 - 3 %
MTBE – används i Sverige och eventuellt fler
medlemsländer

biodiesel - metylester med dieselkvalitet

vegetabilisk eller animalisk olja

3824 90 91 (+10/90) fr.o.m. 2008 Monoalkylestrar av fettsyror, innehållande
minst 96,5 volymprocent estrar (FAMAE)

FAMAE, Fatty Acid Mono Alkyl Esters- i gruppen ingår
FAME och FAEE
blandning mellan och ≥96,5 % FAME och diesel ≤3,5 %

2710 - Oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral, … minst 70 viktprocent
oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral …

blandning mellan ≤30 % FAME och ≥70 % diesel

3824 90 97 (+01/03/04) … vanligen kallat
för biodiesel fr.o.m. 1 september 2010

blandning mellan 30 % < FAME <96,5 % och 3,5 % <
diesel <70 %

1518 (+00 91 21/29/30, +00 99 21/29/30) fr.o.m. 1 september 2010 – blandningar …
vanligtvis kallade biodiesel

animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, … , inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans

biogas – bränslegas som kan renas till
naturgaskvalitet eller vedgas

biomassa eller biologiskt nedbrytbart avfall

2711- Petroleumgaser och andra gasformiga
kolväten
biometanol

biomassa

2905 11 00 - Metanol (metylalkohol)
biodimetyleter

biomassa

2909 11 00 00 – Dietyleter

13

TAXUD, the European Commission's Taxation and Customs Union Directorate-General
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Biodrivmedel som är med i direktiv Råvara samt beskrivning
2003/30/EG, övriga drivmedel samt
KN-nr 1/9/2010
bio-ETBE (etyltertiärbutyleter)

bioetanol

2909 19 10 00 fr.o.m. 2008- Tertbutyl(etyl)eter (etyl(tert-butyl)eter, ETBE)

47 % av volymen av bio-ETBE:n räknas som biodrivmedel

2710 - Oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral, … minst 70 viktprocent
oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral …

blandning mellan ≤30 % ETBE och ≥70 % bensin

3824 90 97 - kemiska produkter … inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans
(ej i kapitel 29 som bara är rena kemiska
produkter)

blandning mellan >30 % ETBE och <70 % bensin

bio-MTBE (metyltertiärbutyleter)

biometanol

2909 11 00 00 – Dietyleter

36 % av volymen av bio-MTBE:n räknas som
biodrivmedel

syntetiska biodrivmedel - syntetiska kolväten biomassa
eller blandningar av syntetiska kolväten
samma som motsvarande oljeprodukt
bioväte - vätgas

biomassa eller biologiskt nedbrytbart avfall

2804 10 00 - Väte, samma som väte från
annan råvara
andra

om biovätet innehåller andra substanser som påverkar
klassificeringen

ren vegetabilisk olja – framställd genom
pressning, extraktion eller jämförbara
metoder, rå eller raffinerad men kemiskt
oförändrad

oljeväxter

1507 - 1515
1507 – sojabönolja, 1508 - jordnötsolja, 1509
- olivolja, 1510 – andra olivoljor och
blandningar, 1511 - palmolja, 1512 –
solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja,
1513 – kokosolja, palmkärnolja och
babassuolja, 1514 – rapsolja, rybsolja och
senapsolja, 1515 – andra veg. fetter och oljor,
1517 - 1518
1517 – margarin och andra ätbara
blandningar och beredningar, 1518 –
animaliska och vegetabiliska fetter och oljor
och oätliga blandningar och beredningar
2710 - Oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral, … minst 70 viktprocent
oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral …
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blandning mellan ≤30 % ren vegetabilisk olja och ≥70 %
diesel

Biodrivmedel som är med i direktiv Råvara samt beskrivning
2003/30/EG, övriga drivmedel samt
KN-nr 1/9/2010
3824 90 97 - kemiska produkter … inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

blandning mellan >30 % ren vegetabilisk olja och <70 %
diesel

3824 90 55 - Blandningar av mono-, di- och
trifettsyraestrar av glycerol (emulgatorer för
fetter)
3824 90 80 - Blandning av aminer, utgörande
derivat av dimeriserade fettsyror med en
genomsnittlig molekylvikt av minst 520 men
högst 550
3824 90 97 - kemiska produkter … inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

för de delar som kommer från biomassa

fossila drivmedel
2710 - Oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral, … minst 70 viktprocent
oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral …

blandning mellan ≤30 % etanol eller ETBE och ≥70 %
bensin
blandning mellan ≤30 % FAME eller ren vegetabilisk olja
och ≥70 % diesel

2710 11 31/51/59

blyhaltig bensin

2710 11 31/41/45/49

blyfri bensin

2710 19 41/49

diesel

2710 19 21/25

fotogen

2711 12 11-1900

gasol

2711 11 00/21 00

naturgas

3824 90 97 – sammanfattning drivmedel
… kemiska produkter samt preparat från
kemiska eller närstående industrier
(inbegripet sådana som består av blandningar
av naturprodukter), inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans. ----- andra
KN-numrets förändring under åren 1995 –
2010
3823 90 98 99 (- 1995)
3824 90 90 99 (1996)
3824 90 95 90 (1997 - 2001)
3824 90 99 90 (2002 - 2003)
3824 90 99 99 (2004 - 2006)
3824 90 98 99 (2007)
3824 90 97 99 (2008 -)

blandning mellan >30 % etanol/ETBE och <70 % bensin
blandning mellan 30 % < FAME <96,5 % och 3,5 % <
diesel <70 %
blandning mellan >30 % ren vegetabilisk olja och <70 %
diesel

* Det går enbart att ta fram handelsstatistik för KN-nummer på åttaställig nivå utifrån den handelsstatistik som publiceras. Detta
innebär att det inte går att få fram siffror för KN-nr 3824 90 99 99 utan enbart för KN-nr 3824 90 99 som har 84 undergrupper. KNnr 3824 90 99 har dessutom varierat under åren enligt följande: 3823 90 98 med 38 undergrupper t.o.m. 1995, 3824 90 90 med 43
undergrupper 1996, 3824 90 95 med 44 undergrupper 1997-2001.
Källa: Biodrivmedelsdirektivet 2003/30/EG, Bilaga 3 till mötesanteckningarna från projektgruppen för det kemiska kapitlet i
HS/KN hos TAXAUD, EU-kommissionens DG för tullar och skatter, Tulltaxan, medarbetare på Tullverket
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3

Ramverk, regler och strategier

Det som påverkar och reglerar produktion, konsumtion och handel med biodrivmedel är
internationella avtal, bilaterala avtal, nationella regler och strategier, olika länders olika
förutsättningar, förutsättningarna på andra marknader som har kopplingar till
drivmedelsmarknaden, förutsättningarna på den fossila drivmedelsmarknaden samt
lönsamheten. Internationellt finns Världshandelsorganisationen och dess avtal (se
avsnitt 3.1.2), Kyoto-protokollet (se avsnitt 3.1.1), GSP-systemen (se avsnitt 3.2.3.1)
samt bilaterala avtal mellan länder och ländergrupper. För svenska företag som
tillverkar, importerar eller exporterar biodrivmedel finns även EU-lagstiftningen samt
Sveriges lagstiftning.
I detta kapitel beskrivs politik, regler, strategier, stöd och krav som påverkar
utvecklingen av biodrivmedelsmarknaderna.

3.1 Världens ramar och regler
3.1.1 Klimatkonventionen och Kyoto-protokollet
FN höll en miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 som bl.a. resulterade i
handlingsprogrammet Agenda 21 och att Klimatkonventionen undertecknades. I
Agenda 21 slog länderna fast att det övergripande målet för samhällsutvecklingen är en
hållbar utveckling. Begreppet ”hållbar utveckling” togs fram 1987 i FN-rapporten Our
Common Future (Brundtlandrapporten) där det definieras som "en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov".
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar kom till för att uppmuntra
länderna att stabilisera koncentrationen av växthusgaser i atmosfären för att undvika en
farlig påverkan på klimatsystemet. Detta är dock inte närmare preciserat och det finns
inga åtaganden utan bygger på ländernas egna initiativ. Konventionen har (september
2010) 192 avtalsparter (varav 191 länder). Tredje gången parterna möttes antogs Kyotoprotokollet som är ett internationellt bindande avtal vars mål är att minska utsläppen av
växthusgaser. Protokollet innebär åtaganden för 37 industriländer och EU att minska
sina utsläpp av växthusgaser med minst 5 % jämfört med 1990-års nivå under perioden
2008 - 2012. Protokollet trädde i kraft den 16 februari 2005 och har (september 2010)
184 avtalsparter. EU-15-länderna har förbundit sig att minska sina utsläpp med i
genomsnitt 8 % jämfört med 1990. EU-25 stod vid ikraftträdandet för 14 % av de totala
utsläppen av växthusgaser. De länder som skrivit under avtalet måste i första hand klara
sina åtaganden genom att minska utsläppen i det egna landet. Men det finns även
möjlighet att tillgodoräkna sig minskningar i andra länder genom att använda sig av tre
marknadsbaserade mekanismer. Dessa mekanismer är internationell handel med landets
tilldelade utsläppsrätter, investeringar i projekt som minskar utsläppen i
utvecklingsländer (Clean Development Mechanism, CDM) eller i ett annat industriland
(Joint Implementation, JI) (www.unfccc.int, 2010).
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3.1.2 Världshandelsorganisationen (WTO)
WTO (World Trade Organization) är en internationell organisation som administrerar
och övervakar de internationella avtal som reglerar den internationella handeln mellan
medlemsländerna såsom GATT14, GATS15 och TRIPS16. WTO har även en viktig
funktion i att lösa handelstvister mellan länderna. Organisationen bildades den 1 januari
1995 och ersatte då sekretariat för GATT. GATT är det avtal som reglerar den
internationella handeln med varor, inklusive jordbruksprodukter (WTO:s hemsida,
2010). För närvarande är 153 länder medlemmar i WTO, 192 länder är medlemmar i FN
och det finns idag totalt 257 länder på vår planet, antalet beror dock på hur man räknar
(CIA, 2010).
Det multilaterala handelssystemet grundar sig på följande principer.
•

Handel utan diskriminering: WTO-länderna måste ge samma förmåner till alla
WTO-medlemmar vilket kallas mest-gynnad-nationsbehandling (förkortat till
MGN och MFN på engelska). WTO-länderna måste ge importerade produkter
nationell behandling d.v.s. samma behandling som produkter producerade inom
det egna landet.

•

Gradvis friare handel genom förhandlingar.

•

Genom bindningar och genomsynlighet uppnås förutsägbarhet.

•

Arbeta för rättvis konkurrens.

•

Gynnsammare regler för utvecklingsländerna för att stötta deras utveckling och
ekonomiska reformer.

Varje land som är medlem i WTO har gjort vissa åtaganden och dessa finns i respektive
lands bindningslista. I bindningslistan anges bl.a. vilka tullar som landet åtagit sig att
inte överstiga för respektive produkt, om landet tänker använda sig av särskilda
skyddsåtgärder, vilka tullkvoter som landet tillämpar, vilka typer av och hur stora
interna stöd som får betalas ut till jordbruket och vilka produkter som landet vill kunna
använda exportbidrag för och hur omfattande dessa får vara.
I WTO-arbetet ingår jordbruksprodukterna i ett särskilt avtal kallat jordbruksavtalet.
Detta berör alla produkter som ingår i HS-kapitel 1 t.o.m. 24 utom fisk och
fiskprodukter samt ytterligare några produkter på fyr- och sexställig nivå.
Arbetet i GATT ledde under senare delen av 1900-talet fram till att tullarna för iländernas industriprodukter gradvis sänktes till i genomsnitt under 4 %. Tullskyddet för
jordbruksprodukter är fortfarande högt. EU:s snitt för jordbruksprodukter låg i oktober
2005 på 22,8 %.

14

General Agreement on Tariffs and Trade

15

General Agreement on Trade in Services

16

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
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Nya WTO-förhandlingar om jordbruket startades upp i mars 2000 (med 121
medlemmar) och togs med i den nya förhandlingsomgången (Doharundan) i november
2001. Doharundan brakade dock samman i sitt slutskede sommaren 2008 då
medlemmarna förhandlat klart 18 punkter av 20 men inte kunde komma överens om den
19:e. Enligt förhandlingsprincipen att inget är beslutat förrän allt är beslutat måste alla
punkter vara färdigförhandlade för att de nya bestämmelserna ska gälla. Alltså gäller
fortfarande avtalen från Uruguayrundan som genomfördes gradvis t.o.m. 2004. I nuläget
pågår förhandlingarna på en mindre intensiv nivå, till stor del i form av tekniska
diskussioner men även bland annat genom så kallade smågruppsmöten där utvalda
grupper av länder diskuterar för att försöka komma vidare i förhandlingarna.
Ramverket, som medlemsländerna enats om i Doharundan, innebär bl.a. att
exportbidragen ska avskaffas och att tullarna på jordbruksprodukter ska sänkas. EU:s
senaste bud (oktober 2005) för jordbruksprodukter är att sänka genomsnittstullen med
46 % till i snitt 12,2 %. För jordbruksstöden ska sådana stöd som anses störa handeln
sänkas.
Vad som preliminärt beslutades i Doharundan (revised draft modalities for agriculture,
december 2008) för tullnivåerna för jordbruksprodukter var bl.a. att alla tullar ska
räknas om till ad valorem-tullar (AVE)17 enligt särskilda regler. Alla tullar förutom de
som är kopplade till en kvot, ska sänkas med lika stora sänkningar sex gånger på fem år.
De tullar som idag ligger på
•

0 t.o.m. 20 % ska sänkas med 50 %,

•

>20 % t.o.m. 50 % ska sänkas med 57 %,

•

>50 % t.o.m. 75 % ska sänkas med 64 % och

•

>75 % ska sänkas med 70 %.

Det finns möjlighet att undanta vissa produkter som länderna anser extra känsliga. Den
totala genomsnittliga minskningen ska vara minst 54 %, 60 % inklusive tropiska
produkter. För utvecklingsländerna gäller längre perioder, något mindre åtaganden och
något fler undantag.
För marknadstillträdet för icke-jordbruksprodukter (non-agricultural market access,
NAMA) står det i riktlinjerna från december 2008 att industriländernas tullar ska vara
lägre än 8 %. Detta innebär att tullarna i snitt kommer att hamna under 3 %. För
utvecklingsländerna finns det olika valmöjligheter men tullarna kommer att ligga under
12 – 14 % och snittet kommer att vara 11 – 12 %. Enstaka tullar kan vara över 15 %.
Tullsänkningarna kommer att genomföras under 5 år (10 år för utvecklingsländerna)
fr.o.m. 1 januari året efter att Doharundan avslutats d.v.s. när förhandlingarna är klara.
Vissa länder har ytterligare förhandlingsmöjligheter.
För drivmedel innebär detta att tullarna för de fossila, biodiesel och vissa blandningar
där etanol ingår, i snitt med övriga industriprodukter med tull under 20 %, ska halveras.
Den specifika tullen för etanol kommer att räknas om till AVE och därefter, i snitt med
17

AVE (ad valorem-ekvivalenter) används i WTO-förhandlingarna för att beräkna tullsänkningar och
innebär att specifika eller blandade tullar räknas om till värdetullar genom att tullvärdet divideras med
importvärdet per enhet (något förenklat). En tull på 25 kr/liter för en vara som kostar 100 kr/liter blir
omräknat 25 %.
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övriga tullar på mellan 20 % t.o.m. 50 %, sänkas med 57 %. Men eftersom EU i
tulldiskussionerna har satt etanol som en känslig produkt som är viktig att skydda kan
etanoltullarna komma att undantas från sänkningarna (WTO:s hemsida, 2010).

3.2 EU:s ramar och regler
3.2.1 EU:s strategier och politik för biodrivmedel
EU-kommissionen började fundera på att utöka användningen av biodrivmedel redan
2001 och lyfte fram biodrivmedel och vätgas som framtida drivmedel men även
naturgas. Anledningen till att man ville öka användningen av andra drivmedel än de
som har fossilt ursprung var flera: försörjningstrygghet, avsättning för jordbruket,
klimatet och sysselsättning. Två år senare kom biodrivmedelsdirektivet 2003/3018 som
uppmanade medlemsstaterna att försöka utöka sina andelar biodrivmedel till 2 % 2005
och 5,75 % 2010. (EU:s andel biodrivmedel 2005 uppgick till 1 %. Endast Sverige och
Tyskland klarade 2 %.) För att underlätta för medlemsstaterna gavs även möjlighet
genom energiskattedirektivet 2003/9619 att undanta biodrivmedel från skatt eftersom
biodrivmedel kostar mer att producera än traditionella drivmedel. Sent på året 2005 kom
EU-kommissionens handlingsplan för biomassa20och kort därefter, i början på 2006,
kom EU:s strategi för biodrivmedel21 (EurActiv Network, 2010).
EU har även arbetat fram en grönbok med namnet En europeisk strategi för en hållbar,
konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning publicerad i mars 2006. I det dokumentet
ges en plan på kort, medellång och lång sikt för att stabilisera och gradvis minska EU:s
beroende av importerad olja. Denna plan bygger på handlingsplanen för biomassa och
EU:s strategi för biodrivmedel.
I början på 2007 presenterades ett reviderat bränslekvalitetsdirektiv22 för bensin och
diesel och i mars 2007 beslutade Europeiska rådet att 10 % av EU:s drivmedel 2020 ska
utgöras av förnybara drivmedel, dock med förbehållet att andra produktionen och
användningen av andra generationens biodrivmedel ska ha kommit igång. Andelen kan
uppnås antingen genom att öka mängden förnybara drivmedel eller minska mängden
fossila drivmedel (EurActiv Network, 2010). Det finns dock två saker som innebär att
andelen i praktiken inte behöver blir 10 %. Det första är att alla förnybara drivmedel
räknas med oavsett transportmedel för att ställas i relation till drivmedelsanvändningen
för landtransporter. Det andra är att den förnybara elektricitet som används i bilar räknas
18

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen
av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel.

19

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för
beskattning av energiprodukter och elektricitet

20

KOM(2005) 628 slutlig, Meddelande från Kommissionen, Handlingsplan för biomassa, {SEC(2005)
1573}

21

KOM(2006) 34 slutlig, Kommissionens meddelande, En EU-strategi för biodrivmedel, {SEK(2006)
142}

22

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och
dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG
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2,5 gånger samt att länderna får välja att använda EU:s genomsnitt eller sitt eget lands
andel av förnybar el som baslinje. (F.O.Lichts, 2009)
I januari 2008 presenterade EU sitt energi- och klimatpaket med mål till 2020 för
minskade utsläpp, energieffektivisering och ökad andel bioenergi däribland 10 %
förnybara drivmedel. Som en del av paketet ingår det så kallade förnybarhetsdirektivet23
som beslutades 2009. Syftet med detta direktiv är att göra verklighet av EU:s energioch klimatpolitik dvs. öka användningen av förnybar energi för att minska utsläpp av
växthusgaser, trygga energiförsörjningen, effektivisera energianvändningen, driva på
teknikutvecklingen och skapa ökade möjligheter för regional utveckling. De
bestämmelser i tidigare direktiv (2001/77/EG och 2003/30/EG) som överlappas av
bestämmelser i det nya direktivet upphävdes i och med att direktivet för främjande av
förnybara drivmedel trädde i kraft. De bestämmelser i biodrivmedelsdirektivet
(2003/30) som gäller mål och rapportering för 2010 kommer att gälla till den 31
december 2011 (EU-kommissionen, 2010).
I förnybarhetsdirektivet finns förutom bindande nationella mål för andelen energi från
förnybara källor och ett mål på 10 % förnybara drivmedel till 2020 även
hållbarhetskriterier. Hållbarhetskriterierna lades till för att begränsa de negativa effekter
på miljö och klimat som skulle kunna bli en följd av en ökad efterfråga på förnybar
energi. Det finns dock inga motsvarande hållbarhetskriterier för fossila drivmedel, inte
heller för produktion av andra produkter från jordbruksråvara såsom livsmedel, foder,
textil/fiber, bränsle, tobak eller kemisk industri. Eftersom hållbarhetskriterierna bara
gäller för biodrivmedel och flytande biobränslen och eftersom biodrivmedel utgör en så
liten del av jordbruksproduktionen, kommer de positiva effekterna att bli begränsade.
(Busse, 2010).

3.2.2 Hållbarhetskriterierna
Hållbarhetskriterierna i förnybarhetsdirektivet gäller för biodrivmedel och flytande
biobränsle som används för värme- och elproduktion. Hållbarhetskriterierna syftar till
att:
•

minska växthusgasutsläpp

•

skydda mark med stort värde för biologisk mångfald

•

förhindra att mark med stora kollager nyttjas för produktion av råvara

Om inte hållbarhetskriterierna kan visas vara uppfyllda för använt biodrivmedel eller
flytande biobränsle får det inte räknas med i nationella mål eller mätningar av kvoter för
förnybar energi och man kan inte heller få finansiellt stöd, som t.ex. skattelättnader, för
användningen av produkten.
För utsläpp av växthusgaser gäller att biodrivmedel och flytande biobränslen kan anses
som hållbara endast om användningen leder till att utsläppen minskar med minst 35 %
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Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av
användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av
direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG
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jämfört med fossila motsvarigheter. Från 2017 ska minskningen vara 50 % och från
2018 ska den vara 60 % för biodrivmedel som producerats i nya anläggningar.
Med mark med stort värde för biologisk mångfald avses naturskog, skyddade områden
och gräsmark med stor biologisk mångfald. För gräsmarkerna har kommissionen för
avsikt att fastställa kriterier och geografisk räckvidd för områden som hör till denna
kategori.
Mark med stora kollager anges som våtmarker, kontinuerligt beskogade områden och
mark som omfattar mer än en hektar med träd som är mer än 5 meter höga och med ett
krontak som täcker mellan 10 och 30 % av ytan eller har träd som kan komma att uppnå
dessa värden. Råvaror från torvmark kan bara anses som hållbara om det går att visa att
produktionen inte medför dränering av tidigare odikad mark.
Direktivet är implementerat i svensk lagstiftning genom lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle. Ändringar gällande
hållbarhetskriterier har även införts i lagen (2003:113) om elcertifikat och i lagen
(2009:1495) om skatt på energi. Energimyndigheten är utsedd som tillsynsmyndighet
för lagen om hållbarhetskriterier och ansvarar för att utfärda föreskrifter på området.
Hållbarhetskriterierna i förnybarhetsdirektivet ska även vara uppfyllda för importerade
biodrivmedel och råvaror för produktion av biodrivmedel. Producenter i andra delar av
världen kommer, om de vill vara en del av den europeiska marknaden, att vara tvungna
att anpassa sin produktion efter de krav direktivet ställer och europeiska aktörer som
använder eller tillhandahåller importerade produkter kommer att vara tvungna att visa
att produkterna de säljer uppfyller direktivets hållbarhetskriterier.

3.2.3 Avsaknad av hållbarhetskriterier för fossila drivmedel
När EU inför hållbarhetskriterier för förnybara biodrivmedel och flytande biobränslen
känns det självklart att ställa sig frågan vilka hållbarhetskriterier som gäller för de
fossila drivmedlen. Det finns olika frivilliga initiativ som företag kan anamma, som
dock inte är juridiskt bindande (Pieprzyk m.fl., 2009). För EU finns krav på minskade
utsläpp till 2020 enligt bränslekvalitetsdirektivet (98/70/EG).
I en rapport från ERA24 (2009) har författarna tittat på påverkan från produktionen av
konventionella och okonventionella fossila bränslen i form av växthusgasutsläpp,
miljöpåverkan och sociala och ekonomiska effekter (Pieprzyk m.fl., 2009).
I studien har de definierat okonventionella bränslen som fyndigheter som kräver
omfattande bearbetning för att nå samma karakteristik som råolja såsom bitumen, råolja
från oljesand, tjockolja och pyrolys25 och råolja från oljeskiffer. Även syntetiska
bränslen som tillverkas utifrån naturgas och kol räknas till okonventionella bränslen. I
dagsläget utgör de okonventionella bränslena ca 5 % av den globala oljeproduktionen. I
framtiden antas denna andel öka eftersom aktuella konventionella fyndigheter minskar i
24

”The impact of fossil fuels”, November 2009, energy research architecture

25

Pyrolys - sönderdelning av organiska ämnen vid hög temperatur och begränsad syretillförsel. Metoden
kan använda s för att omvandla avfall och lågvärdiga bränslen till högvärdiga, gasformiga bränslen.
Källa: Bonniers stora lexikon
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takt med att de töms, antalet nya fyndigheter har minskat drastiskt sedan 1960-talet och
den totala efterfrågan på transportmedel antas öka främst p.g.a. den stigande rörligheten
i utvecklingsländer.
Eftersom tillverkningen av okonventionella bränslena är mer komplicerad och överlag
kräver mer energi kan utsläppen av koldioxid vara upp till två och en halv gånger så
stora som för de konventionella. Störst utsläpp kommer från oljeproduktion från kol och
oljeskiffer. Även koldioxidutsläppen från konventionell oljeproduktion kan komma att
öka med upp till 50 % framöver då företagen använder mer komplicerad teknik för
utvinning och bearbetning, fyndigheterna ligger djupare och en stor andel gas facklas
bort. Stramare bränslenormer (bl.a. för svavelhalt) kommer också att kräva mer
bearbetning. Ytterligare faktorer som påverkar utsläppen från de konventionella
bränslena är andelen vatten i utvunnen olja vilket ökar i de äldre oljefälten, oljans
viskositet och utsläpp av ofacklad gas. Studien kommer fram till att EU har satt för låga
referensvärden för sina bensin- och dieselutsläpp och referensvärdena borde även
justeras uppåt i takt med att utsläppen ökar.
I genomgången av de olika okonventionella bränslena framgår att utöver
koldioxidutsläpp finns det flera andra nackdelar med produktionen, dock olika för de
olika bränslena. Några av dessa nackdelar är stora ingripande i naturområden,
skogsavverkning, stora behov av vatten, metanutsläpp från slamdammar, giftiga
slamrester, förorenat processvatten och utsläpp av luftföroreningar. ERA lyfter fram att
det, till skillnad från utsläpp, finns få vetenskapliga studier som analyserar
miljöpåverkan och de sociala och ekonomiska effekterna och knappast några som tittar
på globala effekter. Därför har de i sin studie utgått från oljeproduktion i tre länder,
Ecuador, Nigeria och Kanada från var sin världsdel samt poängterar att det finns
oanalyserad påverkan vilket innebär att troligen är konsekvenserna större än vad som
framgår av studien.
Här följer några av resultaten för miljöpåverkan. Det varierar något mellan länderna
eftersom det rör sig om olika anläggningar och de har olika förutsättningar.
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•

Det släpps ut svavel- och kväveföreningar, tungmetaller, kolväten, sot och metan
i luften. Svaveloxid- och kväveoxidutsläppen i Kanada bidrar till försurning i
vattendrag vilket bidar till ökad omvandling av kvicksilver till metylkvicksilver
som kan tas upp av vattenlevande organismer och därmed hamna i
näringskedjan.

•

Utvinningen bidrar till att skog huggs ner både till anläggningar och till vägar.
De nya vägarna i Ecuador har lett till att mer än en miljon jordbrukare har flyttat
vilket har lett till ytterligare skogsavverkning. I Kanada har renstammen minskat
med 50 % de senaste 10 åren och fåglar, mård och lodjur har påverkats negativt i
området öster om Athabasca-floden p.g.a. oljeproduktionen från oljesand.

•

Förorenat vatten kommer fram vid utvinningen av olja och gas och processerna
lämnar kvar förorenat vatten som lagras i bassänger. I Kanada tar bassängerna
stora ytor i anspråk och vattnet är giftigt för fåglarna. Bassängerna har placerats
bredvid Athabasca-floden och i flodens delta finns höga halter av arsenik och
andra metaller. Största delen av vattnet till processen tas från Athabasca-floden
vilket sänker vattennivån och minskar förutsättningarna för fiskarna.

•

De långa rörledningarna i Ecuador går genom bergskedjor med aktiva vulkaner,
stora höjdskillnader och kraftiga regnfall med erosion som följd. Det uppstår
därmed ofta läckor.

•

Giftiga utsläpp från anläggningarna ger ökad risk för cancer och andra
sjukdomar för dem som bor i närheten.

I den socioekonomiska analysen beskrivs några effekter som kan uppstå när ett land
hittar en värdefull fyndighet och som kan förklara varför en oljefyndighet inte självklart
leder till ökat välstånd i landet.

3.2.4 Punktskatter för drivmedel
Inom EU har det fastställts minimiskattenivåer för motorbränslen och bl.a. ska
produkter som är avsedda att användas som bränsle för uppvärmning eller som
motorbränsle, beskattas i nivå med skattesatsen för likvärdigt bränsle. Medlemsländerna
har dock möjlighet att tillämpa skattebefrielse eller skattenedsättningar inom
pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller för bränslen från
förnybara källor (Rådets direktiv 2003/96/EG). Se vidare avsnitt 3.3.1.3 om
punktskatter.
I ett meddelande från kommissionen26 har det kommit ett förslag på att omarbeta
direktivet om energibeskattning för att bättre avspegla EU:s energi- och klimatmål. Hur
förslaget ser ut kommer att presenteras under 2011.

3.2.5 Tullar och handel
EU har högre tullar för jordbruksprodukter än för industriprodukter och för drivmedel
innebär detta att det är höga tullar för framförallt etanol jämfört med tullarna för övriga
biodrivmedel och fossila bränslen. EU har dock tullfrihet för viss import och för vissa
länder. Dels för vissa länder genom det allmänna preferenssystemet, dels genom
partnerskapsavtal och dels genom andra bilaterala avtal. EU:s tullar för drivmedel visas
i följande tabell så som de såg ut 1 september 2010 (Tulltaxan, 2010).

26

KOM(2010) 608 slutlig
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Tabell 9 EU:s tullar för olika drivmedel

Drivmedel

Tull 1 september 2010

Tull i euro

bioetanol – kan klassas som
2207 10 - Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av 179,17 kr/100 l + importlicens
för jordbruksetanol
minst 80 volymprocent

19,2 euro/hl

2207 20 00 - Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, 95,18 kr/100 l + importlicens
oavsett alkoholhalt
för jordbruksetanol

10,2 euro/hl

biodiesel - metylester med dieselkvalitet
3824 90 91 (+10/90) fr.o.m. 2008 - Monoalkylestrar av 6,5 % + antidumping och
fettsyror, innehållande minst 96,5 volymprocent estrar utjämningstullar för import från
(FAMAE)
USA
1518 (+00 91 21/29/30, +00 99 21/29/30) - fr.o.m. 1
september 2010 – blandningar … vanligtvis kallade
biodiesel

7,7 %

biogas – bränslegas som kan renas till naturgaskvalitet
eller vedgas
2711- Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

0%

biometanol
2905 11 00 - Metanol (metylalkohol)

5,5 %

biodimetyleter och bio-MTBE (metyltertiärbutyleter)
2909 11 00 00 – Dietyleter

5,5 %

bio-ETBE (etyltertiärbutyleter)
2909 19 10 00 fr.o.m. 2008 - Tert-butyl(etyl)eter
(etyl(tert-butyl)eter, ETBE)

5,5 %

bioväte - vätgas
2804 10 00 - Väte, samma som väte från annan råvara

3,7 %

ren vegetabilisk olja
1507 - 1518
1507 – sojabönolja
1511 - palmolja
1512 – solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja
1514 – rapsolja, rybsolja och senapsolja

0-16 %
3,2 % oraffinerade
5,1 % raffinerade

fossila drivmedel
2710 11 31/51/59 - blyhaltig bensin

4,7 %

2710 11 31/41/45/49 - blyfri bensin

4,7 %

2710 19 41/49 - diesel

0 – 3,5 5

2710 19 21/25 - fotogen

4,7 %

2711 12 11 – gasol (propan)

8%

2711 11 00/21 00 - naturgas

0%

3824 90 97 99 … kemiska produkter …

6,5 %

Källor: Tulltaxan, 2010,
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3.2.5.1 EU:s allmänna preferenssystem, GSP
EU:s allmänna preferenssystem ger förmånligt tillträde till EU:s marknad till
utvecklingsländer och territorier genom lägre importtullar. Det är ett ensidigt initiativ
från EU och systemet beslutas för tre år i taget. Nuvarande system gäller fr.o.m. 1
januari 2009 t.o.m. 31 december 2011. Systemet omfattar tre förmånsregleringar (EUkommissionen, 2009):
•

Standard GSP ger lägre tullar till 176 länder och territorier.

•

GSP+ ger ytterligare tullsänkningar för att stötta länder som arbetar för hållbar
utveckling och gott styre enligt vissa kriterier.

•

Allt-utom-vapen-arrangemanget (EBA, Everything But Arms) som ger tullfritt
och kvotfritt tillträde för alla produkter utom vapen och ammunition (med
undantag för bananer, socker och ris under en viss period) för de 49 minst
utvecklade länderna (MUL) enligt FN:s lista.

För etanol innebär det senaste preferenssystemet tullfritt inträde för denaturerad och
odenaturerad etanol enligt KN-nr 2207 10 och 2207 20. För att få denna tullfrihet måste
länderna uppfylla vissa ekonomiska och sociala kriterier och kriterier för landets
styrning samt ansöka om GSP+-status (EU- kommissionen, 2009).

3.2.5.2 Det ekonomiska partnerskapet (EPA)
Det ekonomiska partnerskapet mellan EU och 21 av AVS-länderna27 syftar till att öka
handel mellan de två ländergrupperna. AVS-länderna har i över 30 år fått förmånligt
tillträde till EU:s marknad. EPA föregicks av Cotonou-avtalet mellan EU och de 79
AVS-länderna inklusive Sydafrika. EPA har gett de 21 AVS-länderna fullt tillträde till
EU-marknaden samtidigt som AVS-länderna har upp till 25 år på sig att öppna sig för
import från EU.
De länder som hösten 2010 ingick i GSP+, EBA och EPA visas i tabellen på nästa sida.

27

AVS-länderna är länder i Afrika, Karibiska havet och Stilla Oceanen (Africa, Carribean, Pacific, ACPcountries).

29

Tabell 10 De länder som hösten 2010 ingick i GSP+, EBA och EPA
GSP

176 länder

GSP+

16 länder: Armenien, Azerbajdzjan, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Georgien, Guatemala, Honduras, Mongoliet, Nicaragua, Peru, Paraguay, Sri Lanka, Venezuela

EBA
för
MUL

49 länder: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso,
Burma/Myanmar*, Burundi, Cape Verde**, Centralafrikanska republiken, Djibouti,
Ekvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Kambodja,
Kiribati, Komorerna, Kongo (Kinshasa), Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi,
Maldiverna, Mali, Mauretanien, Moçambique, Nepal, Niger, Rwanda, Salomonöarna, Samoa,
São Tomé och Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Tchad, Tuvalu,
Togo, Uganda, Vanuatu, Zambia, Östtimor

EPA

21 länder: Burundi, Botswana, Elfenbenskusten, Fiji, Ghana, Haiti, Kamerun, Kenya,
Komorerna (utom Mayotte), Lesotho, Madagaskar, Mauritius, Moçambique, Namibia,
Rwanda, Seychellerna, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe,

AVS

79 länder inklusive Sydafrika:
Afrika: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Centralafrikanska
republiken, Djibouti, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia,
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenya, Komorerna, Kongo (Brazzaville), Kongo
(Kinshasa), Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius,
Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé och Príncipe, Senegal,
Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydafrika, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo,
Uganda, Zambia, Zimbabwe
Karibiska havet: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanska
republiken, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Saint Kitts and
Nevis, Surinam, Trinidad och Tobago
Stilla havet: Cooköarna, Fiji, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesiska federationen, Nauru,
Niue, Palau, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Västra Samoa,
Östtimor

* Burma togs bort från GSP-listan 1997 eftersom landet inte följer vissa delar av ILO-konventionen (FN:s fackorgan för
arbetslivsfrågor).
** Cape Verde ska tas bort från listan över de minst utvecklade länderna men står kvar under en övergångsperiod.
Källa: EU-kommissionens hemsida, 2010

3.2.5.3 Tullförfaranden
EU:s tullbestämmelser för gemenskapen har flera olika tullförfaranden. Några av dessa
är t.ex. bindande klassificeringsbesked, tullager, aktiv förädling och bearbetning under
tullkontroll.
En importör kan begära ett bindande klassificeringsbesked av tullmyndigheten om
importören är osäker på vilket KN-nummer en produkt ska hänföras till. Beskedet gäller
i sex år. Tullagerförfarandet möjliggör för importör att lägga upp icke-gemenskapsvaror
i tullager utan att betala tull. Vid aktiv förädling importerar ett företag en produkt från
tredje land, förädlar produkten och exporterar den förädlade produkten till tredje land.
Företaget behöver inte betala någon importtull för produkten. Bearbetning under
tullkontroll (BUT) ska tillämpas då tullen för en insatsvara är högre än för den färdiga
produkten efter bearbetning. Förfarandet går ut på att ett företag importerar en produkt
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från tredje land, bearbetar denna produkt och säljer den bearbetade produkten inom EU.
Företaget betalar den tull som gäller för den bearbetade produkten. Om varan
denatureras eller läggs på tullager gör Kommerskollegium bedömningen om tillstånd
ska utfärdas. Är det en större bearbetning och om varan omfattas av en jordbrukspolitisk
åtgärd ska de ekonomiska villkoren prövas i tullkodexkommittén.
I och med inrättandet av förordning 670/2003 anser tullkodexkommittén att etanol
omfattas av en jordbrukspolitisk åtgärd och därmed är det tullkodexkommittén som
prövar de ekonomiska villkoren.

3.2.6 EU:s jordbrukspolitik
Romfördraget som inrättades 1957 är grunden för den Europeiska gemenskapen. Med
detta fördrag inrättas möjligheten att på olika sätt reglera marknaden för de
jordbruksprodukter som finns i bilaga I till fördraget. Det finns marknadsregleringar för
de flesta jordbruksprodukter.
Den marknadsreglering som inrättades 2003 genom Rådets förordning (EG) nr
670/2003 för etanol som framställts av jordbruksprodukter reglerar inga priser och
innefattar inga interventionsåtgärder och kan i EU-sammanhang därmed anses som lätt.
Förordningen ger EU-länderna möjlighet att få statistik, att införa import- och
exportlicenser, öppna och förvalta gällande tullkvoter, reglera den aktiva förädlingen
samt införa skyddsåtgärder om det skulle finnas anledning. Import- och exportlicenser
kan sökas i alla medlemsländerna och gäller i hela gemenskapen. I och med denna
förordning omfattas etanol av en jordbrukspolitisk åtgärd vilket påverkar tullförfarandet
vid bearbetning under tullkontroll.
I EU:s marknadsreglering för vin ingår obligatorisk destillering av resterna från
vinframställning, visst överskott av vin och vid ovanligt stora överskott av vin eller
kvalitetsproblem har EU-länderna även möjlighet att ta till något som heter
krisdestillation. Den alkohol som är resultatet från destilleringen får säljas till
produktion av biodrivmedel. Men marknadsregleringen av vin reformerades genom
förordning 479/2008. Förändringarna syftar till att få vinmarknaden i bättre balans. En
förändring är att intervention genom destillation begränsas till fyra år t.o.m. mitten av
2012 och ersättningsnivåerna sänks gradvis under dessa år. Istället får varje land
möjlighet att välja själv vilka åtgärder de vill satsa på enligt kommissionens förordning
555/2008. I takt med att den obligatoriska destilleringen försvinner kommer även de
gemensamma vinalkohollagren och den gemensamma utförsäljningen att försvinna.
Väljer något land att fortsätta destillera får alkoholen uteslutande gå till industriella
ändamål eller som energikälla enligt förordningen 479/2008.
I september 2003 fattade EU:s jordbruksministrar beslut om en reform av den
gemensamma jordbrukspolitiken. Reformen innebar att tidigare arealstöd och djurbidrag
ersattes av ett frikopplat stöd (gårdsstödet) som i princip betalas ut för all areal och
oavsett hur marken används. För energigrödor fanns det möjlighet att söka stöd till
odling av energigrödor eller gårdsstöd för uttagspliktig areal som odlades med industrioch energigrödor under åren 2004 - 2009.
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3.2.7 Inblandning
I det nya bränslekvalitetsdirektivet som gäller fr.o.m. 1 januari 2011 höjs de tillåtna
maxnivåerna till 10 % inblandning av etanol i bensin (från tidigare 5 %) och till 7 % av
biodiesel i diesel. Biogas uppgraderad till fordonsgaskvalitet blandad med naturgas
påverkar inte fordonet och behöver inte aviseras.

3.3 Sveriges ramar och regler
3.3.1 Sveriges strategier och politik för biodrivmedel
Den 22 juni 2006 presenterade Kommissionen mot oljeberoende, som tillsatts av
regeringen, sin rapport28 om strategier för att till år 2020 bryta Sveriges oljeberoende.
Målet för vägtransportsektorn för 2020 som redovisas är att den ska använda 40 - 50 %
mindre mängd olja. Ett sätt att bidra till detta mål är att öka produktionen av drivmedel
från bl.a. det svenska jordbruket. Tanken är att energigrödor och energilövträd ska odlas
på mellan 300 000 och 500 000 hektar åker och nedlagd, ej beskogad, åkermark.
Kommissionens förslag är detta ska generera 12 – 14 TWh biodrivmedel per år
(Kommissionen mot oljeberoende, 2006).
I SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs har regeringen låtit
analysera frågan om jordbrukets roll som framtida energiproducent. Utredningen
kommer fram till att ca 15-30 TWh är den ekonomiskt realiserbara odlingen av
energigrödor, som kan uppnås inom drygt tio år. Framförallt handlar det om produktion
av etanol från vete, biodiesel från oljeväxter och värme och el från Salix.
I mars 2009 lämnade regeringen in två propositioner om en sammanhållen klimat- och
energipolitik29, vilka antogs av riksdagen i juni 2009. Propositionerna bygger på EU:s
energi- och klimatpaket. I och med dessa propositioner gäller följande mål för förnybar
energi och klimat i Sverige:
•
•
•
•

50 procent av Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnybara
energikällor
10 procent förnybar energi i transportsektorn
20 procent effektivare energianvändning år 2020
utsläppen av växthusgaser ska vara 40 procent mindre år 2020 jämfört med 1990

I rapporterna presenteras också tre handlingsplaner för en fossiloberoende
transportsektor, främja förnybar energi och energieffektivisering.

28

”På väg mot ett oljefritt Sverige”

29

2008/09:162 ”En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat” och 2008/09:163 ”En
sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi”
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3.3.2 Hållbarhetskriterierna i den svenska lagstiftningen
I juni 2010 kom lagen (SFS 2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen som genomför några av bestämmelser i förnybarhetsdirektivet. I
december 2010 kom förordningen (SFS 2010:1532) med tillämpningsbestämmelser för
lagen. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet till de nya reglerna och får även
meddela ytterligare föreskrifter.

3.3.3 Punktskatter
3.3.3.1 Alkoholskatt
Enligt lagen om alkoholskatt (LAS, 1994:1564) ska alkoholskatt bl.a. betalas för
etylalkohol (etanol) som antingen tillverkas i, förs in i eller importeras till Sverige. Skatt
ska betalas för etanol då alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent oavsett om det
gäller varor enligt KN-nr 2207 och 2208 eller om dessa varor ingår i en vara som
hänförs till ett annat KN-kapitel. Men det finns ett undantag som är viktigt i
drivmedelssammanhang. I de fall då varan eller etanolen som ingår i en vara har
denaturerats enligt kommissionens förordning 3199/93, d.v.s. i enlighet med någon EGmedlemsstats krav, ska skatten inte betalas.

3.3.3.2 Energi- och koldioxidskatt
Förutom punktskatt för alkohol finns det även punktskatter för energi. Dessa regleras i
lagen om skatt på energi (LSE, 1994:1776). För drivmedel gäller energiskatt och
koldioxidskatt. För att stötta användningen av biodrivmedel har Sverige infört en
skattelättnad för energi- och koldioxidskatterna på 100 % för dessa. Varje företag som
säljer biodrivmedel får ansöka om skattelättnad för sig. Skattelättnaden ges för ett år i
taget (Anna Wallentin, Finansdepartementet)..
Skattelättnader räknas som statliga stöd. Enligt EU:s statsstödsregler får
medlemsländerna inte ge stöd så att biodrivmedel bli billigare än de traditionella
drivmedlen d.v.s. det får inte förekomma någon överkompensation. Det är alltså möjligt
att ge en skattebefrielse så länge biodrivmedlet exklusive skatt inte blir billigare än
bensin, diesel eller fordonsgas. Enligt statsstödsreglerna får medlemsländerna inte heller
använda två styrmedel för att uppnå samma mål (något förenklat). Det är alltså för
Sverige inte möjligt att t.ex. både lagstifta om 5 % inblandning och samtidigt ge
skattebefrielse. Varje år följer Energimyndigheten upp huruvida Sveriges
etanolmarknad lever upp till kravet på att biodrivmedlen inte ska bli överkompenserade
(Anna Wallentin, Finansdepartementet).
Det är EU-kommissionen som avgör om en medlemsansökan om att få ge statligt stöd
ska beviljas. Sverige har ett statsstödsgodkännande som tillåter att regeringen kan
bevilja skattebefrielse för biodrivmedel för enskilda företag. Denna möjlighet finns
t.o.m. 2012. Sverige kan begära ett nytt statsstödsgodkännande från EU för denna
skattebefrielse efter 2012. I nuläget är bedömningen att EU skulle kunna tillåta denna
möjlighet ytterligare några år men efter 2020 bedöms denna möjlighet vara helt borta
(Anna Wallentin, Finansdepartementet).
Sveriges regering har beslutat att skattebefrielsen för låginblandning för etanol ska
kopplas till produkter enligt KN-nr 2207 10 (fr.o.m. 1 januari 2006) för importerad
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etanol. Den etanol som importeras under KN-nr 2207 20 eller 3824 90 99 får ingen
skattebefrielse. Motiveringen är att båda dessa har lägre tull än 2207 10 och etanolen
skulle därmed bli överkompenserad. Den etanol som importeras från tredje land
konkurrerar bäst för E85 medan EU-etanolen konkurrerar bäst för låginblandning
(F.O.Lichts, 2009).
Skulle den skattebefriade låginblandningen fördubblas från idag 5 % till möjliga 10 %
blir även skattebortfallet fördubblat.
Eftersom tanken är att skattenedsättningen för biodrivmedel ska kompensera för
merkostnader vid produktion blir det teoretiskt sett ingen skillnad i storleken på
momsen eftersom den antingen räknas på merkostnaderna eller på skatten (vid ett lägre
pris).

3.3.3.3 Framtida energi- och koldioxidskatt
I propositionen 2009/10:41 finns underlaget till framtida skatter på energi och
koldioxid, som antogs av regeringen i december 2009. För att minska klimatpåverkan
och öka andelen förnybarenergi kommer energi och koldioxidskatterna att höjas fram
till 2015. Mest betydande för drivmedel är att energiskatten på dieselolja kommer att
höjas i två steg med totalt 40 öre till 2013 och för arbetsmaskiner inom jord- och skogsoch vattenbruk kommer den skattenedsättning som har varit tidigare successivt att
minska i tre steg fram till 2015. Den tänkta utvecklingen visas i följande tabell.
Tabell 11 Energi- och koldioxidskatterna för bensin, diesel, biodrivmedel och biogas

Källa: Lag (1994:1776) om skatt på energi
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I samband med propositionen antogs även att uttaget av fordonsskatt förändras, att
personbilar med bättre miljöegenskaper, så kallade miljöbilar, befrias från fordonsskatt
samt att tunga elhybridbussar får en lägre fordonsskatt (DS 2009:24).

3.3.4 Övriga regleringar
3.3.4.1 Godkänd som upplagshavare - etanol
I december 2010 kom den nya alkohollagen (2010:1622) som börjar att gälle fr.o.m. 1
januari 2011. Den nya lagen innebär att ansvaret för tillsyn flyttas från
Läkemedelsverket till Statens Folkhälsoinstitut som får meddela ytterligare föreskrifter.
Därmed avskaffas kraven på tillstånd för att införa, sälja och köpa teknisk sprit samt att
införa alkoholhaltiga preparat. Även kravet på att alkoholhaltiga preparat ska godkännas
avskaffas. Istället måste den som vill tillverka eller handla med teknisk sprit och
alkoholhaltiga preparat vara godkänd som skattebefriad förbrukare eller som
upplagshavare.
Det finns krav på att etanolen denaturerats i enlighet med kommissionens förordning30
om denaturering av alkohol. Varje medlemsland har angivit vad de anser vara
fullständig denaturering. Sveriges krav på fullständig denaturering är 2 liter
metyletylketon och 3 liter metylisobutylketon per hektoliter ren etylalkohol.
I alkohollagen definieras teknisk sprit som sprit som är avsedd att användas för tekniskt,
industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som hänförs
till KN-nr 2207 eller 2208. Med alkoholhaltigt preparat avses en vara färdig för
användning, som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och inte är alkoholdryck
eller teknisk sprit och inte är läkemedel.

3.3.4.2 Importlicens och avgift för etanol
Det kostar inget att få licens för import av jordbruksetanol. Säkerhetsbeloppet är 1 euro
per hektoliter. Licens behövs endast om kvantiteten är på 100 hektoliter eller mer.
Fr.o.m. 1 januari 2011 är det bara avgiften på 8 öre per kg för vinetanol som förs in till
Sverige, omräknat till 100 % etylalkohol, som är kvar. Avgiften betalas till
Läkemedelsverket (LVFS 1999:9).

3.3.4.3 Olika tillstånd
Det krävs tillstånd för att bearbeta varor under tullkontroll. Tillstånden kostar inget och
söks hos Tullverket (Tullverket).
Till verkning av biodiesel i mindre skala behöver endast anmälas till kommunens miljöoch hälsoskyddskontor (Ny Teknik, 2011).

30

Kommissionens förordning nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av
förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse
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Kommunen eller Räddningstjänsten ger tillstånd för att få hantera brandfarliga varor
(SFS 1988:868).
För att hantera animaliska biprodukter t.ex. för biogasproduktion, måste anläggningen
vara godkänd av Jordbruksverket. Besiktning och godkännande kostade 9 000 kr i
januari 2011 (Jordbruksverket 2011).
Biogasanläggningar klassas enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och behöver tillstånd enligt Miljöbalken. Vissa mindre anläggningar
anmäls till kommunen och något större anläggningar prövas av Länsstyrelsen respektive
Miljödomstolen (Länsstyrelsen).
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4

Världsmarknaden för biodrivmedel
och deras råvaror

4.1 Utvecklingen från 1800-talet till 2000-talet
Biodrivmedel har funnits med sedan 1800-talet då de första motorerna utvecklades. Det
byggdes motorer både för etanol och för biodiesel. Även elbilen fanns med i
utvecklingen. Gasbilar har funnits med sedan 1930-talet, men då med naturgas som
drivmedel. När olja började pumpas upp i större kommersiell skala kunde
biodrivmedlen inte konkurrera ekonomiskt utan ersattes av bensin och diesel. När
bilismen tog fart och under krigen under första delen av 1900-talet ökade efterfrågan på
drivmedel och etanolproduktion bl.a. för fordonsbränsle startades i USA och Brasilien.
Produktionen skedde dock i liten skala jämfört med konsumtionen av drivmedel som
fortsatte att öka.
Efter andra världskriget arbetade man i EU bl.a. för att få igång livsmedelsproduktionen
för att kunna trygga livsmedelsförsörjningen. Genom den gemensamma
jordbrukspolitiken som grundades 1957 fick lantbrukarna stöd och garanterade priser,
vilket stimulerade dem att öka produktionen. Den gemensamma jordbrukspolitiken
lyckades mycket bra med att få EU självförsörjande. På 1980-talet fick EU därför
problem med överskott av de viktigaste jordbruksvarorna. En del varor exporterade man
med hjälp av stöd, medan andra fick lagras eller säljas med subventioner inom EU.
Dessa åtgärder innebar höga budgetkostnader och ledde också till internationell kritik
från andra länder med stora exportintressen, till exempel Australien och Nya Zeeland
(Jordbruksverkets hemsida, 2011).
Oljekriserna på 1970-talet öppnade ögonen för det oljeberoende som utvecklats under
1900-talet. Brasilien införde sitt program Proálcool för att främja både produktion och
konsumtion av etanol för att för bukt med sina stora importkostnader för olja. USA
införde stöd till sin etanolproduktion. För biodiesel startades ett initiativ med solrosolja i
Sydafrika 1979, 1987 byggs en försöksanläggning och 1989 startar den första
industriella produktion av biodiesel. USA och Europa följde efter under 1990-talet och
biodieselfabriker öppnades i Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Sverige och Österrike
(F.O.Lichts, 2009)
För att få bukt med överskotten i jordbruksproduktionen använde sig EU av
exportbidrag. Samtidigt använde sig EU av olika former av intervention för att säkra
priserna för lantbrukarna, vilket resulterade i stora livsmedelslager. I reformen av den
gemensamma jordbrukspolitiken 1992 införde därför EU bland annat krav på att mark
skulle läggas i träda (10 %), stöd till plantering av skog på jordbruksmark och ersättning
till dem som ville sluta att bruka sin mark. I slutet av 90-talet var konkurrensen stor från
importerad soja för rapsodlare i EU och lönsamheten sjönk samtidigt som dieselpriserna
var höga. I flera länder i EU satsades på produktion av biodiesel för att bredda
avsättningsmöjligheterna för rapsodlarna samt ersätta den fossila dieseln (Busse, 2010).
Biodrivmedel har även i andra länder använts för att stötta lantbrukarna. I USA införde
”the gasohol programme” (gasohol = bensin med 10 % etanol) i början på 80-talet i
första hand för att kompensera jordbrukarna för USA:s spannmålsembargo mot
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Ryssland. I Brasilien var en av orsakerna till Proálcool att jordbrukarna skulle få
ytterligare en avsättning för sockret för att inte bli så beroende av
världsmarknadspriserna som varierade väldigt (F.O.Lichts, 2009).
Under senare delen av 1900-talet ökade medvetenheten om vår påverkan på miljön och
klimatet. Ett steg för miljön var FN:s miljökonferens som hölls i Rio de Janeiro 1992 då
Klimatkonventionen skrevs under och begreppet hållbar utveckling spreds. Några år
senare skrevs även Kyotoprotokollet under där länderna förband sig att minska sina
utsläpp. Industriländerna började arbeta för att klara sina åtaganden vilket märktes mer
och mer i de politiska besluten. Bl.a. beslutade EU 2007 att 10 % av drivmedlen ska
utgöras av förnybara drivmedel 2020.
Under 2007 steg världsmarknadspriserna på bl.a. spannmål kraftigt för att inte sjunka
igen förrän under 2009. De höga livsmedelspriserna medförde att produktion av
biodrivmedel på jordbruksmark ifrågasattes. Samtidigt ifrågasattes även klimatnyttan
med biodrivmedel eftersom det går att producera biodrivmedel med stora utsläpp.

4.2 Översikt konsumtion all sorts drivmedel
För att få en överblick över konsumtionen av all sorts drivmedel har vi i följande bild
sammanställt den globala, EU:s och Sveriges konsumtion. Bilden är uppdelad i
förnybara och fossila drivmedel i den mån det har gått att hitta eller räkna fram
uppgifter. Flest uppgifter är hämtade från statistik från BP. Siffrorna skiljer sig från
IEA:s31 statistik men detta beror på att de har olika insamlingsmetod och kriterier.
Globalt konsumeras något mer bensin än diesel men inom EU konsumeras nästan
dubbelt så mycket diesel som bensin. Detta återspeglas i konsumtionen av biodrivmedel
där den globala konsumtionen av etanol är högre än konsumtionen av biodiesel (tre
gånger) medan konsumtionen av biodiesel inom EU är mer än fyra gånger så stor som
etanolkonsumtionen.
Inom EU använder bara Sverige biogas som drivmedel. Det används en liten mängd
vegetabilisk olja inom EU som drivmedel utan omförestring. Hur det ser ut globalt för
biogas och ren vegetabilisk olja har inte gått att få fram.

4.2.1 Biodrivmedel
Eftersom de fossila bränslena är billigare att ta fram samt att infrastrukturen för dessa
redan är utbyggd över så gott som hela världen är det svårt för biodrivmedel att
konkurrera. Genom stöd, tullar, forskningsbidrag och olika regleringar har marknaderna
för biodrivmedel formats. Marknaderna är alltså ytterst väldigt beroende av den
politiska viljan (F.O.Lichts, 2009).
Sett ur ett svenskt perspektiv kan man säga att det finns tre marknader för biodrivmedel.
En för etanol, en för biodiesel och en för biogas. Förenklat kan man säga att
etanolmarknaden är global, biodieselmarknaden regional (EU) och biogasmarknaden
lokal (Sverige).
31

International Energy Agency
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Figur 2 Konsumtionen av olika drivmedel, i världen, inom EU och i Sverige samt all konsumtion av
vissa energikällor. Uppgifter främst för 2009, några för 2008, miljoner ton och miljoner ton
oljeekvivalenter (toe)
1
4

Uppskattning för 2009, 2 All konsumtion 2009, inte bara som drivmedel 3 Produktion, 2009 års volym * 2008 års drivmedelsandel,
Uppskattad produktion 2009, 5 Med reservation för vad som händer i USA med cellulosaetanol, 6 För transportändamål 2008.

Källor: Sammanställning av BP Statistical Review of World Energy, juni 2010, World Biodiesel Markets, Outlook to 2015,
F.O.Lichts, Baromètre biocarburants nr 198 2010, EurObserver, EIA:s internationella statistik

39

4.3 Etanol
4.3.1 Handelsmönstret
I följande figur visas handeln med etanol under 2008 för de strömmar som överstiger
100 miljoner liter per år. Brasiliens dominans är tydlig och EU:s transportkarusell visas
genom cirkeln med tillhörande text: Nederländerna exporterar till Tyskland, Frankrike
till Nederländerna, Sverige till Belgien och Frankrike till Tyskland i storleksordning för
2008.

Figur 3 Den globala etanolmarknaden 2008 utifrån vissa KN-nr, >100 miljoner liter
Källa: UN comtrade, Jordbruksverkets bearbetning

Det är dock svårt att få korrekta produktions- och handelssiffror för etanol. Dels kan
vissa länder av affärsmässiga skäl presentera något dämpade siffror, dels lockar den
höga skatten på dryckesetanol i vissa länder till smuggling eller illegal produktion. För
drivmedelsetanol har dock skattelättnader eller andra stöd medfört att
produktionssiffrorna blivit tydligare men samtidigt har handelssiffrorna, p.g.a. att
etanolen tas in som olika kemiska blandningar istället för som etanol, blivit osäkrare
(F.O.Lichts, 2009). I detta kapitel har vi endast tittat på handelssiffrorna för etanol
klassificerad enligt KN-nr 2207 10 och 2207 20 eftersom det är främst denna etanol
som används till drivmedel. Den drivmedelsetanol som förtullas enligt andra KNnummer är alltså inte med i statistiken.
Handeln med etanol är mycket mindre än produktionen. 2007 handlades det med 13 %
av världsproduktionen. Det finns flera anledningar till att det handlas med så liten andel
jämfört med andra varor. Några relevanta orsaker är att etanol kan produceras nästan
överallt på jorden, etanol har sedan länge varit en bra inkomstkälla för regeringar och
därmed har tullarna varit höga för att skydda den inhemska produktionen och stöd har
getts till inhemska producenter och det finns ännu ingen internationell standard för
kvaliteten på etanol vilket försvårar handeln och gör den svårare att överskåda
(F.O.Lichts, 2009).
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Export
Den största exportören av etanol är i särklass Brasilien vilket framgår av tabellen nedan.
De senaste åren har Brasilien exporterat över 3 miljarder liter per år. Detta gäller etanol
klassificerad som denaturerad oavsett alkoholhalt eller odenaturerad med över 80 %
alkoholhalt, Exporten från övriga länder varierar från år till år men Frankrike och USA
är bra kandidater för andra och tredje plats.
Tabell 12 De största exportörerna av etanol sorterat efter 2009 års volymer, miljoner liter

Källa: UN comtrade

I tabellen nedan visas vilka länder som Brasilien exporterar till. Under 2006, 2007 och
2008 gick exporten främst till USA och Nederländerna. Men det är många fler länder
som Brasilien exporterar till och i tabellen visas enbart de 14 länder som importerar
mest.
Tabell 13 Brasiliens export av etanol uppdelat på importländer, sorterat efter 2009 års volymer,
miljoner liter

Källa: UN comtrade
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Import
De länder som importerar mest etanol i världen är USA, Tyskland, Japan och
Nederländerna. Nederländernas konsumtion motsvarar inte all import utan mycket
förtullas in till EU i någon av landets hamnar för att sedan skickas vidare inom EU till
en annan slutdestination. De största importländerna visas i tabellen nedan.
Tabell 14 De största importländerna sorterat efter snittet 2005 - 2009, miljoner liter

Källa: UN comtrade

Eftersom framförallt Sverige har importerat en hel del etanol som kemisk blandning har
vi även med importen enligt KN-nr 3824 90 i tabell 15 som visar Sveriges import av
etanol. Det är dock inte säkert att det är drivmedelsetanol som döljer sig bakom
siffrorna för 3824 90 utan det kan vara andra kemiska blandningar.
Sverige importerar framförallt etanol från Brasilien men även Nederländerna för ut stora
mängder etanol till Sverige, vilket framgår av översta delen av tabell 15. I den nedersta
delen av tabellen, ifall vi antar att den import som kommer från Brasilien är etanol
avsedd för E85-marknaden, visar siffrorna att Sverige importerade mycket från
Brasilien 2005 men därefter väldigt sparsamt.
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Tabell 15 Sveriges import av etanol från olika länder 2005-2009, miljoner liter

Källa: UN comtrade

4.3.2 Produktion
Den etanol som användes till drivmedel 2008 utgjorde 83 % av världsproduktionen.
Detta kan jämföras med mindre än 10 % i mitten av 1970-talet och 58 % 2000. Till
drycker användes 9 % och till industriändamål 8 % under 2008 (F.O.Lichts, 2009). 1975
var förhållandet det motsatta då störst mängd etanol användes i industrin följt av till
drycker. Etanol som drivmedel har gått från runt 0,5 miljarder liter 1975 till 31 miljoner
toe 2008. Dryckes- och industrietanolmarknaden har nått sin mättnad och det finns få
nya utvecklingsvägar. Industrietanolsmarknaden varierar med BNP i flera länder
(F.O.Lichts, 2009).
Uppskattningsvis sker största delen (83 % 2008) av världsproduktionen av etanol i
Amerika (nord-, mellan och syd-). Asien och Stilla havsområdet bidrar med ca 10 %,
Europa med ca 7 % och Afrika med ca 1 % under 2008 (F.O.Lichts, 2009).
F.O.Lichts uppskattade världsproduktionen av alla typer av etanol 2008 till 79 miljarder
liter, varav etanol till drivmedel uppgick till ca 65 miljarder liter. De tror att
produktionen 2020 av etanol till drivmedel kommer att vara 166 miljarder liter vilket
innebär en ökning med 155 % på 12 år. Ökningen förväntas bli störst i Amerika.
Råvaror och ursprung
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Den etanol som producerades från spannmål 2008 utgjorde ungefär 55 % av total
etanolproduktion. Majs var den största råvaran av spannmålen (90 %). Runt 42 % av
etanolen producerades från sockerrör och sockerbetor. Resten är syntetisk etanol från
fossil råvara (knappt 3 %) eller har sitt ursprung i skogsråvara (F.O.Lichts).
Majsetanol produceras i USA, Kina och vissa EU-länder. Etanol från sockerrör
produceras främst i Brasilien. Vete-etanol produceras framförallt i Kanada och EU.
Syntetisk etanol tillverkas bl.a. i Sydafrika, Japan och Sydkorea (F.O.Lichts).
Brasilien och avskogning
I Brasilien vill man få bort uppfattningen att det är etanol som är orsaken till
avskogningen. Rapporten Bioéthanol de Canne à Sucre redovisar följande siffror som
visar att avskogningen har andra orsaker än etanol. I Brasilien har avskogningen de
senaste åren (1998-2007) ökat med 19 miljoner hektar, tio gånger mer än vad
sockerrörsodlingarna för biodrivmedel ökade med. Under samma period ökad
sojaodlingen med 7,5 miljoner ha till ca 21 miljoner ha. Odlingen av sockerrör ökade
under samma period från 5 miljoner ha till 7,8 miljoner ha varav 3,6 miljoner ha gick
till energi 2007. Utökningen av sockerrörsodlingar sker framförallt på tidigare
lågavkastande betesmarker eller på marker där exportgrödor såsom soja tidigare odlats
(BNDES, 2008).

4.3.3 Specifikt för etanolmarknaden
Etanol räknas som en jordbruksprodukt och skyddas därmed av jämförelsevis höga
tullar. Eftersom etanol kan användas till dryck, och att vin och spritmarknaden är
kontrollerad, finns krav på denaturering för etanol som ska användas till drivmedel
(F.O.Lichts).
Världsmarknaden för drivmedelsetanol ser inte ut som världsmarknaden för andra
energivaror såsom råolja och bensin. Det är bara de senaste åren som det går att göra
terminsaffärer med etanol. Möjligheten till terminshandel minskar prisfluktuationerna
och underlättar handeln eftersom priserna och prisutvecklingen blir tydligare
(F.O.Lichts).
Etanolmarknaden har ändrat sig de senaste åren och det som är mest markant är att
drivmedelsetanolen, där Brasilien trätt fram som exportör, går mot en mer
standardiserad produkt med låga priser medan marknaderna för industri- och dryckesetanol fortfarande utgörs av flera olika kvaliteter och priser och handlas med i mindre
volymer. Brasilien jobbar för att världsetanolmarknaden ska utveckla så att de får fler
avsättningsmarknader för sin egen drivmedelsetanol och för sin produktionsteknik.
Brasilianska myndigheter betonar vikten av att det finns flera inhemska etanolindustrier
runt om i världen för att världsmarknaden ska växa (F.O.Lichts, 2009).
Brasiliens exportpris för etanol varierar bl.a. med skördecykeln även om detta mildrats
sedan etanolproducenterna gått samman i större syndikat/karteller för att hantera
exportmarknaden. Exportpriset beror även på förhållandet mellan lager och användning.
Då lagren väntas bli för stora ökar exporten, ibland till väldigt låga priser, för att få
balans mellan lager och inhemsk konsumtion (F.O.Lichts, 2009).
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Initiativet i Karibiska havet (Caribbean Basin Initiative, CBI) går ut på att vissa
exportprodukter från icke kommunistiska länder i Karibiska havsregionen får exporteras
tullfritt till USA. För etanol är det framförallt fyra länder som använder denna tullfrihet;
Costa Rica, Jamaica, Trinidad och Tobago och El Salvador. Fr.o.m. 1990 kan etanol till
drivmedel exporteras tullfritt till USA upp till det som är högst av 227,1 miljoner liter
(60 miljoner gallons) eller 7 % av USA:s marknad för drivmedelsetanol. Utöver denna
import måste 30 % respektive 50 % av råvaran komma från det aktuella exportlandet.
Förut använde exportländerna destillerade överskottsviner från EU som råvara men nu
kommer den råa etanolen främst från Brasilien. Möjligheterna till tullfri export till USA
av drivmedelsetanol har dock inte utnyttjats fullt ut utan 43,1 % 2005, 76,8 % 2006 och
70,5 2007. Eftersom exportörerna från Karibiska havsregionen känner av marknadens
upp- och nedgångar kan de inte alltid utnyttja sin kapacitet fullt ut. De senaste åren har
dock stora brasilianska koncerner i branschen investerat i etanolfabriker i CBI-länder
vilket troligen kommer att förbättra förutsägbarheten framöver. I USA är tullfriheten
ifrågasatt med argumentet att utländska producenter får del av USA:s subventioner.
Samtidigt hävdar andra att målen i USA:s RFS32 är så ambitiösa att det behövs frihandel
för att möta dem (F.O.Lichts, 2009).
EU var tidigare nettoexportör av lågkvalitativ subventionerad vinalkohol främst till
länder i Karibiska havsregionen. När etanolen började användas som drivmedel
stoppades denna export för att istället användas inom EU. 2001 blev EU nettoimportör
av etanol eftersom världsmarknadspriserna sjönk, marknadstillträdet förbättrades och
efterfrågan från industri och drivmedelssektorerna steg. Av EU:s import kom 22 % in
tullfritt 2007 enligt de förmåner och avtal som EU har. Denna trend är på uppåtgående
(F.O.Lichts, 2009).
För EU:s del är den interna etanolproduktionen beroende av det relativt höga tullskydd
som finns idag. Framöver kommer dock nya WTO-avtal att medföra att tullskyddet
sänks, men tidpunkten för detta är osäker (F.O.Lichts, 2009).

4.4 Biodiesel
4.4.1 Handelsmönstret
Handeln med biodiesel globalt är väldigt begränsad. Marknaden kan fortfarande anses
regional.
I följande bild visas handelsströmmarna för biodiesel vilket innebär fokus på EU
eftersom den största konsumtionen sker i EU. Handelsflödena är också störst inom EU
vilket åskådliggörs med en cirkel över EU. Volymerna som skickades mellan EUländerna var 2,1 miljoner ton 2008 och 3,1 miljoner ton 2009. Den subventionerade
exporten från USA stoppades 2009 vilket framgår av siffrorna i bilden: 1,4 miljoner ton
exporterades till EU under 2008, 0,3 miljoner ton 2009 och troligen 0 ton 2010.

32

Renewable Fuels Standard – 28,4 miljarder liter (7,5 miljarder gallons) av USA:s drivmedel ska 2012
utgöras av förnybara drivmedel. 36 miljarder gallons ska 2022 vara biodrivmedel varav 16 miljarder från
etanol från cellulosa (F.O.Lichts, 2009).
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Figur 4 EU:s import av och internhandel med biodiesel 2008 och/eller 2009, miljoner ton
Källa: Eurostat, Jordbruksverkets bearbetning

Det är dock svårt att få fram helt korrekta handelssiffror eftersom det inte finns någon
internationell varukod för biodiesel. Dock använder EU sedan 2008 en tullkod för
biodiesel på åttaställig nivå (KN-nr 3824 90 91) och införde i september 2010
ytterligare koder, se avsnitt 2.8 Klassificering. Biodiesel i olika blandningar kan dock ha
förtullats under vissa andra KN-nummer, se avsnitt 2.8 Klassificering. I detta avsnitt har
vi tittat på handel mellan EU och tredje land för KN-nr 3824 90 91.
EU:s import och export
Eftersom EU både är den största producenten och den största konsumenten samt har ett
underskott av biodiesel går den mesta av världens export av biodiesel till EU, men det
rör sig om jämförelsevis små volymer. Totalt importerade EU-länderna (enligt KN-nr
3832 90 90) 1,8 miljoner ton biodiesel under 2009 och skickade 3,1 miljoner ton mellan
sig. Exporten från EU-länderna var samma år 0,06 miljoner ton. De EU-länder som
importerade mest var Nederländerna, Spanien, Belgien och Italien. Inom EU var det
Tyskland som stod för den största införseln följt av Storbritannien och Italien. Sverige
kom på nionde plats med en införsel på 0,05 miljoner ton. De länder som skickade
vidare mest inom EU var Nederländerna, Tyskland och Belgien.
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Tabell 16 EU:s import och export av biodiesel enligt KN-nr 3824 9091, 2008 och 2009, tusen ton

Källa: Eurostat

EBB33 observerade att biodieselproduktionen i EU sedan början av 2007 påverkades av
ökad import från USA. Den amerikanska biodieseln såldes i vissa fall under priserna för
råvarorna sojabönolja och rapsolja. Subventionen utgjordes av ett federalt stiftat
skatteavdrag på 1 USD per gallon (~ 3,785 liter) biodiesel plus ytterligare stöd i vissa
delstater. EBB gjorde EU-kommissionen uppmärksam på detta och sedan mars 2009 har
EU infört utjämnings- och antidumpningstullar för import av biodiesel i ren form
(B100) eller blandningar som innehåller mer än 20 % biodiesel från USA. Olika
tullnivåer har räknats fram för olika företag i USA som producerar biodiesel utifrån hur
stor subventionen beräknats till. Olika försök har gjorts att exportera amerikansk
biodiesel via Kanada och Singapore eller som blandningar med mindre än 20 %
biodiesel (B19), för att komma undan dessa tullar. Utjämnings- och
antidumpningstullarna ska gälla i fem år (EBB och EU:s lagtext).
USA:s stöd till biodieselproduktionen innebär förenklat ett skatteavdrag för ren
biodiesel för de personer som fyller på ren biodiesel direkt i bränsletanken eller ett
biodieselblandningsavdrag för en blandning av biodiesel och mineraldiesel. Då
möjligheterna för att införa antidumpning- och utjämningstullarna undersöktes gällde ett
skatteavdrag på 1 USD/gallon oblandad biodiesel från jordbruket eller hälften för annan
oblandad biodiesel. Minimikravet låg på 0,1 % inblandad mineraldiesel, vilket kallas

33

European Biodiesel Board
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B99 i USA och ger det största avdraget. För 100 gallons B99 blir skatteavdraget
99,9 USD (Kommissionens förordning 194/2009).
Argentina, Indonesien och Malaysia har fritt tillträde till EU-marknaden enligt GSPsystemet vilket kan komma att ses över inför nästkommande program 2012-2014.
Tabell 17 EU-27:s import och export av biodiesel enligt KN-nr 3824 90 91, tusen ton

Källa: Eurostat

I tabellen ovan över EU-ländernas import av biodiesel enligt KN-nr 3824 90 91 framgår
att importen minskade något under 2009 jämfört med 2008. Importen från Argentina tog
ett stort kliv framåt under 2009 medan importen från USA har bromsats upp rejält under
2009 och 2010. Importen från Indonesien är redan större under första halvåret 2010 än
under 2008 respektive 2009. Importen från Kanada hade ett uppsving under 2009.

4.4.2 Produktion
Den biodiesel som produceras i USA har sojabönor som råvara i störst utsträckning
(80 % 2007, 57 % 2008), Kanada producerar utifrån rapsvarianten canola och EU från
raps men även från importerad palmolja m.m. Marginalerna för biodieselproducenterna
i USA minskar betydande när sojabönpriset stiger (F.O.Lichts, 2009).
Av all vegetabilisk olja i världen går 12 % till biodrivmedel. För den största råvaran
rapsolja används mer än en tredjedel till drivmedel och för den näst största råvaran
sojaoljan är det 14 % (LMC International, 2010)
Det producerades enligt EIA drygt 13 miljoner toe biodiesel under 2008 vilket kan
jämföras med en produktion på under miljonen i början på 2000-talet. Under 2008 stod
EU sammanlagt för mer än hälften av världsproduktionen. Tyskland producerar mest
biodiesel i världen, följt av Frankrike och USA.
I diagrammet nedan visas biodieselproduktionens utveckling 2000 till 2009. I
diagrammet syns det tydligt att EU:s produktion och världsproduktionen är i princip
densamma t.o.m. 2004. Därefter ökar produktionen i fler länder varav USA, Brasilien
och Argentina producerade mest under 2008. Av världens alla länder producerades
biodiesel i 57 länder under 2008 enligt EIA.
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Figur 5 Produktion av biodiesel i världen, EU, de största producentländerna och Sverige,
statistiken är hämtad från EIA för att kunna jämföra internationellt, miljoner toe omräknat från
tusen fat per dag
Källa: EIA

Produktion inom EU
Produktionen av biodiesel i industriell skala inom EU började 1992. Produktionskapaciteten har byggts ut sedan början på 2000-talet och följts av en produktionsökning.
Men sedan 2007 har produktionen inte följt med kapacitetsökningen, vilket framgår
tydligt i figur 6 där produktionslinjen och kapacitetslinjen går tydligt isär.
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Figur 6 Produktion och produktionskapacitet inom EU 2002 - 2010, tusen ton
Källa: EBB

Det är framförallt i Tyskland som produktionsökningen stannat av och 2008 minskade
produktionen för första gången vilket framgår av diagrammet nedan. Tysklands
minskade produktion matchades av Frankrikes stora ökning 2008 och Spaniens 2009
vilket medförde att EU sammantaget ökade sin produktion både 2008 och 2009 men i
mindre skala jämfört med etanolökningen. Svårigheterna för producenterna berodde på
låga oljepriser, höga oljeväxtpriser, ökande import samt finanskrisen (GAIN Report,
2010).

Figur 7 Produktion av biodiesel inom EU, tusen ton
Källa: EBB, Jordbruksverkets bearbetning
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Både produktionskapaciteten och konsumtionen ökade i Tyskland fram till 2006 p.g.a.
förmånliga skatteregler för biodiesel (skattebefrielse från mineraloljeskatten och den
ekologiska skatt på oljeprodukter som Tyskland införde 1999). Dessa regler ändrades
dock under 2006 därför att biodieseln ansågs överkompenserad. Det ledde till att
Tyskland stod med en stor överkapacitet eftersom lönsamheten i produktionen rasade.
Både försäljning och kapacitet minskade under 2008 jämfört med 2007. Samtidigt
användes sojaolja i tillverkningen istället för rapsolja, i större utsträckning fr.o.m. 2006
(Busse, 2009).
I framtiden räknar EBB med att produktionen av biodiesel inom EU kan öka genom att
utöka växelbruket, återanvända frityroljor och animaliska biprodukter samt alger (EBB,
2010).
USA
I USA påverkas produktionskostnaderna av konkurrensen mellan att odla majs eller
sojabönor. De två grödorna kan odlas på samma typ av mark under samma
förhållanden. Bönderna väljer varje år vilken av de två grödorna de ska odla utifrån
råvarupriserna, förväntad avkastning och aktuella produktionskostnader. Dessa
förutsättningar varierar år från år (F.O.Lichts, 2009).
Brasilien
Brasilien har ett nationellt program för produktion och användning av biodiesel. De är
en världens största exportörer av sojabönor och sojabönolja och skulle kunna producera
biodiesel istället (F.O.Lichts, 2009).
Indonesien och Malaysia
Indonesien har fått stark kritik för sin produktion av biodiesel p.g.a. miljöskäl eftersom
planerade oljepalmsplantage troligen också kommer att ge råvaror till biodiesel
(F.O.Lichts, 2009).
Malaysia exporterar väldigt mycket palmolja, 46 % av världshandeln 2008. Men under
2006 och 2007 var priserna låga och biodiesel sågs som en väg att få upp priserna igen.
Därför byggdes kapaciteten för produktion ut både för inhemsk konsumtion och för
export. Malaysia exporterar biodiesel till EU, USA och Sydkorea. P.g.a. att biodiesel
från palmolja fungerar dåligt i kallt väder begränsas exporten till EU och Sydkorea
under vintermånaderna. Eftersom marken är begränsad för oljepalmsodling planerar
Malaysia möta efterfrågeökningen på palmolja med ökad avkastning (F.O.Lichts, 2009).

4.4.3 Konsumtion
Konsumtion av biodiesel sker i 55 av världens länder enligt EIA. Hur mycket av detta
som används till drivmedel framgår inte men inom EU användes 8 miljoner toe till
drivmedel av en total konsumtion på 10 miljoner toe (dock hämtat från en annan källa
än EIA).
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Figur 8 Konsumtion av biodiesel i världen, EU, de största producentländerna och Sverige, statistik
från EIA, miljoner toe omräknat utifrån fat per dag
Källa: EIA

De länder utanför EU som konsumerade mest biodiesel under 2008 var USA och
Brasilien. Det är även de länder som producerar mest utanför EU. Argentina, det tredje
största producentlandet konsumerar väldigt lite och exporterar den största delen.

4.4.4 Specifikt för biodieselmarknaden
Biodieselmarknaden har de senaste åren gått från att vara relativt lokal, med produktion
i ett fåtal länder och konsumtion i det egna landet, till att få en mer global inriktning
med fler producentländer med produktion utifrån olika råvaror (F.O.Lichts, 2009).
Råvaran utgör generellt den största enskilda kostnaden i produktionen vilket innebär att
förändringar i priset på råvaran får stor betydelse för producenten. Både utvecklingen av
produktion och efterfrågan har fått stöd av bidrag, tullar och forskningsanslag vilket gör
marknaden väldigt beroende av hur framtida regleringar utformas (F.O.Lichts, 2009).
Eftersom biodiesel inte har någon enhetlig definition går det inte att få till
terminskontrakt och därmed försvåras en ökad världshandel.
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4.5 Biogas
Biogas är fortfarande en väldigt liten marknad och inom EU är det enbart i Sverige som
biogas används som drivmedel. Biogasen har klarat sig undan från bränsle-kontra-matdiskussionen eftersom råvaran i stor utsträckning kommer från avfall. Det är inte heller
någon uppenbar konkurrens mellan biogas och naturgas.
Biogas används lokalt i större utsträckning än övriga bränslen och vi har inte kunnat
urskilja någon handel med biogas över landsgränserna. Möjligen kan den biogas som
matas in i det tyska naturgasnätet följa med pipelinen till något annat EU-land eller
Schweiz som köper naturgas från Tyskland. Biogas har samma klassificering som
naturgas och följaktligen samma tull som denna.
Eftersom både biogas och naturgas består av metangas kan de användas till samma
saker med rätt bearbetning. Här följer först en beskrivning av marknaden för naturgas
för att visa på möjligheterna och behoven av gas i världen och därefter kommer en
beskrivning för biogas.
Naturgas
Det konsumerades 2 653,1 miljoner toe naturgas i världen under 2009. I EU-länderna
konsumerades 413,9 miljoner toe (16 %) av dessa och i Sverige 1 miljon toe. Det mesta
av gasen används till el- och/eller värmeproduktion. Det har inte gått att få fram några
siffror på hur mycket av naturgasen som används som drivmedel (BP, 2010).
Världsproduktionen skiljde sig något från konsumtionen vilket beror på lagerhållning,
skillnader i definitioner m.m. I EU producerades 154,1 miljoner toe naturgas, ca 40 %
av den egna konsumtionen. EU:s producentländer är i storleksordning Nederländerna,
Storbritannien, Tyskland, Rumänien, Danmark, Italien och Polen (BP, 2010).
Under 2009 handlades det globalt med 876,5 miljoner toe naturgas De fem största
exportländerna av naturgas 2009 var Ryssland (21 %), Norge (11 %), Kanada (10,5 %),
Qatar (8 %), och Algeriet (6 %). De största importländerna är USA (12 %), Tyskland
(10 %), Japan (10 %), Italien (8 %) och Storbritannien (5 %). Sammanlagt stod EUländerna för 45 % av importen inklusive internhandeln. Handeln inom EU uppgick till
9 % (BP, 2010).
Den största delen av världshandeln går via rörledningar (72 %). Resten transporteras
som flytande naturgas (LNG34). I följande bild visas de handelsströmmar som översteg
7 miljoner toe under 2009 (BP, 2010).

34

Liquefied Natural Gas
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Figur 9 Handel med naturgas, handelsströmmar från 8 miljoner toe, 2009, i rörledningar eller med
fartyg på kontraktbasis d.v.s. behöver inte stämma med de fysiska strömmarna
Källa: BP Statistical Review of World Energy, June 2010, Jordbruksverkets bearbetning

I slutet av 2009 fanns det mer än 824 miljoner fordon i världen varav drygt 11 miljoner
var gasfordon. EU kör nästan en tredjedel av världens fordon medan andelen gasfordon
är mindre än en tiondel. Av Sveriges fordon körs enbart en halv procent på gas.
(IANGV, 2010). Antal och nivåer framgår av följande tabell.
Tabell 18 Antal fordon, gasfordon och tankställen för gasfordon i världen, EU och Sverige, 2009

Antal fordon

Världen

EU

Sverige

824 milj.

252 milj.

4,6 milj.

31 %

0,60 %

825 tusen

23 tusen

7%

0,2 %

1,3 %

0,3 %

0,5 %

16 500

2 356

104

14 %

0,6 %

498 milj.

9 milj.

7,4 %

0,1 %

Andel av världens fordon
Gasfordon

11 milj.

Andel av världens gasfordon
Andel av EU:s/Sveriges gasfordon
Antal tankställen för gasfordon
Andel av världens tankställen för gasfordon
Folkmängd 2009

6 700 milj.

Andel av världens folkmängd
Antal fordon per 1000 personer

123

506

511

Antal gasfordon per 1000 personer

1,6

1,7

2,6

Källa: IANGV, http://www.iangv.org/tools-resources/statistics.html, september 2010, U.S. Census Bureau, International Data Base,
Jordbruksverkets bearbetning

Av siffrorna ovan framgår att andelen gasfordon globalt (1,4 %) är större än inom EU
(0,3 %). Sverige har en något större andel (0,5 %) än EU. Det land som har flest
gasbilar är Pakistan följt av Argentina, Iran, Brasilien, Indien, Italien och Kina. Om vi
bortser från USA är det även dessa länder som har flest gastankställen.
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Biogas
Vi har inte hittat någon sammanställning av världsproduktionen av biogas men biogas
används i många länder för värme, el, belysning och matlagning. Jämfört med
naturgasen står dock biogasen fortfarande för en liten andel. Det finns inte heller någon
global handel med biogas men i den mån biogas matas in i naturgasnätet kan även
molekyler från biogas komma med i den internationella handeln.
I några länder används även biogas som drivmedel. Nya Zeeland är det land som har
flest stadsbussar som kör på biogas.35
Inom EU uppskattade produktionen av biogas till 7,5 miljoner toe under 2008, vilket
innebär mindre än 2 % av EU:s konsumtion och mindre än 5 % av EU:s produktion av
naturgas. Deponigas och gas från avloppsreningsverk stod för 52 % och övriga källor,
däribland lantbruksbaserade biogasanläggningar, samrötningsanläggningar och
hushållsavfall, stod för resterande 48 %. Produktionsökningen de senaste åren beror till
störst del på en ökning inom jordbrukssektorn med energigrödor som råvaror,
framförallt i Tyskland. Biogasen i EU används i huvudsak till elproduktion.
Produktionen av biogas inom EU under åren 2006 – 2008 visas i följande tabell.
Tabell 19 EU-ländernas produktion av biogas 2006 – uppskattning 2008, tusen toe

Källa: EurObserver, BP, U.S. Census Bureau, International Data Base, Jordbruksverkets bearbetning

35

Källa: http://www.planete-energies.com
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Av tabellen framgår att Tyskland producerar mest biogas både totalt (49 % 2008) och
per invånare jämfört med övriga EU-länder. Produktionsökningen i Tyskland de senaste
åren beror främst på ett ökat antal små lantbruksbaserade anläggningar. De utgör också
den största andelen (71,2 % av totalt antal). Av dessa lantbruksbaserade
biogasanläggningar (3 750 i slutet av 2007) rötar 98 % energigrödor med eller utan
gödsel och resterande 2 % enbart gödsel (Biogasportalen, 2010). Den uppskattade
knappa ökningen mellan 2007 och 2008 berodde på de höga priserna på majs eftersom
ensilerad majs var vanligaste energigrödan. Tyskland är också det land som producerar
mest el utifrån biogas, vilket beror på ett gynnsamt prissättningssystem36 för el och
olika bonusar för el producerad på små biogasanläggningar med råvaror från jordbruket,
med mer än 30 % flytgödsel m.m. Landet har också antagit en ny lag 2008 som ska
underlätta för biogasproducenter att ansluta sig till naturgasnätet. Målet är att 2030 ska
10 % av naturgasen vara ersatt med biogas (EurObserver, 2009)
Biogasen kan ha olika kvaliteter och för att kunna använda biogasen i naturgasnätet
måste den ha en högre kvalitet än om gasen används till el eller värme i anslutning till
produktionen. För att kunna använda gasen till drivmedel krävs också en hög halt av
metan och gasen måste uppgraderas till rätt kvalitet. Uppgraderingen är kostsam och det
behövs en uppgraderingsanläggning inom ekonomiskt avstånd. Uppgraderingen kräver
också energi och gasbehandling ger normalt upphov till ett visst metanutsläpp (ER
2010:23).
Även om biogasen kvalitetsmässigt skulle kunna användas i EU:s naturgasnät finns det i
vissa länder lagar som hindrar denna användning. Men Tyskland, Österrike,
Nederländerna och Sverige har gjort det möjligt att mata in biogas på naturgasnätet och
fler EU-länder diskuterar lagändringar på detta område. I Sverige har biogas matats in
på gasnätet under flera år och 2009 var antalet uppe i sju inmatningspunkter för biogas.
Tyskland har gått från fyra inmatningsplatser 2006 till 41 platser 2010 och Österrike
från en till fyra. Nederländerna hade sex inmatningsplatser 2010, Frankrike hade två och
det byggs två i Luxemburg och en i Storbritannien (Biogaspartner, 2010).37
I Sverige har den teoretiska maximala potentialen biogas från gödsel uppskattats till
mellan 4 och 6 TWh per år. Den praktiska potentialen är kanske bara hälften så stor
(SOU 2007:36).
Från och med år 2009 finns särskilda medel avsatta för investeringar för produktion av
biogas på gårdsnivå (www.jordbruksverket.se).

4.6 Råvaror till biodrivmedel38
Ett flertal olika råvaror, vilket framgår av avsnitt 2, kan användas för tillverkning av
biodrivmedel. I detta avsnitt begränsas redovisningen till de viktigare råvarorna som

36

Feed-in tariff - un système de tarif d’achat – en mekanism som underlättar för förnybara energikällor

37

http://www.planete-energies.com/content/renewable-energies/waste-management/consumptionproduction.html

38

Källor: IGC - International Grain Council, USDA – United States Department of Agriculture
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används för tillverkning av främst etanol och biodiesel. Följande huvudgrupper av
råvaror belyses i detta avsnitt:
•

Spannmål m.m. (majs, vete, korn, råg, durra, ris, tapioka)

•

Vegetabiliska oljor från oljeväxter (raps, soja, palm, solros)

•

Socker (sockerrör, sockerbetor, melass)

Figur 10 Produktion av olika råvaror till biodrivmedel
Källa: IGC, USDA, F.O.Lichts

4.6.1 Spannmål
Den huvudsakliga spannmålsråvaran för tillverkning av etanol i världen är majs (ca
90 %) och den största användningen för etanoltillverkning sker i USA. De andra
spannmålsslagen, ris samt stärkelserika produkter som t.ex. tapioka används globalt sett
förhållandevis lite. Regionala skillnader finns dock i världen för vilken råvara som
används för etanoltillverkning.
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Figur 11 Spannmålsanvändning för tillverkning av etanol i världen, miljoner ton
Källa: IGC

Av den totala användningen i världen utgör på senare tid USA:s andel drygt 85 %
resterande användning sker i huvudsak i Kina och Kanada. Det framgår tydligt av
följande figur vilken drivande faktor expansionen av etanolmarknaden inom USA varit.
Denna expansion har dock avtagit för de senaste åren då ökningen inte varit lika
markant. Inom EU är vete den dominerande råvaran följt av majs och mindre kvantiteter
av korn och råg., Den svenska etanoltillverkningen använder i huvudsak vete.
Lantmännens fabrik i Norrköping konsumerar totalt ca 550 000 ton spannmål varav vete
beräknas utgöra ca 430 000 ton under 2010/11.
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Figur 12 Spannmålsanvändning för tillverkning av etanol i olika länder, miljoner ton
Källa: IGC

I förhållande till produktion och konsumtion av spannmål i världen har andelen
spannmål för etanoltillverkning ökat under den senaste perioden. I dagsläget
(beräkningar för 2010/11 enligt IGC) används omkring 8 – 9 % av all världens
spannmål till etanol, vilket kan jämföras med motsvarande användning 2005/06 som
uppgick till 3 - 4 %. Övrig industrianvändning (inklusive användning för
livsmedelsändamål) av spannmål (stärkelse, bryggeri m.m.) uppgår till ca 7 % av
produktionen medan den dominerande användningen som foder och som livsmedel
uppgår till ca 43 % respektive ca 35 %.
De viktigare spannmålsslagen i världen är majs och vete, vilka sammanlagt står för
drygt 80 % av spannmålsproduktionen i världen. Utöver de olika spannmålsslagen utgör
också risproduktionen i världen en förhållandevis stor andel. Nästföljande tabell
redovisar spannmålsproduktionen och ris för de senaste åren. Arealen spannmål i
världen beräknas av IGC för 2010/11 till ca 523 miljoner ha medan arealen ris är
beräknad till ca 154 miljoner ha för 2009/10.
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Tabell 20 Världsproduktion av spannmål och ris, miljoner ton
2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10p

2010/11p

Majs

698

710

795

796

809

829

Vete

621

598

609

686

677

644

Korn

139

138

133

155

148

124

Övrigt1

148

142

160

161

152

148

Total produktion
spannmål

1 606

1 588

1 697

1 798

1 787

1 745

Total konsumtion
spannmål

1 619

1 629

1 685

1 723

1 764

1 779

Total handel
spannmål

215

222

239

249

239

232

Ris (slipat)

418

420

433

447

441

Ej tillgänglig

1) Durra (sorghum), havre, råg, rågvete, blandsäd
Källa: IGC

De dominerande spannmålsproducenterna och tillika de största exportörer i världen är i
huvudsak USA, EU, Argentina, Kanada, Australien, Ukraina, Ryssland och Kazakstan.
De länder som står för den största andelen av importen av spannmål är Japan, Mexiko,
Egypten, Saudiarabien och Korea. Den totala världshandeln av spannmål uppgår till ca
13 % av produktionen och utgörs till största delen av vete och majs för främst livsmedel
och foderändamål.
När det gäller större risproducenter och exportörer i världen så utgörs dessa av Thailand,
Vietnam, Pakistan och Indien. Större importörer är länderna i Mellanöstern,
Filippinerna, Nigeria och EU. Världshandeln av ris utgör årligen ca 7 % av den totala
produktionen.

4.6.2 Vegetabiliska oljor
Vegetabilisk olja är den största råvaran för biodieselproduktion vilket medför att
biodieselmarknaden påverkas av handelsmönstret för den vegetabiliska oljan. EU:s
import av vegetabiliska oljor har ökat p.g.a. den ökade efterfrågan på biodiesel och EU
är nettoimportör. Den viktigaste oljan är palmoljan men även raps- och sojaoljeimporten
har ökat. Palmoljeimportökningen beror dock huvudsakligen på att efterfrågan från
livsmedelsindustrin ökat (F.O.Lichts, 2009).
De vanligaste oljeväxterna (växter med oljehaltiga frön/kärnor/bönor/nötter) som odlas i
världen är soja och raps. Andra oljeväxter är t.ex. solros, bomull, oljepalm, kopra och
jordnöt. Odlingen av sojabönor sker till större delen i USA, Brasilien och Argentina och
större producenter av rapsfrö är Kina, Indien, Kanada och EU. Odlingen av oljepalm
och kopra (kokosnöt) sker främst i Indonesien, Malaysia och Filippinerna medan t.ex.
odlingen av solros i Ryssland, Ukraina och Kazakstan utgör omkring hälften av
världsarealen.
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Den totala arealen för de viktigare oljeväxtgrödorna39 uppgick 2008/09 till ca 202,2
miljoner ha och för 2009/10. För 2010/10 är arealen preliminärt beräknad till ca 204,8
miljoner ha respektive 210,2 miljoner ha enligt USDA.

Figur 13 Produktionen av oljehaltiga fröer i världen 2006/07 – 2010/11
Källa: USDA

Oljeväxter används till foder och för humankonsumtion samt även för teknisk
användning. Av oljeväxten produceras olja och mjöl samt erhålls även restprodukter i
form av t.ex. presskakor som också är en foderprodukt. Av den totala produktionen av
vegetabilisk olja i världen används en del till tekniskt bruk varav under 10 % används
till drivmedel (F.O.Lichts, 2009). Genom att mala/pressa hela oljeväxten framställs mjöl
som i sin tur blir en bas i kraftfodertillverkningen runtom i världen. Även om raps är en
viktig råvara för framställning av biodiesel i EU är den produktionen knappt hälften så
stor vid en jämförelse med produktionen av palmolja. Av den totala produktionen
palmolja används dock bara drygt 20 % för teknisk användning i dagsläget. Den största
produktionen av palmolja i världen återfinns i Indonesien och Malaysia och utgör drygt
85 %. Produktionen av olja ifrån olika oljeväxter framgår av figur 14.

39

Sojaböna, raps, solrosfrö, bomullsfrö, jordnöt, palmkärna
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Figur 14 Produktionen av olja från olika växter i världen 2006/07 – 2010/11
Källa: USDA

Genom att jämföra tabellerna i figur 13 och 14 ser vi att ökningen av produktionen av
palmkärna med 30 % på 4 år (från 10,2 till 13,3 miljoner ton) matchas av ökningen av
produktionen av palmolja med 32 % (från 37,3 till 49,3 miljoner ton).
Handeln av oljeväxter domineras framförallt av export av sojabönor (både hela bönor
och mjöl) ifrån USA, Brasilien och Argentina för foderändamål runtom i världen. Av de
vegetabiliska oljorna som används för bl.a. biodieselframställning är palmoljan den
största exportvaran där knappt 80 % av produktionen exporteras medan motsvarande
uppgifter för rapsolja och sojaolja är ca 10 % respektive 20 %.
Solrosfröolja har ett högt näringsvärde och används inte till biodieselproduktion (Busse,
2010).

62

Figur 15 Exporten av vegetabilisk olja 2006/07 – 2010/11, miljoner ton
Källa: USDA

Av nedanstående figur framgår att exporten i världen av palmolja domineras av
Indonesien och Malaysia som står för omkring 90 % av världshandeln. De största
importörerna av palmolja är Indien, Kina, EU och Pakistan.

Figur 16 Handel (export) av palmolja i världen 2006/07 – 2010/11, miljoner ton
Källa: USDA
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4.6.3 Socker
Skördad areal för sockerbetor och sockerrör i världen uppgick sammanlagt till ca 28,7
miljoner ha för 2008 (FAOSTAT, 2010). Sedan 2005 är detta en ökning med
genomsnitt 4 % per år där merparten av arealökningen inträffade under 2007 vilket till
stor del berodde på att arealen ökade förhållandevis mycket i Sydamerika och Asien.
Sockerbetsodling (ettårig växt) sker i huvudsak på den norra delen av halvklotet medan
sockerrörodling (flerårig) växer i de mer tempererade områdena på södra halvklotet.
Odlingen av sockerbetor runtom i världen har successivt minskat till fördel för
sockerrörsodlingen som 2008 stod för ca 85 % av sockerarealen (motsvarande
förhållande 2005 var ca 79 %). Vid tillverkning av etanol utifrån sockerprodukter
används sockersaften ifrån sockerbetor eller sockerrör som jäses för framställning av
alkohol. Den del av sockersaften som inte jäses används istället för tillverkning av olika
sockerprodukter. Biprodukter ifrån sockerframställningen som melass kan också
användas som råvara för etanoltillverkning men även som foderråvara. Produktion,
konsumtion och handel av socker framgår av nedanstående figur (handel av sockerbetor
och sockerrör förkommer inte i någon större utsträckning då dessa är förhållandevis
dyra att transportera jämfört med den bearbetade produkten).

Figur 17 Marknadssituationen för socker i världen, miljoner ton råsockervärde
Källa: F.O.Lichts

De viktigaste producent- och exportländerna återges i följande figur. Dominerande på
världsmarknaden för både produktion och export är Brasilien. Drygt 40 % av världens
export 2009/10 utgörs av brasilianskt socker. Därefter är EU fortfarande en
förhållandevis stor exportör som åtföljs av Thailand och Australien. Kina och USA är i
princip i behov av import för att täcka den inhemska konsumtionen medan Indien och
Mexiko de flesta år är självförsörjande.
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Figur 18 Viktigare producentländer i världen, miljoner ton råsockervärde
Källa: F.O.Lichts

Den störste producenten av etanol baserat på sockerprodukter är Brasilien som använder
över hälften av skörden av sockerrör för etanoltillverkning. Inriktningen på produktion
mot övervägande del etanol eller socker ändras årligen i takt med prisutvecklingen på
både etanol och socker.
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5 Debatt om biodrivmedel
Biodrivmedel är ett hett omdebatterat ämne, med flera infallsvinklar. Ofta rör sig
debatterna kring hållbarhetsaspekter både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. I många
av dessa är det antingen eller som gäller. Detta grundar sig i att biodrivmedel är ett
paraplybegrepp som innefattar en rad produkter som produceras via olika
produktionssystem och av en mängd olika råvaror. En bedömning av hur hållbara
biodrivmedel är blir därmed komplex och beror på ett flertal faktorer.
Denna komplexitet gör att vissa forskare kan tycka att biodrivmedlen är lösningen på
klimatproblem och vårt fossilberoende, medan andra säger att om vi byter till
biodrivmedel så ökar de totala växthusgasutsläppen jämfört med fossila. Vissa anser att
biodrivmedel leder till svält i världens fattiga länder medan andra hävdar att
biodrivmedel stärker ländernas ekonomi och på så sätt bidrar till en hållbar utveckling i
dessa länder.
De råvaror som används för produktion av biodrivmedel kan t.ex. komma från
jordbruket, skogsbruket eller utgöras av hushållsavfall och avloppsslam. Råvaran kan
avsiktligt odlas för att användas till produktion av biodrivmedel eller vara en
restprodukt från jordbruk, livsmedelsindustri eller skogsbruk. Om råvaran odlas kan
odlingen ske på åkermark i produktion, på marginalmark eller överskottsmark som inte
är i produktion. Om åkermarken är begränsad och för att odling av en energigröda inte
ska behöva ersätta annan odling kan en utökning av åkermarksarealen på bekostnad av
annan markanvändning ske. Olika systemlösningar kan ge mer eller mindre hållbara
biodrivmedel i jämförelse med varandra och med fossila motsvarigheter. Nyckeln för att
nå hållbarhet kan sammanfattas i de tre begreppen:
-

energieffektivitet

-

resurseffektivitet

-

klimateffektivitet

Energieffektivitet
Ju mer biodrivmedel man kan få ut i förhållande till den energi som tillförs systemet vid
odling, transporter och tillverkningsprocesser, desto högre är energieffektiviteten. Om
man dessutom fördelar den hjälpenergi som tillförs systemet även på de biprodukter
som processen ger upphov till så ökar effektiviteten ytterligare.
Resurseffektivitet
För att nå resurseffektivitet måste marken användas på ett sätt som maximerar utbytet
per hektar. Ett sätt att göra detta är att optimera grödvalet och anpassa
produktionsmetoderna efter vad grödan ska användas till. Detta bidrar även till
effektivare användningen av andra resurser som t.ex. vatten och andra insatsvaror.
Effektivare markanvändning uppnås också genom att använda bränslesnålare
biodrivmedelsbilar. Då får man längre körsträcka per hektar.
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Att finna användningsområden för rest- och biprodukter är också resurseffektivt. I
energikombinat kan flera olika typer av energibärare produceras och genom att använda
även rest- och biprodukter för produktion av energi så ökar utbytet per hektar.
Klimateffektivitet
Hur klimateffektivt ett biodrivmedel är beror på mängden utsläpp av växthusgaser som
biodrivmedlet ger upphov till, i förhållande till hur mycket energi vi får ut.
Växthusgasutsläppen påverkas av odlingsmetoder och marktyp, typ av processbränsle i
produktionsanläggningen och om och hur rest- och biprodukter används.
Utsläpp som är förknippade med odling är CO2 från drivmedelsanvändning i traktorer
och kollager i mark, N2O och CO2 från tillverkning av konstgödsel, och N2O från mark
som bildas av kväve som finns i eller tillförs via gödsling av marken. N2O är en 300
gånger kraftigare växthusgas än CO2 så stora vinster kan uppnås genom en effektivare
användning av kväve vid odlingen och användning av konstgödsel från
produktionsanläggningar som renar sina utsläpp. Vilken typ av mark som används har
också betydelse. Odling på kolrika marker som torvmark eller nyodling av mark som
tidigare varit skog kan leda till ökade utsläpp av CO2 (IPCC, 2007).
För största möjliga klimatvinst ska utsläppen av växthusgaser vara så låga som möjligt
genom hela produktionskedjan av biodrivmedel. I drivmedelsanläggningar som
använder biobränsle som processbränsle produceras biodrivmedel som ger större
klimatvinst jämfört med anläggningar som använder fossila bränslen. Användning av
rest- och biprodukter minskar utsläppen per producerad enhet då utsläppen kan fördelas
över flera produkter och hänsyn kan tas till vinster förenade med att biprodukter ersätter
andra produkter (t.ex. drank och rapsmjöl blir proteinfoder som ersätter importerad
soja).
I detta kapitel går vi igenom argument för och emot biodrivmedel och belyser orsakerna
till varför man kan komma fram till så olika slutsatser. Följande
diskussionsutgångspunkter är valda:
-

Ger biodrivmedel större miljöpåverkan än fossila drivmedel? (Avsnitt 5.1)

-

Är biodrivmedel ett hot mot livsmedelstryggheten? (Avsnitt 5.2)

-

Är andra generationens biodrivmedel lösningen? (Avsnitt 5.3)

Vi går inte in på kostnadseffektivitet. Med olika styrmedel kan samhället minska
utsläppen av koldioxid. Genom att välja den mest kostnadseffektiva åtgärden får
samhället störst minskning till lägst kostnad. I denna rapport ser vi inte produktion och
konsumtion av biodrivmedel som enbart en åtgärd för att minska koldioxidutsläpp utan
som ett av flera alternativ till fossila drivmedel, en möjlig marknad för jordbrukets
råvaror samt en utvecklingsväg för hållbara drivmedel för framtiden. Därför har vi inte
tittat på huruvida biodrivmedlen är kostnadseffektiva eller inte för att minska utsläppen
av koldioxid.
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5.1 Miljöpåverkan från biodrivmedel
I skuggan av klimatförändringen vill många se användningen av biodrivmedel som en
klimatåtgärd, där vi genom att ersätta fossil energi med bioenergi minskar utsläppen av
växthusgaser. För att biodrivmedel ska kunna marknadsföras som produkter som
minskar utsläppen måste produktionen av råvaran och själva drivmedlet samt
användningen visa på minskade utsläpp jämfört med produktion och användning av
motsvarande fossila drivmedel.
Eftersom olika produktionsmetoder och olika råvaror (olika jordbruksgrödor, olika
typer av avfall) medför olika stora utsläpp, bör den som vill bedöma miljöpåverkan titta
på varje enskilt produktionssystem för sig. Det finns olika sätt att bedöma påverkan från
biodrivmedel. Framförallt används idag livscykelanalyser eller miljö- eller agroekonomiska modeller. I en livscykelanalys (LCA) summeras miljöpåverkan från hela
produktens livscykel och resultatet kan sedan jämföras med andra produkter med
samma funktion. I de ekonomiska modellerna gör man en simulering med tänkta
förändringar i politik eller efterfrågan för att få fram de troliga makroekonomiska
händelserna och försöker få fram deras troliga effekter t.ex. på markanvändning.
Många institut, organisationer och universitet/högskolor har gjort LCA för
biodrivmedel, framförallt har de då fokuserat på klimatpåverkan och energieffektivitet
eller fossil energianvändning. Resultaten skiftar en del mellan studierna. I detta avsnitt
tittar vi på några av dessa studier med bas i LCA för att se vilka faktorer som avgör hur
stor produktens påverkan blir på klimatet. För effekten av ändrad markanvändning gör
vi nedslag i några olika agro-ekonomiska modeller. Vi försöker också att förklara vad
som gör att olika studier kommer fram till olika resultat och beskriva vilken annan
miljöpåverkan biodrivmedelsproduktion kan ha.

5.1.1 Vilka miljöfrågor bör beaktas för biodrivmedel?
Klimatpåverkan och fossil energianvändning har som nämnts ovan varit föremål för de
flesta analyser som har gjorts på biodrivmedel. Men det är viktigt att ha i åtanke att
produktionen även har andra miljöeffekter och fundera över vilka vi bör beakta vid
biodrivmedelstillverkning. De miljöeffekter som normalt kvantifieras i en LCA enligt
ISO40 14044-standarden är:

40

-

klimatpåverkan

-

energianvändning

-

övergödning

-

försurning

-

fotokemiska oxidanter

-

partiklar

ISO är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner
som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. ISO standarder är internationellt
accepterade och använda av nästan alla länder. ISO 14044 är den standard som rör livscykelanalyser.
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För dessa miljöeffektkategorier finns det etablerade metoder för att kvantifiera
miljöpåverkan. Även vattenanvändningen är en fråga som de senaste åren
uppmärksammats allt mer i LCA-sammanhang, framförallt för produktion i länder med
brist på vatten. Biologisk mångfald, bekämpningsmedel och ändrad markanvändning är
ytterligare påverkansområden som kan få stor betydelse för biodrivmedel. Men dessa
påverkansområden är idag inte kvantifierbara inom LCA-metodiken, utan här krävs
andra bedömningsmetoder exempelvis agro-ekonomiska modeller för att avgöra
betydelsen.
Klimatpåverkan, energianvändning och övergödning anses av Börjesson & Tufvesson
(2010) vara extra relevanta att analysera i en LCA för biodrivmedel, då dessa
parametrar särskiljer sig från konventionella drivmedel som bensin och diesel.
Klimatpåverkan och energianvändning bör analyseras för att kontrollera att det
verkligen blir en minskning jämfört med fossilt. Övergödning bör analyseras eftersom
all odling riskerar att bidra till övergödning. En annan anledning till att dessa tre bör
analyseras extra noggrant är att det finns stora variationer mellan biodrivmedel. Ändrad
markanvändning och övergödning anges också som två viktiga områden att studera,
även om det i dagsläget inte finns några etablerade metoder för bedömning. I
Jordbruksverkets rapport Jordbruk, bioenergi och miljö görs en ansats att bedöma
effekten av biologisk mångfald som en konsekvens av bioenergiproduktion i Sverige.
Detta görs med hjälp av agro-ekonomiska modeller, men även med dessa modeller är
effekten svår att kvantifiera (Jordbruksverket, 2009). Det finns även flera modeller för
att bedöma ändrad markanvändning, resultaten dem emellan skiljer sig stort och det
krävs utveckling även på detta område för att bedöma de verkliga effekterna av ändrad
markanvändning (se exempelvis RFA, 2008).
Det extra bidraget till övergödning är nära kopplat till brukande av mark och
användning av gödselmedel vilket innebär att samma effekter uppkommer oavsett om
grödorna används till drivmedel eller till mat. Detta gäller även för andra miljöeffekter
som biologisk mångfald, användning av bekämpningsmedel och ändrad
markanvändning. Många miljöproblem kopplade till första generationens biodrivmedel
är alltså desamma som för en ökad jordbruksproduktion generellt, därför tycker FAO att
man borde ta fram hållbarhetskriterier för jordbruksproduktion generellt för alla
jordbruksprodukter, oavsett användningsområde (FAO, 2008).
Försurning, fotokemiska oxidanter och partiklar är miljöeffekter som är mer
förknippade med förbränning av drivmedel än brukande av mark, men det förekommer
även vid brukande av mark. Dessa anses dock inte vara avgörande för ett biodrivmedels
påverkan, då inget biodrivmedel särskiljer sig jämfört med de andra (Börjesson m.fl.,
2010). Däremot kan man urskilja en något högre påverkan av dessa effekter för
biodrivmedel i jämförelser med fossila drivmedel (se exempelvis Uppenberg m.fl.,
2001).
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5.1.2 Faktorer som påverkar drivmedlets miljöprestanda41
Osäkerheterna vid bedömning av ett drivmedels miljöpåverkan och miljönytta är många
gånger stora. Mest osäkerheter finns kopplat till klimatpåverkan, övergödning och
biologisk mångfald samt andra effekter som rör brukande av jord. Framförallt är det
vissa enskilda faktorer som påverkar drivmedlets miljöprestanda mer än andra. Följande
faktorer har identifierats som de mest avgörande (JRC, 2007, Hoefnagels m.fl., 2010,
Cherubini m.fl., 2009, Börjesson m.fl. 2010):
•

Vilka råvaror som används och hur dessa producerats

•

Ändrad markanvändning, både direkta och indirekta effekter

•

Emissionsfaktorer för olika marker

•

Vilka biprodukter som producerats och vad de kan ersätta

•

Hur man väljer att fördela (allokera) utsläppen från produkter och biprodukter,
eller om man istället väljer att utvidga systemet för att också inkludera den vinst
som fås av att biprodukterna kan ersätta något annat.42

Förutom faktorerna ovan finns det olika marknadseffekter som är svåra att förutse men
som kan få stora konsekvenser.
Råvaror och process
När restprodukter från t.ex. odling eller livsmedelsindustri används för energiproduktion
uppnås en hög miljönytta eftersom drivmedlet då inte belastas med utsläpp från
odlingsfasen (Searchinger m.fl., 2008, Cherubini m.fl., 2009). Detta är den största
orsaken till att biogas från restprodukter många gånger anses ha den bästa
miljöprestandan jämfört med andra biodrivmedel (se exempelvis Kärrmark m.fl., 2010).
För grödor har odlingseffektiviteten en stor betydelse för storleken på utsläppen per MJ
bränsle. Detta innebär att förädlingsarbetet för att t.ex. få fram sorter som är anpassade
för ändamålet har en viktig roll och även ett effektivare utnyttjande av gödselmedel har
en potential för att förbättra miljöprestandan. Exempelvis kan mängd gödselmedel,
skördefrekvens och bevattning öka skördarna men sådana åtgärder kan också innebära
ökade utsläpp (Cherubini m.fl., 2009).
Effektiviteten i produktionsprocessen är också viktig för drivmedlets miljöprestanda och
det finns en stor potential att effektivisera omvandlingen av biomassa till biodrivmedel.
Växthusgasutsläppen påverkas även mycket av vilken typ av el och processenergi som
används i tillverkningsprocessen (Börjesson m.fl., 2010).
Markanvändningseffekter
41

I denna rapport använder vi ordet miljöprestanda för att ange hur en produkt presterar miljömässigt. Ett
sätt att ta fram en produkts miljöprestanda är att göra en livscykelanalys där miljöprestandan analyseras
efter givna indikatorer, som växthusgasutsläpp, försurning etc..

42

Inom LCA-metodiken används fyra olika metoder; Ingen allokering, ekonomisk allokering, fysikalisk
(t.ex. energi) allokering och systemutvidgning.
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Ändrad markanvändning som en konsekvens av produktion av biodrivmedel kan uppstå
antingen direkt eller indirekt. Beroende på studie varierar resultaten om ändrad
markanvändning mycket. Både när det gäller antaganden om hur stora arealer som tas i
anspråk per energienhet och hur stora utsläppen blir för varje hektar. Framförallt
handlar det om emissionsfaktorer, tidsperioden som utsläppen ska fördelas på och
antaganden om hur mycket mark som finns i världen som varierar. Effekter av ändrad
markanvändning uppstår givetvis inte bara vid produktion av grödor för
energiproduktion utan uppstår alltid i större eller mindre grad då en gröda ersätts med en
annan.
Med direkt ändrad markanvändning menas den ändring som sker på åkern när man
ersätter en specifik gröda med en annan eller när man röjer ny areal för produktionen.
Ett exempel är om man på en ogödslad gräsmark istället börjar odla ettåriga grödor för
biodrivmedel. Här har referensmarken (ursprungsmarken) en stor betydelse för hur stor
skillnaden i växthusgasutsläpp blir. Om man börjar odla vall istället för spannmål kan
utsläppen t.o.m. bli mindre. Startar man nyodling på torvjordar ökar
växthusgasutsläppen och övergödning med 10-20 % på grund av biogena emissioner av
CO2 och N2O från jorden respektive läckage av kväve till vatten (Börjesson &
Tufvesson, 2010).
Indirekt ändrad markanvändning betyder att man tar en annan mark i anspråk för att
kompensera för ändrad markanvändning på åkern. Det kan t.ex. betyda att man
importerar ett livsmedel från ett annat land för att kompensera för att man i det egna
landet valt att producera råvaror för biodrivmedel istället för livsmedel. Det finns i
dagsläget många modeller för att uppskatta omfattningen och effekterna av den
indirekta markanvändningen för biobränslen men metodiken är ny. Den första modellen
som utformades kom så sent som 2007 (av Banse m.fl.). Se vidare slutet av avsnitt 5.1.3
för en resumé av EU-kommissionens litteraturgenomgång av de
markanvändningsmodeller som finns idag.
Biprodukter
Produktion av biodrivmedel resulterar ofta i stora kvantiteter av biprodukter,
exempelvis vid tillverkning av RME får man rapsmjöl som kan användas för att ersätta
sojamjöl. Genom att sojamjöl kan ersättas undviker man emissioner från
sojaproduktionen. Tabell 21 visar exempel på biprodukter och ersättningsprodukter för
olika produktionssystem för biodrivmedel.
Tabell 21 Biprodukter och ersättningsprodukter för några typiska produktionssystem för
biodrivmedel.

Drivmedel

Biprodukt

Ersättningsprodukt

Veteetanol

Drank
Halm
Rapsmjöl
Glycerol
Halm
Rötrest
El
Bagasse

Sojamjöl och foderkorn
Biobränsle
Sojamjöl och foderkorn
Fossil & biobaserade. kemikalier
Biobränsle
Mineralgödsel
Fossil el
Biobränslen

RME

Biogas
Sockerrörsetanol
Källa: Börjesson m.fl., 2010
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Nyttan man får genom att ersätta andra produkter med biprodukterna beror dels på vilka
mängder man får ut, vad de ersätter och vilken marknad det finns för biprodukterna.
Beroende på hur stor marknad det finns för biprodukterna så finns det
volymbegränsningar i hur mycket biodrivmedel som kan göras med bibehållen
miljönytta.
Hur man fördelar utsläppen (allokera) mellan biprodukterna och drivmedlet har stor
betydelse för resultatet. Inom LCA finns det olika metoder för detta, det första
alternativet är att fördela alla utsläpp till huvudprodukten (ingen allokering). Det andra
och tredje alternativet är att fördela utsläppen mellan biprodukterna och
huvudprodukten, d.v.s. allokera utsläppen på en ekonomisk eller en fysikalisk enhet
(t.ex. energi eller vikt). Det fjärde alternativet är att använda sig av systemutvidgning
d.v.s. man utvidgar det studerade systemet och räknar in de utsläpp man sparat in tack
vare att man ersatt något annat. Vilken metod som är bäst skiljer sig från fall till fall.
Enligt ISO-standarden för LCA (ISO 14044, 2006) ska systemutvidgning tillämpas i
första hand. För biodrivmedel finns det många som anser att systemutvidgning är den
bästa metoden (Se exempelvis FAO, 2008, JRC, 2007, Börjesson, 2010) men i EU: s
förnybarhetsdirektiv har man valt fysikalisk allokering efter energiinnehåll
(energiallokering).

5.1.3 Vad säger olika studier om biodrivmedlens klimatpåverkan?
Med utgångspunkt i föregående avsnitt resonerar vi i detta avsnitt kring olika studier
och deras resultat. Vi har valt att titta på klimatpåverkan då denna har varit föremål för
flest studier. Resonemanget förs utifrån resultaten i studierna som presenteras i Tabell
22. Studierna är av olika karaktär och är valda utifrån att de kommer från stora
internationella organisationer eller tongivande forskare. Urvalet gör inte anspråk på att
vara heltäckande. Typ av studie och vilka drivmedel vi tittar på i denna rapport
presenteras i tabellen.
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Tabell 22 Syftet med och vilka drivmedel vi tittar på från respektive studie
Rapport
FAO, 2008

OECD, 2008

JRC, 2007

Typ av studie

Drivmedel refererade till i
denna rapport
Etanol från:
Går igenom ett antal egna samt IEA:s LCA för
- Sockerrör
biodrivmedel. Allokering av biprodukter är olika och
- Sockerbeta
är därför en av de största orsakerna till variationerna
- Majs
i resultatet. Ändrad markanvändning är inte med i
Biodiesel från
dessa bedömningar.
- Oljepalmer
- Raps
- Soja
Etanol från:
Går igenom 60 olika LCA främst med fokus på
- Sockerrör
första generationens biodrivmedel, men även några
- Vete
ur andra generationens drivmedel. Olika
- Majs
allokeringsmetoder använda. Ändrad
Biodiesel från:
markanvändning med endast för biodiesel från
- Raps
palmolja.
- Palmolja
Etanol från:
EU kommissionens Well to Wheel rapport tittar på
- Sockerbeta
växthusgasutsläpp och energianvändning med hjälp
- Vete
av LCA för både fossila och förnybara drivmedel.
Biodiesel från:
Europa, ingen ändrad markanvändning,
- Raps
systemutvidgning som allokeringsmetod för
biprodukter.

Searchinger, 2008

Etanol från majs, USA
Omdebatterad artikel i tidskriften Science,
modellerar utsläpp som effekt av ändrad indirekt
markanvändning. Generella utsläppsvärden för
övriga produktionsprocessen från GREET-modellen.

Börjesson m.fl.,
2010

Etanol från:
Livscykelanalys av svenska produktionssystem för
- Sockerrör
biodrivmedel samt brasiliansk etanol. Data för
(brasiliansk)
etanol- och RME-produktionen är baserade på idag
- Vete
befintliga system medan biogasanläggningarna utgår
- Sockerbeta
från projekterade anläggningar43.
Biodiesel från:
4 olika allokeringsmetoder utförda för samtliga
- Raps
system, direkta effekter från ändrad markanvändning
Biogas
är uppskattad, inte indirekta effekter.

Edwards m.fl., 2010 Omfattande modellstudie som syftar till att jämföra
olika modeller för indirekt markanvändning.
(EU-kommissionen)
Bowyer, 2010
(IEEP, Institute for
European
Environmental
Policy)

Analys av de indirekta markanvändningseffekterna
utefter de nationella handlingsplanerna inom EU:s
biobränslepolitik (NREAP44). Schablonvärden kring
markanvändnings ändringar från Edwards m.fl.,
2010, men en högre emissionsfaktor för CO2.

Tittar på biodrivmedel i konkurrens med
livsmedelstrygghet. Modellerar indirekt
(IIASA,
markanvändning för ett antal olika scenarier,
International
drivmedlen är ett generellt genomsnitt för hela
Institute for Applied
världen.
Systems Analysis)
Fischer m.fl., 2009

43

Anläggningar som ännu inte finns, utan endast är planerade

44

National Renewable Energy Action Plan

Etanol från EU
Biodiesel från EU
Etanol (28 %) och
biodiesel (72 %)

Etanol (78 %) och
biodiesel (22 %)
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Figur 19 illustrerar den stora variationen av resultat för etanol respektive biodiesel som
återfinns i litteraturen. Biodrivmedlens miljöpåverkan jämförs med de fossila
drivmedlens miljöpåverkan. Referensvärdet för de fossila drivmedlens miljöpåverkan
brukar anges vara mellan 70 och 90 g CO2/MJ. I figuren nedan varierar alltså detta
något från studie till studie. I miljöpåverkan för fossila drivmedel ingår normalt
extraktion av råolja och förbehandling, transporter till raffinaderi och distribution,
raffinering och användning.
Bland extremerna i figur 19 är Edwards och Bowyer med vissa resultat som visar på
uppåt 160 % ökning av växthusgasutsläppen jämfört med fossila drivmedel. Dessa båda
studier baserar sig på samma modellkörningar. I de staplar som visar på en ökning av
utsläppen (dvs. negativa staplar markerade med * i diagrammet) och en stapel nära 0 %
minskning är effekten av indirekt ändrad markanvändning inräknad. Även de studier
som inte räknat med indirekta markanvändningsförändringar varierar mycket i resultat.
De största minskningarna erhålls om systemutvidgning av biprodukterna görs. Då kan
man nå uppemot och strax över 100 % reduktion jämfört med fossilt. Till resultaten från
Edwards och Fischer har vi själva lagt till schablonvärden för besparing till de
beräknade markanvändningsförändringarna, se tre sidor längre fram.

Figur 19 Skillnad i resultat mellan olika studier. Diagrammet är inget lådagram. Resultaten visas i
reduktion av växthusgaser jämfört med konventionella fossila drivmedel. För OECD:s rapport som
har gått igenom en mängd olika studier redovisas i den breda kolumnen det intervall som de flesta
studierna har hamnat i, de resultat som endast ett fåtal studier resulterar i visas som smala streck.
* Fyra av studierna har räknat med indirekt ändrad markanvändning enligt vissa modeller.
Källa: Jordbruksverkets sammanställning av olika rapporters resultat
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FAO drar slutsatsen utifrån egna livscykelanalyser och livscykelanalyser från IEA att
alla studerade biodrivmedel leder till en reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med
bensin och diesel. Etanol gjort på sockerrör leder till de största växthusgasbesparingarna
jämfört med fossila bränslen (70 - 90 procent bättre). Etanol från sockerbetor och
biodiesel från vegetabiliska oljor hamnar någonstans i mitten (40 - 60 procent), medan
majsetanol ofta tycks ge ganska små besparingar (20 - 30 procent). Dessa variationer
beror delvis på råvara och process för tillverkning men även vilka systemgränser som
har valts för studien. Ändrad markanvändning är inte med i dessa resultat.
Även i EU-kommissionens Well to Wheel rapport (JRC, 2007) konstateras att de
vanligaste biodrivmedelsystemen, som etanol från sockerbeta och vete samt RME, har
lägre växthusgasutsläpp än bensin respektive diesel. I denna studie har man fokuserat på
ett europeiskt perspektiv. Resultaten speglar på ett generellt plan klimat- och
energiprestanda för bränslen tillverkade i Europa. Etanol från sockerbeta och vete ger en
besparing på ca 30 % av växthusgasutsläppen jämfört med bensin. För biodiesel är
besparingarna jämfört med diesel något större, då produktionsprocessen kräver mindre
energi. I det bästa fallet kan 53 % av växthusgasutsläppen reduceras (JRC, 2007).
OECD har i rapporten Economic assessment of biofuel support policies analyserat
resultat från 60 olika livscykelanalyser, det övergripande resultatet från dessa är med i
figur 19. Etanol från sockerrör har det mest robusta resultatet då de allra flesta studierna
ger 70 - 85 % reduktion jämfört med bensin. Om systemet utvidgas till att gälla även
biprodukter blir resultatet t.o.m. bättre än 100 % besparing. Etanol från vete varierar
däremot i en högre utsträckning mellan studierna. Till viss del är det olika lokala
förutsättningar som orsakar variationen men också variationer i allokeringsmetoder,
kvävebalanser och typ och kvalitet av processenergi använd. I en studie som refereras
varierar växthusgasutsläppen mellan en ökning på 9 % till en minskning med 80 %
jämfört med bensin. Detta beroende på vilken typ av processenergi som används
(brunkol respektive halm). För Europeiska förhållanden ligger reduktionen av
växthusgasutsläpp mellan 30 - 55 %. När det gäller etanol från majs varierar resultaten
mycket och några studier visar på ett negativt resultat. OECD:s slutsats när de har
analysera dessa är att de negativa resultaten för etanol från majs till störst del beror på
gammal data och att ingen allokering till biprodukter gjorts. Vikten av rätt energimix
lyfts också, de studier där processenergin kommer från kolkraft visar på en låg
koldioxidnytta. I likhet med FAO menar OECD också att besparingen för amerikansk
majsetanol ligger på ca 20 % jämfört med bensin. När det gäller biodiesel finns två
huvudorsaker för variationen i resultatet; metoden för lustgasutsläpp från gödsling och
antagandet kring biprodukterna. Detta resulterar i variationer från 15 - 85 % reduktion
av växthusgaser jämfört med bensin. För Europeiska förhållanden skriver OECD att
förbättringen jämfört med fossila är 40 - 55 %, förutsatt att IPCC:s emissionsfaktor för
lustgasutsläpp används samt energiallokering mellan produkt och biprodukt görs.
Biodiesel från palmolja har inte studerats lika mycket som de övriga biodrivmedlen,
huvudfrågan här är förändringar i markanvändningen. Detta är också de enda av de
studier som OECD har tittat på som försöker kvantifiera effekterna av ändrad
markanvändning. Resultatet varierar från 80 % förbättring till 8 - 20 gånger försämring
jämfört med fossil diesel (OECD, 2008).
Fördelningen av utsläpp på olika biprodukter varierar mellan de olika studierna och är
också en orsak till att olika resultat genereras. I Börjesson m.fl. (2010) jämförs alla
system med fyra olika allokeringsmetoder för biprodukterna: ingen allokering,
energiallokering (fysikalisk), ekonomisk allokering och systemutvidgning. Man har
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tittat på klimatpåverkan, energieffektivitet, övergödning, försurning, fotokemiska
oxidanter såsom marknära ozon samt partiklar (här refererar vi dock endast
klimatpåverkan). Reduktion av klimatpåverkan jämfört med fossil för veteetanol
beräknas ligga mellan 71 och 63 % med systemutvidgning respektive energiallokering.
På samma sätt reduceras utsläppen för etanol från sockerbeta mellan 85 och 75 %,
sockerrörsetanol mellan 79 - 77 % och RME 68-53 %. Resultaten visar också att när
beräkningen görs med systemutvidgning, där man även räknar med inbesparade utsläpp,
nås i samtliga fall en bättre klimatprestanda än om utsläppen fördelas efter
energiinnehållet i produkterna. För att bibehålla systemnyttan är det viktigt att det finns
avsättning för biprodukterna. Även i denna studie har alla de undersökta systemen lägre
utsläpp av växthusgaser än fossila drivmedel (bensin och diesel). Biogas ger lite bättre
resultat än de övriga drivmedlen. Beroende på råvara varierar reduktionen av
växthusgaser mellan 74 och 148 %. Den bästa effekten nås för biogas från gödsel. Dock
ska man ha i åtanke att biogas är det enda drivmedlet där bedömningen är grundad på
projekterade anläggningar. Börjesson gör också en ansats att bedöma de direkta
markanvändningseffekterna, men räknar inte in de indirekta ändringarna. Effekter av
direkta markanvändningsförändringar bedöms med hjälp av två olika markreferenser,
dels ogödslad gräsmark och dels spannmålsproduktion. När ogödslad gräsmark används
som referens sker en större förändring i kolinlagring till skillnad från när
spannmålsproduktion är referensmark där inga direkta förändringar antas ske. En
fjärdedel av odlingen antas idag vara odling som sker på tidigare gräsbevuxen mark
medan tre fjärdedelar inte antas medföra några direkta förändringar av kolmängden i
marken. Om olika markanvändningsreferenser används blir skillnaderna ännu större
mellan det lägsta och högsta värdet i spannet. Om vi antar att allt vete som används till
etanol odlas på tidigare ogödslad gräsbevuxen mark minskar växthusgasutsläppen
endast med 54 % jämfört med utsläppen från bensin. Antar vi att det redan odlas
spannmål på all åkermark blir reduktionen 93 %. Angående indirekta
markanvändningseffekter antas att inga undanträngningseffekter kommer att ske
eftersom vi idag inte utnyttjar marken fullt ut i Sverige, att odlingsintensiteten inom
befintlig växtodling kan öka samt att vi indirekt kan få positiva markeffekter genom att
ersätta importerat sojafoder med biprodukter (Börjesson m.fl., 2010). Samtidigt odlas
trädorna i Sverige inte nödvändigtvis upp bara för att produktionen av etanol ökar i
Sverige. Detta beror på att lönsamheten i odlingen inte förändras nämnvärt om inte
priserna på spannmål stiger. För att detta ska ske krävs att världsmarknadspriserna
påverkas uppåt. Den stora delen av uppodlingen kommer alltså att ske i andra områden i
världen, var är svårt att bedöma (Jordbruksverket, 2007). Börjesson & Tuvfesson (2010)
beskriver också de svårigheter som finns med att bedöma indirekt markanvändning i
LCA och att det därför inte idag är möjligt att göra med tillförlitliga vetenskapliga
metoder. De indirekta markanvändningseffekterna är dessutom beroende av skillnader i
politik mellan länder. T.ex. är alternativet till jordbruksmark inom EU oftast inte skog
eftersom gårdsstödet inom EU:s jordbrukspolitik begränsar beskogning på icke
utnyttjad åker (Jordbruksverket, 2007).
Searchingers studie understryker hur stor påverkan på resultaten den indirekta
markanvändningen kan ha. Genom att modellera effekterna av ändrad markanvändning
för amerikansk majsetanol fick man istället för 20 % besparing nästan en fördubbling av
växthusgasutsläppen för majsbaserad etanol. Detta bygger på antaganden om att ny
mark tas i bruk i bland annat Brasilien och Indien och att effekterna av
markanvändningsändringen helt tillskrivs biodrivmedlet under en trettioårsperiod
(Searchinger m.fl., 2008). Denna artikel har legat till grund för många diskussioner
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kring biodrivmedels egentliga klimatnytta, men det har också funnits diskussioner kring
giltigheten i resultaten. I rapporten The Gallagher Review of indirect effects of biofuels
production ifrågasätts bl.a. hur bra de modeller är som använts för att uppskatta var
efterfrågan kommer att finnas och var tillgångarna finns, hur tillgodoräknandet av
biprodukterna som kan undvika ändringar i markanvändning görs och den otillräckliga
diskussionen om osäkerheterna i resultaten. Men trots att de indirekta effekterna av
markanvändning är svåra att beräkna reduceras klimatnyttan med biodrivmedlen
kraftigt. Författarna menar därför att man inte kan bortse från de effekter, varken när
man beräknar växthusgasutsläpp från biodrivmedel eller inom biodrivmedelspolitiken
(RFA, 2008).
EU-kommissionens utredningsinstitut (JRC) kom genom en annan modell fram till att
EU:s biobränslepolitik, som den ser ut idag, ökar den globala markanvändningen med
mindre än en procent. Då ingår inte förändringar i Malaysia och Indonesien, som är
stora leverantörer av råvara till EU:s biodieselproduktion. Om odlingseffektiviteten var
högre skulle påverkan från EU-politiken på global markanvändning vara ännu lägre
(Fonseca m.fl., 2010).
I en annan rapport från EU-kommissionen Indirect Land Use Change from increased
biofuels demand har man jämfört olika modeller för att bedöma
markanvändningsförändringarna. Modellerna är G-TAP, FAPRI-CARD, AGLINKCOSIMO, LEITAP, IMPACT och CAPRI och är utvecklade av bl.a. OECD, Purdue
University, LEI och IFPRI. Beroende på vilken modell som används uppskattas en
markanvändning på mellan 200 och 900 ha/toe45. Den största skillnaden i resultaten
kommer ifrån hur man väljer att allokera bioprodukterna. Det lägsta värdet kommer från
GTAP-modellen för biodiesel och det högsta från LEITAP-modellen för etanol.
LEITAP-modellen för biodiesel sticker ut ordentligt från övriga modelleringar och
uppskattar en markanvändning på 1900 ha/toe. Författarna kommenterar att en av de
största orsakerna till variationerna beror på hur man väljer att allokera
markanvändningen till biprodukterna. I studien antas en koländring i markerna på 40
tC/ha. Beroende på vilken modell som används så leder markanvändningsändringar till
mellan 50 g CO2/MJ och 150 g CO2/MJ för europeisk etanol och biodiesel. Den mest
extrema för biodiesel från LEITAP-modellen ligger på 350 gCO2/MJ (Edwards m.fl.,
2010). För att jämföra med övriga beräkningar i figur 19 har vi lagt till ett antagande om
att övriga processer i tillverkningen följer kravet i EU:s förnybarhetsdirektiv om 35 %
och 50 % reduktion av växthusgaser jämfört med fossila drivmedel för 2011 respektive
2017 och att dessa avger 83,8 g CO2/MJ. Detta innebär totala utsläpp på 105- 205 g
CO2/MJ respektive 92 - 192 g CO2/MJ d.v.s. en ökning med 25 – 144 % respektive 10129 % jämfört med konventionella biodrivmedel.
IEEP har i en studie kollat på vilka indirekta markanvändningseffekter som EUländernas nationella planer för förnybar energi kan medföra. I de nationella planerna har
EU-länderna främst valt att satsa på etanol och biodiesel för att uppnå målet om 10 %
till 2020 och alltså inte energieffektivisering eller andra generationens drivmedel som är
alternativen. Därför har IEEP som räkneövning tittat på vad dessa mängder av etanol
och biodiesel skulle innebära i koldioxidutsläpp om indirekt markanvändning togs med i
beräkningarna. Rapporten tar utgångspunkt i Edwards m.fl. (2010) för att ta fram en
markanvändningsfaktor per producerad energi baserat på ett urval av de givna
45
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modellerna och en emissionsfaktor för kolavgång för all mark. Jämfört med Edwards
m.fl. (2010) har man antagit ett högre värde för kolavgång från mark på 57 tC/ha. Med
dessa beräkningar kommer den beräknade efterfrågeökningen av etanol och biodiesel att
motsvara en yta lika stor som Belgiens och en ökning i växthusgasutsläpp på 80-167 %
jämfört med fossila drivmedel (Bowyer, 2010).
Fischer (2009) kommer istället fram till att de indirekta markanvändningsförändringarna
leder till 30 g CO2/MJ. Detta utifrån IPCC tal för kolförluster i mark och en modellering
av ändrad markanvändning. Antagandet här ligger i att främst åkermark och mark i
träda tas i anspråk för biodrivmedel. Liksom i för Edwards m.fl. har vi lagt till ett
antagande om att övriga processer i tillverkningen följer kravet i EU:s Förnybarhets
direktiv om 35 % och 50 % reduktion av växthusgaser jämfört med fossila drivmedel
för 2011 respektive 2017 och att dessa avger 83,8 g CO2/MJ. Detta innebär totala
utsläpp på 72 – 85 g CO2/MJ d.v.s. från en minskning på 14 % till en ökning på 1 %
jämfört med fossila drivmedel, se figur 19.
EU-kommissionens litteraturgenomgång av modeller för indirekta
markanvändningsförändringar
De modeller som använts i studierna ovan är bara några få av de modeller som hittills
har utvecklats. EU-kommissionen konstaterar i sin mycket omfattande litteraturstudie
av modeller för indirekta markanvändningsförändringar att det är frågor som hur
mycket mark som kommer att tas i anspråk samt vilken typ av mark som ersätts som är
mest avgörande för resultatet i en modellberäkning. Kommissionen drar slutsatsen att
det finns stora osäkerheter både i metod och i data för att uppskatta hur mycket mark
som tas i anspråk och hur stora utsläpp det blir till följd av denna ändrade
markanvändning. Störst osäkerheter i modellerna ligger i att uppskatta dagens globala
markanvändning, den mängd biobränslen som kommer att användas i framtiden, hur
mycket den tillgängliga arealen jordbruksmark kommer att påverkas av högre
avkastning i framtiden, hur användning av biprodukterna påverkar, vilken tidsperiod
utsläppen fördelas på, om man räknar med att effektiviteten är mindre på ny mark och
hur man beräknar kolinlagring i olika marker (EU-kommissionen, 2010).
I samma litteraturstudie konstaterar EU-kommissionen också att modellerna helt saknar
viktiga delar för att rättvist kunna bedöma de indirekta effekterna. Modellerna saknar
framförallt:
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•

hänsyn till lagar och styrmedel som begränsar markanvändningen såsom EU: s
hållbarhetskriterier eller utökade naturskyddsområden.

•

hänsyn till hur markanvändningen skulle förändras om vi inte hade
biodrivmedel.

•

möjlighet att bedöma att ökning inte sker på torv- och våtmarker, skulle
ökningen ske på sådan mark skulle det innebära en betydande ökning i
växthusgasutsläpp. Alla modeller antar att ökning sker på annan mark än torvoch våtmark.

•

att avskogningen inte enbart beror på viljan att odla grödor utan också att
träråvara efterfrågas. Eftersom man idag i princip i alla modeller antar att all

minskning i kolsänkor beror på biobränsle och inte lägger någon del av
minskningen på träråvaran får man en överskattning av biobränslens påverkan.
•

en jämförelse med utsläpp från fossila källor som det kommer att se ut inom ett
längre tidsperspektiv. Alla modeller tittar på dagens fossila bränslen, men
samtidigt är alla forskare överens om att de fossila bränslena i framtiden
kommer att generera högre utsläpp.

Det är också viktigt att ta hänsyn till biprodukternas indirekta påverkan på
markanvändningen (RFA, 2008, Börjesson, 2010, EU-kommissionen, 2010). Sådan
hänsyn har inte tagits i vare sig Bowyer, 2010, Edward, 2010 eller Fischer, 2009.

5.1.4 Slutsatser om miljöpåverkan från biodrivmedel
•

Biodrivmedel är komplexa i sin natur med olika råvaror och olika
produktionssystem. Det är inte heller helt självklart vilka beräkningsgrunder
man ska använda för att beräkna miljöpåverkan. Ska man jämföra olika
drivmedel måste man jämföra samma saker.

•

För att producera drivmedel måste man ta hänsyn till hållbarhet. Men
hållbarhetskriterier bör gälla alla produkter. Många miljöproblem kopplade till
biodrivmedel från jordbruksråvara är de samma som en ökad
jordbruksproduktion generellt.

•

Systemutvidgning är ett sätt att få mer rättvisande siffror jämfört med att
allokera utsläppen på biprodukterna. Det är också lättare att se de indirekta
effekter som uppstår på grund av biodrivmedelsproduktion.

•

Ändrad markanvändning har stor påverkan på resultatet, men idag är de metoder
som finns för att bedöma effekterna mycket osäkra. Bedömning av indirekta
markanvändningsförändringar bör inte stanna vid att bara inkluderas vid
biodrivmedelstillverkning utan bör tas hänsyn till vid all produktionsökning.
Data är svår att värdera om det bara gäller för biodrivmedel och inte annan
produktion.

•

Det finns stort behov av ytterligare kunskap speciellt när det gäller att räkna på
den indirekta markanvändningen.

5.2 Livsmedelsförsörjning och markanvändning
Som argument mot biodrivmedelstillverkning anges ofta att den konkurrerar med
matproduktionen, framförallt i utvecklingsländerna. Huvudargumenten är att en ökad
biodrivmedelsproduktion innebär en ökad konkurrens om tillgång till råvara, mark och
vattenresurser, och därmed en mindre mängd mat tillgänglig att äta. Dessutom skulle
ökad produktion av biodrivmedel leda till höjda livsmedelspriser och göra det svårare
för fattiga att få tillgång till mat.
Det finns även det de som hävdar att utvecklingsländer istället tjänar på
biodrivmedelstillverkning genom att det skapar möjligheter till nya inkomster från
jordbruket och en ekonomisk tillväxt i landsbygdsområden. Det ger även möjligheter till
utbyggd infrastruktur m.m.
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Det finns många studier av konflikten mellan produktion av biodrivmedel och livsmedel
och de har ofta kommit fram till mycket olika resultat. I detta avsnitt tittar vi på
tillgången på mark och hur stor del som ytterligare kan tas i anspråk till
bioenergiproduktion och hur mycket mark som behövs för att nå de mål som finns
uppsatta till 2020. Sedan går vi igenom hur utvecklingsländer påverkas av en ökad
biodrivmedelsproduktion. Ett antal studier med olika resultat i frågan kring
markanvändning och livsmedelstrygghet har granskats. Vi tar också upp grundläggande
orsaker till varför det blir svält i världen för att sätta frågan kring svält på grund av
biodrivmedel i perspektiv till andra orsaker.

5.2.1 Tillgång på mark
Totalt i världen finns det 13,5 miljarder hektar landyta. Av denna yta är ca 8,3 miljarder
hektar gräsmark eller skog och 1,6 miljarder hektar är åkermark (FAO, 2008). Vad
marken används till varierar från tid till tid. Mellan 1961 och 2007 har det skett en stor
ökning i åkermarksarealen med i snitt 3,8 miljoner ha/år till 1 554 miljoner ha. Den
största ökningen har under denna period skett i utvecklingsländer framförallt länder i
östra Asien, Afrika söder om Sahara öknen och i Latinamerika46 (Världsbanken, 2010).
Figur 20 visar den procentuella ändringen i skog respektive jordbruksmark mellan 1990
och 2007. Många förknippar konkurrens om mark med avskogning till följd av
expansion av jordbruksmark, i figuren visas att detta inte är knutet till varandra på detta
sätt. Exempelvis har den globala skogsmarken minskat med ca140 miljoner ha och den
globala jordbruksmarken har endast ökat med ca 75 miljoner ha. Framförallt är det
populationsökning och skifte mot mer köttintensiva dieter som har bidragit till en ökad
efterfrågan på jordbruksmark (Smith m.fl., 2010).

46

Samlingsbegrepp för Sydamerika, Centralamerika och de allra sydligaste delarna av Nordamerika
(d.v.s. Mexiko).
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Figur 20 Procentuell förändring i skog och åkermarksarealer mellan 1990 och 2008. Grafen visar
dels globala förändringen dels förändringen i vissa länder, den mörkgröna stapeln är skog och den
ljusgröna åkermark.
Källa: Jordbruksverkets bearbetning efter FAOSTAT, 2010

Ökning i jordbruksmark kan inte heller jämföras med ökningen i matproduktion under
de senaste åren. Om inte en utveckling i markeffektivitet hade skett så skulle en mycket
större areal ha behövts. 70 % av ökningen i grödproduktion mellan 1961 och 2005
berodde på ökning i avkastning och 23 % från ökning i jordbruksmark och 8 % från
intensifiering av odlingen (Bruinsma, 2009). Det finns ytterligare potential för att öka
avkastningen i många utvecklingsländer, framförallt i Afrika och Latinamerika. Figur
21 visar en uppskattning av potentialen att öka avkastningen respektive arealen
jordbruksmark i länder i Afrika och Sydamerika. Uppskattningen är gjord av IIASA på
uppdrag av Världsbanken. Alla länder i figuren utnyttjar idag endast mellan 10 och
50 % av den möjliga avkastningen för markerna. Med bakgrund av detta finns det alltså
en ytterligare potential att öka jordbruksproduktionen utan att använda mer mark och en
potential i att öka arealerna (Världsbanken, 2010).
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Figur 21 Andelen uppodlad mark av total lämplig mark (lämplig för odling) samt uppnådd
avkastning av möjlig avkastning (1=100 %), för länder i Afrika och Sydamerika.
Källa: Världsbanken, 2010

Hur mycket mark som ytterligare skulle kunna tas i anspråk för jordbruksmark är okänt,
men det har gjorts flertalet uppskattningar. IIASA47 har tittat på hur mycket den totala
arealen jordbruksmark kan öka. Beroende på vilken modell som används så blir
resultatet mellan 790 och 1 215 miljoner hektar (Orbsteiner m.fl., 2008). FAO återger
beräkningar som visar att det finns 250 - 800 miljoner hektar som skulle kunna tas i
bruk för endast bioenergi. De har då räknat bort arealer som är skog,
naturskyddsområden, eller mark som behövs för att klara livsmedelsförsörjningen
(FAO, 2008). Både FAO och IIASA konstaterar att de största tillgångarna finns i
Latinamerika och Afrika. I studien Estimating the environmentally compatible
bioenergy potential from agriculture gör EAA en uppskattning över tillgänglig mark i
Europa, som visar att den totala tillgängliga marken för bioenergiproduktion i EU-25
var 14 miljoner hektar 2010 och kan komma att öka till 20 miljoner hektar 2030
(Petersen m.fl., 2007).
Idag odlas råvaror till biodrivmedel på cirka 2 procent av världens åkermark, d.v.s. cirka
32 miljoner hektar (Börjesson, 2010). RFA (2008) modellerar arealbehovet om alla EUländer ska uppnå sina mål för biodrivmedel fram till 2020. Två olika extrem-scenarier
får fram att det skulle behövas mellan 56 och 166 miljoner hektar. I det lägsta värdet tar
de med fördelar av mark som sparats med hjälp av biprodukter, andra generationens
biodrivmedel från avfall och restprodukter och antar även en stor ökning i avkastning
per ha. I den högre siffran ingår ingen utveckling i avkastning, inga fördelar från
biprodukter och inget bidrag från andra generationens biodrivmedel (RFA, 2008).
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Minskad total användning som en del för att nå 10 % målet är inte med i de två
scenarierna.
I Börjesson, (2010) anges att cirka en procent av världens åkermark behövs för att
producera 1 procent av världens totala mängd drivmedel som konsumeras idag baserat
på dagens system, detta innebär att biodrivmedel från dagens grödor endast kan ersätta
en begränsad del av den mängd fossila drivmedel som används idag. För att kunna nå en
hållbar utveckling och en ersättning av alla fossila drivmedel med förnybart krävs det
alltså en ytterligare utveckling både på drivmedlens arealeffektivitet, ökat utnyttjande av
restprodukter och en minskad total drivmedelsanvändning.
En viktig del för biodrivmedel är ett mer effektivt utnyttjande av mark och
produktionsmetoder som kan ge en ökad avkastning. Avkastningen per hektar har, som
beskrivs ovan, ökat markant under flera decennier av andra skäl än i samband med
produktion av biodrivmedel och det finns inget som visar på att utvecklingen skulle
vända, möjligen dämpas med tiden. Det finns få studier om vilken effekt just efterfrågan
på biobränsle kan få på intensifieringen och effektiviseringen av jordbruket. Ett
intressant exempel på intensifiering och ökad avkastning finns för fibergrödor (råvara
till papper, textil, rep). Mellan 1961 och 2007 dubblerades den globala produktionen av
fibergrödor, samtidigt som den areal som behövdes för dessa grödor minskade med
cirka 10 procent (Smith m.fl., 2010).

5.2.2 Hur påverkas utvecklingsländerna
Konkurrens mellan livsmedel och biobränsle kan vara ett problem för utvecklingsländerna. Det gäller dels höga världsmarknadspriser och dels investeringar i
utvecklingsländer.
Pristoppen 2006-2008
Mellan 2002 och 2008 ökade världsmarknadspriserna på mat med 140 %. Detta efter att
priserna har sjunkit i många år (IMF48, 2010). Jordbruksverket (2008) beskriver
orsakerna till denna höjning som både temporära och mer strukturella. Med temporära
orsaker menas produktionsförhållanden, ökad aktivitet på råvarubörser, valutakursen
och exportrestriktionen. Strukturella orsaker som varar under en längre tid är istället
tillväxtökning, låg produktivitetsökning i utvecklingsländer, ökade
produktionskostnader, och en ökad efterfrågan på jordbruksmark för olika produkter
däribland biodrivmedel. I rapporten beskrivs även skillnader mellan effekterna av
höjningen på kort och på lång sikt. På kort sikt ger ökade livsmedelspriser ökad
fattigdom och makroekonomiska effekter som leder till otrygghet i
livsmedelsförsörjning men på längre sikt skulle det istället kunna bidra det till
fattigdomsbekämpning genom möjligheter att förbättra landets betalningsbalans, skapa
investeringsalternativ, expandera och omstrukturera jordbrukssektorn,
landsbygdsutveckling och en stabilare ekonomisk situation för produktionsländerna
(Jordbruksverket, 2008).
En åsikt som har förts fram i media vid flertalet tillfällen är att odling av biobränsle är
främsta orsaken till prishöjningar på livsmedel och därför även till ökad svält i
48
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utvecklingsländerna. Det råder delade meningar om hur kopplingen mellan biobränslen
och prishöjningarna ser ut. En extrempunkt i debatten är Mitchell (2008), som tillskrev
upp till två tredjedelar av pristoppen till biobränsle. Han menade att efterfrågan på
råvaror till biobränsle var en central anledning till de låga spannmålslagren, och att
faktorer som dåliga skördar och motreaktioner i form av exportrestriktioner inte skulle
ha slagit igenom så kraftigt om det inte varit för detta. En annan extrempunkt är Gilbert
(2010), som inte funnit bevis för att efterfrågan på råvaror för biobränsle bidrog till
pristoppen över huvud taget.
Fischer (2009) förklarar prishöjningarna genom bland annat en ökad
bioenergiproduktion men också högre bränslekostnader och ökade priser på växtnäring.
I studien har modeller av påverkan på matpriser som en konsekvens av olika
bioenergiscenarier körts. Baserat på antagandet om att ett höjt livsmedelspris leder till
ökad svält samt en mängd antaganden om tillgänglig mark, produktivitet över tiden,
uppskattade klimatförändringar, dess påverkan på produktivitet och vattentillgång,
tillgång och efterfrågan på mat samt inkomster menar man i rapporten att den politik
som förs för första generationens biodrivmedel är i konflikt med mål för att uppnå
livsmedelstrygghet. Målet att nå 10 % andel av biodrivmedel i transportsektorn orsakar
enligt modellen 15 procents ökning av antalet människor som riskerar svält. Framförallt
kommer de fattiga i utvecklingsländer att drabbas (Fischer, 2009).
Likaså i OECD-FAO:s Agricultural Outlook 2007-2016 finns att läsa om konkurrens
mellan biodrivmedel och livsmedel. Den nyare upplagan av samma rapport Agricultural
Outlook 2010-2019 har dock en betydligt mjukare framtoning. Här nyanseras bilden av
att även om livsmedelspriserna påverkas av biobränsleproduktion så kan man inte säga
att detta leder till svält. Högre livsmedelspriser kan även leda till att
livsmedelsproducenterna kan profitera på de högra priserna, se även nästa avsnitt.
Bioenergi som en extra produktionsgren ger även en möjlighet till ökade inkomster
(OECD-FAO, 2010).
Världsmarknadens livsmedelsprisers påverkan
Det råder delade meningar huruvida en prishöjning är bra eller dålig för
livsmedelssäkerheten, vilket även framkommit i det förra avsnittet, samt dess koppling
till världssvälten. Så sent som 2005 skrev t.ex. FAO att det var de låga
världsmarknadspriserna för jordbruksvaror som hotade livsmedelssäkerheten för
hundratals miljoner människor. Och i rapporter från OECD, Världsbanken och
Internationella valutafonden från samma tid kan man läsa att stöden i de rika länderna
sänker världsmarknadspriserna, de låga världsmarknadspriserna i kombination med
politiken i utvecklingsländer leder till låga inkomster på landsbygden respektive
industriländernas protektionism är påfrestande för människor i utvecklingsländerna.
Under pristoppen 2006 - 2008 ändrade många organisationer och institut sina analyser
till att det istället var de höga livsmedelspriserna som hotade livsmedelssäkerheten för
fattiga globalt (Swinnen, 2011).
Ekvationen att det är både låga och höga världsmarknadspriser, vilka beror av
industriländernas politik, som är ogynnsamma för människor i utvecklingsländerna är
svår att få ihop. Men det hela beror på att det är olika grupper som drabbas respektive
gynnas när priserna är höga respektive låga. Förenklat gynnas konsumenterna i ett litet
öppet land av sjunkande världsmarknadspriser medan producenterna missgynnas. Vid
stigande världsmarknadspriser missgynnas konsumenterna och producenterna gynnas.
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Men för att kunna veta med större precision vilka grupper i utvecklingsländerna som
gynnas och missgynnas måste man ta hänsyn till flera olika parametrar enligt Swinnen,
(2010). Några av dessa parametrar är följande.
•

Vissa är både producenter och konsumenter och nettoeffekten av en höjning av
världsmarknadspriserna beror på nettokonsumtionen.

•

Förändringarna i världsmarknadspriserna behöver inte stämma överens med
lokala prisförändringar. De lokala prisförändringarna behöver inte heller
förändras på samma sätt för lokala konsumenter och producenter eftersom
regelverk, infrastruktur, livsmedelsindustrins organisationer m.m. kan påverka
dem olika.

•

En lokal marknad påverkas även av lokal produktion och konsumtion utöver
förändringar av världsmarknadspriserna.

•

Kortlivade effekter och mer långlivade effekter kan skilja sig åt eftersom det kan
ta en viss tid innan de mer beständiga effekterna framträder.

Dessutom kan förändringarna i världsmarknadspriserna ha sitt ursprung i mänskligt
agerande eller naturfenomen. Oavsett vilket blir effekten av de förändrade priserna att
länder eller hushåll som konsumerar mer livsmedel än de producerar själva tjänar mest
då världsmarknadspriserna sjunker och förlorar mest när världsmarknadspriserna stiger,
jämfört med länder eller hushåll som producerar mer än de konsumerar. Hushåll som är
isolerade från världsmarknaden påverkas knappast av ändringar i
världsmarknadspriserna medan hushåll som är beroende av varor som prissätts av
världsmarknaden vinner eller förlorar i stor utsträckning när världsmarknadspriserna
ändrar sig (Swinnen, 2010).
Internationella direktinvesteringar
På senare år har det på flera håll gjorts satsningar av stora företag på kommersiell odling
av råvaror till biobränsle. Detta kan medföra välbehövliga investeringar och
arbetstillfällen, men eftersom odlingarna kräver både bördig jord och vatten så kan de
konkurrera med den lokala livsmedelsproduktionen. Världsbanken, som tittar på
utvecklingen i åkerarealer för alla typer av produkter, menar att det finns skillnader
mellan utvecklingen fram till idag och den utveckling som sker idag. Framförallt
handlar det om att det idag har blivit attraktivt att investera i Afrikanska länder som
många gånger har ett svagt skydd av rättigheter till mark. En annan skillnad är att det är
nya typer av investerare (Världsbanken, 2010). Å andra sidan har även de möjligheter
som ges genom en ny jordbruksinkomst och mer jobb på landsbygden fått utrymme i
media. I den vetenskapliga tidskriften African Affairs finns en artikel som går igenom
ett antal fallstudier kring hur utvecklingsländerna påverkas av en ökad
biobränsleproduktion. Den viktigaste slutsatsen från dessa studier är vikten av
småskalighet och möjligheter till kooperativ för att behålla de ekonomiska vinningarna
och samtidigt fortsätta ha kontroll över marken som används (Molony & Smith, 2010).
I en fallstudie av bioenergiproduktionen i Tanzania visas att genom att
biodrivmedelsföretag jobbar med lokala producenter och andra kontrakterade
småföretagare så blir den negativa påverkan på marktillgång för livsmedel liten.
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Arbetsmöjligheterna och de ekonomiska tillgångarna ökar i regionen, vilket även leder
till bättre förutsättningar att bekämpa svält (Sulle & Nelson, 2009).
En annan fallstudie i Moçambique visar däremot på de svårigheter man kan få genom
att stora investerare tar mark i anspråk som annars skulle ha använts till produktion av
mat. I detta fall såg man en markant negativ effekt, då regler för att skydda
lokalbefolkning och miljö åsidosattes för att nå en ökad biodrivmedelsproduktion
(Nhantumbo & Salomao, 2010).

5.2.3 Fördelning av livsmedel
Även om man på kort sikt i många sammanhang pratar om att högre livsmedelspriser
leder till en hotad livsmedelstrygghet är den grundläggande orsaken till en orättvis
fördelning av resurser. Det produceras idag tillräckligt med mat för att föda alla, men
många får inte tillgång till maten (FAO:s hemsida, 2010). Idag uppgår antalet
hungrande till 925 miljoner människor. Av dessa finns 600 miljoner i Asien (10 % av
befolkningen) och 250 miljoner i Afrika söder om Sahara (30 % av befolkningen). Det
totala antalet hungrande i världen har sjunkit med 100 miljoner mellan 2009 och 2010
på grund av ekonomisk tillväxt. Dock är antalet hungrande cirka 9 procent högre än det
var 2005. (FAO, 2010)
Enligt organisationen World Hunger Education Services (WHES) är de främsta
orsakerna till svält:
•

Orättvis fördelning av resurser

•

Fattigdom

•

Konflikter

Många människor i världen inte har tillräckligt med mark att odla, eller inkomst att köpa
tillräckligt med mat för. Figur 22 illustrerar den orättvisa fördelningen av resurser,
genom att visa på kaloriintag per person och dag i olika delar av världen. Ett annat
problem som leder till ökad fattigdom och svält är konflikter som driver människor på
flykt eller bidrar till att marker blir obrukbara. Klimatförändringen är ett hot som
WHES tror kommer att öka svälten i världen. Genom ökad torka, översvämning och
förändrade växtmöjligheter försämras förutsättningarna att odla mat i
utvecklingsländerna (WHES hemsida, 2010).
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Figur 22: Kaloriintag per person och dag i olika delar av världen
Källa: FAOSTAT, 2006

5.2.4 Slutsatser om livsmedelsförsörjning och markanvändning
•

Med bakgrund av att den största arealökningen har skett i utvecklingsländer och
att många av dessa har möjlighet att öka avkastningen och odlingsintensiteten
per hektar, så finns det potential att öka mängden grödor i dessa länder.

•

Utveckling mot ökad avkastningen kommer troligen att ha en större betydelse än
ökat arealutnyttjande för jordbruksproduktion även i framtiden.

•

Det kommer troligen att bli ett ökat tryck på jordbruksmark och vatten framöver
vilket innebär att det är nödvändigt med ökad avkastning.

•

Den största orsaken till svält är en orättvis fördelning av resurser.

•

Ökad biodrivmedelsproduktion kan ta mark i anspråk

•

Ökad biodrivmedelsproduktion kan vara en av flera orsaker till ökade
livsmedelspriser. Detta kan ha både negativ och positiv påverkan på
utvecklingsländer och hushåll beroende på nettokonsumtionen för landet eller
hushållet. Påverkan beror också på om man tittar på lång eller kort sikt. På kort
sikt kan ökade priser innebära att fler människor inte har råd att köpa tillräckligt
med mat men på längre sikt kan en anpassning innebära en ökad chans till
inkomster förutsatt att de högre priserna kommer fler producenter till del.

•

En förutsättning för användning av mark i utvecklingsländer är att detta sker i
någon form av lokal kontext. Detta gäller såväl biodrivmedel som annan
expansion annars finns det en risk att marken köps upp av stora företag och att
inkomsterna därmed inte stannar i landet. Om det inte finns lagar och regler som
kan fånga upp marknadseffekterna kan konsekvenserna bli negativa. Exempel på
detta är avsaknad av fungerande system för vem som har rätt att bruka marken
eller bristfälliga miljöregler.
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5.3 Andra generationens biodrivmedel
En teknisk utveckling som det länge talats om är att framställa s.k. andra generationens
biodrivmedel. Framförallt handlar det då om etanol från cellulosa eller bränslen
framställda från förgasningsteknik exempelvis metanol, dimetyleter (DME) och
Fischer-Tropsch diesel (FTD). Vätgas framställt ur förgasad biomassa eller biogas och
gärna i kombination med bränsleceller räknas i denna rapport till tredje generationens
biodrivmedel. Argumenten för andra och tredje generationens bränsle är att de går att
producera mer miljövänligt, och att de inte konkurrerar med livsmedel.
Flera studier visar att andra och tredje generationens biodrivmedel är mer
energieffektiva och att klimatpåverkan är lägre jämfört med första generationens
drivmedel (Se bl.a. Ahlgren m.fl., 2010, IEA, 2010, Börjesson m.fl., 2008, Hoefnagels
m.fl., 2010 och Cherubini m.fl., 2008). Ahlgren m.fl. (2010) jämför första generationens
med andra generationens biodrivmedel under svenska förhållanden. Råvaror för andra
generationens biodrivmedel är halm, Salix och grot49. Resultaten visar att
energieffektiviteten för alla förgasningsalternativ: metanol, FTD och DME är betydligt
högre än för första generationens biodrivmedel. Cellulosabaserad etanol från halm,
Salix och skogsflis resulterar inte i samma energieffektivitet då det krävs mycket
processenergi för jäsningsprocessen. Viktigt att ha i åtanke är dock att beräkningarna för
andra generationens biodrivmedel idag endast baserar sig på projekterade anläggningar
och teknik som aldrig körts i fullskala. Det innebär att det inte är helt jämförbart med
befintliga system av första generationen.
Även för andra generationens biodrivmedel bör frågan om ändrad markanvändning
adresseras. IEA (2010) refererar till en reduktion av växthusgaser på mellan 60 och
120 %, men då ingår inga bedömningar på effekten av ändrad markanvändning. Denna
effekt kan, som beskrivet i avsnitt 5.1, ha avsevärda effekter på drivmedlets totala
utsläpp under hela livscykeln. Det enda undantaget är eventuellt när man använder
avfall och restprodukter som råvara (IEA, 2010). Men det är inte självklart att det är det
som är råvaran i andra generationens biodrivmedel, redan idag finns konkurrens också
om skogsråvara och de senaste åren har denna konkurrens ökat (Olsson, 2008).
Idag produceras inga andra generationens biodrivmedel i kommersiell skala, men ett
stort antal demonstrationsanläggningar och pilotanläggningar planeras eller har satts
upp de senaste åren (IEA, 2010). I Sverige har exempelvis Chemrec AB en anläggning i
Piteå där DME utvinns genom förgasning av svartlut. Det finns även en pilotanläggning
vid Mittuniversitetet i Härnösand som tillverkar DME från färsk biomassa. Dessutom
har Energimyndigheten under 2010 beviljat medel till demonstrationsanläggningar för
andra generationens biodrivmedel. Chemrec AB har beviljats max 500 miljoner kr för
att utvinna DME från svartlut i en anläggning i Örnsköldsvik och Göteborg Energi AB
har blivit beviljade 222 miljoner kr för att uppföra en anläggning som utvinner biometan
från skogsråvara.
Även utanför Sverige sker utveckling inom området och som exempel kan nämnas ett
investeringsföretag i USA som har två fabriker som ska producera etanol av
skogsavfall. Den ena, Coskata, har idag en halvkommersiell enhet och en pilotenhet.
49

Grot är en förkortning för grenar och toppar, d.v.s. rester vid avverkning av skog som kan tas ut och
användas som bioenergi.
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Den andra, Range Fuels, producerar metanol och ska komma igång med
etanolproduktion. Men det är inte klart när (Sustainable Business, 2010).
Andra generationens biodrivmedel har idag stora lönsamhetsproblem.
Konverteringseffektiviteten från biomassa till bränsle är låg och processen är
energikrävande. Det finns också begränsad tillgång till t.ex. enzymer och tekniken är ny
och kommersiellt oprövad. Det behövs alltså mer forskning och utveckling innan andra
generationen tar klivet ut på marknaden (Cheng & Timilsina, 2010). IEA (2010)
uppskattar att utvecklingen med andra generationens biodrivmedel ligger cirka 10-15 år
bort. Det finns också en möjlighet och en utmaning för eventuell produktion i
utvecklingsländer att hitta balans mellan stor skala och småskalig ekonomi (IEA, 2010).

5.3.1 Slutsatser om andra generationens biodrivmedel
•

Utvecklingen med andra generationens biodrivmedel ligger fortfarande på
forsknings- och försöksstadiet och har troligen ganska många år kvar till
kommersiell gångbarhet.

•

Studier visar på att produktionen av andra generationens biodrivmedel kan vara
mer effektiva än första generationen. Det är dock viktigt att följa denna
utveckling och att ta hänsyn till miljöeffekter.

•

Problemet med markanvändningsförändringar från biodrivmedel kommer att
finnas även för andra generationens biodrivmedel.
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6 Avslutande diskussion och reflektioner
Med utgångspunkt i hur marknaderna för biodrivmedlen ser ut och de olika debatterna
rörande biodrivmedel och dess effekter vill vi i detta kapitel knyta ihop trådarna samt ge
några avslutande reflektioner.

6.1 Utvecklingen av marknaderna och deras olikheter
Marknaderna för etanol, biodiesel och biogas har utvecklats utifrån olika förutsättningar
och politiska önskemål, och ser idag olika ut. Förutsättningarna och statliga insatser för
marknaderna för biodrivmedel har varierat under årens lopp och skiljt sig mellan olika
länder. Efter utvecklingen av motorer som satte igång efterfrågan på drivmedel har
syftet, något förenklat, varit att öka produktionen av drivmedel, minska oljeberoendet,
hitta nya avsättningsmarknader för jordbruksråvaror och minska koldioxidutsläppen.
Gemensamt för marknaderna för biodrivmedel är alltså att de är skapade utifrån
energipolitik, klimatpolitik och till viss del jordbrukspolitik. Även andra politikområden
påverkar biodrivmedlen såsom handels- och utvecklingspolitik. Biodrivmedlens
koppling till flera olika politikområden kommer fortsatt att ha stor påverkan på deras
framtida utveckling.
Generellt kan vi se etanolmarknaden som global, biodieselmarknaden som regional och
biogasmarknaden som lokal. Jämför vi handelsvillkoren för de tre marknaderna visar
det sig att etanol som i tullsammanhang kategoriseras som en jordbruksprodukt har de
högsta tullarna och för import till EU krävs importlicens. Biodiesel kategoriseras som
industriprodukt och har en mycket lägre tull jämfört med etanol. Biogas som
kategoriseras som naturgas är tullfri, men handeln är i princip obefintlig. Etanol och
biodiesel kan ingå i olika blandningar med de fossila drivmedlen. Ju mer bensin som
blandas med etanolen, ju lägre blir tullen eftersom de fossila drivmedlen räknas som
industriprodukter vilka generellt har lägre tull än jordbruksprodukter. Samma sak gäller
när diesel blandas med biodiesel men tullsänkningen är mindre (tulltaxan, TFH I:1).
De länder som producerar mest etanol, Brasilien och USA, har haft samma motiv för att
producera etanol. Båda länderna har velat minska sitt oljeberoende. I Brasilien har
produktionen också varit en ventil för sockerindustrin och landet har satsat på export
och blivit den största exportören. För Brasilien som etanolproducent innebär de höga
tullarna på etanol ett handelshinder. Höga tullar påverkar också mervärdet. Lägre tullar
för råvaran än för drivmedlet ökar förutsättningarna för att i-länderna blir
slutproducenter, och därmed får mervärdet, medan utvecklingsländer blir
råvaruleverantörer (Bioéthanol de canne à sucre, 2008).
Inställningen till biodrivmedel har inom EU sedan hållbarhetsdiskussionen kom upp
varit kluven. Å ena sidan är det bra att biodrivmedel ersätter fossila drivmedel men å
andra sidan får biodrivmedel inte stöttas så att de överkompenseras (EU:s
statsstödsregler). Å ena sidan är det bra att jordbrukarna får ytterligare en
avsättningsmöjlighet vilket stärker landsbygdsföretagen men å andra sidan ska denna
produktion uppfylla vissa hållbarhetskriterier som inte gäller för övrig produktion på
åkermark och inte gäller för de fossila drivmedlen (EU:s hållbarhetskriterier). Detta
innebär att de ska konkurrera ekonomiskt med de produkter som de ska ersätta samtidigt
som spelreglerna inte är desamma.
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6.2 Miljöpåverkan, livsmedelsförsörjning och
markanvändning
Produktionen av biodrivmedel kritiseras ofta för att den leder till ändrad
markanvändning och minskad jordbruksråvara till livsmedel. I debatten kopplas dessa
effekter ofta samman men på sätt och vis är de varandras motpoler eftersom vi kan välja
att nyodla eller att ta befintlig åkermark i anspråk. Detta belyses i följande exempel där
vi för enkelhetens skull bortser från prismekanismen50 och annat som påverkar
marknaderna. Om vi använder råvara från 100 hektar åkermark till biodrivmedel och
inte utökar den totala arealen (=ingen ändrad markanvändning) finns råvaran från 100
hektar inte längre tillgänglig för livsmedel eller annan användning. Om vi däremot röjer
100 hektar skog (=ändrad markanvändning) och odlar upp denna med
biodrivmedelsråvara har vi kvar samma areal för livsmedels- eller annan produktion.
Givetvis kan båda effekterna inträffa samtidigt om vi väljer att nyodla för att klara en
del av den ökade efterfrågan på jordbruksråvara och ta befintlig åkermark i anspråk för
en del.
För att biodrivmedel verkligen ska innebära minskade utsläpp jämfört med att använda
fossila drivmedel har EU infört hållbarhetskriterier51 för biodrivmedel med
systemgränser som innefattar hela produktionskedjan. De minskade utsläppen gäller per
använd mängd energi. Eftersom EU:s mål för förnybara drivmedel till 2020 är en andel
(10 %) av total drivmedelskonsumtion baserat på energiinnehållet finns det inga krav på
att länderna ska hålla kvar konsumtionen på nuvarande nivå eller minska den. EU:s krav
på energieffektivisering gäller all energi och innebär att länderna ska energieffektivisera
med 20 % jämfört med prognosen för 2020. I praktiken innebär detta en minskning med
12 % jämfört med total energikonsumtion inom EU år 2005 (EC, 2005). Om kravet på
10 % förnybara drivmedel ska bidra till minskade utsläpp behöver den totala
konsumtionen av drivmedel i EU hållas kvar på samma nivå eller minskas så att det
verkligen blir minskade utsläpp från de fossila drivmedlen.
Biodrivmedel gör idag anspråk globalt på ca 2 % av världens jordbruksmark (Börjesson,
2010). Samtidigt gäller EU:s hållbarhetskriterier enbart biodrivmedel som konsumeras
inom EU (vilket blir ca 0,5 % av världens jordbruksmark52). Effekten av
hållbarhetskriterierna blir därför troligen enbart ökade administrationskostnader för dem
som producerar råvarorna eller producerar eller säljer biodrivmedel snarare än minskade
utsläpp globalt (Busse, 2010). För att få en hållbar produktion borde hållbarhetskriterier
gälla all jordbruksproduktion oavsett användningsområde (FAO, 2008). Men fokus på
hållbarhet för biodrivmedel kan vara startskottet för att hållbarhetsfrågan får genomslag
för all produktion och i alla länder.
Logiskt sett borde hållbarhetskriterier även gälla för de fossila drivmedlen (bränslena),
både konventionella och okonventionella, eftersom oljeindustrin har stor negativ
50

Prismekanismen innebär att ett ändrat utbud eller en ändrad efterfrågan på en marknad i jämvikt ger ett
nytt jämviktspris som i sin tur påverkar ökningen eller minskningen av efterfrågan.

51

2009/28/EG

52

Uträknat som EU:s konsumtion av etanol och biodiesel 9,7 miljoner toe genom världskonsumtionen av
etanol och biodiesel 41,8 miljoner toe multiplicerat med 0,02 (2 %).
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miljöpåverkan och vissa oönskade socioekonomiska effekter. EU har dock krav på 6 %
minskade utsläpp av växthusgaser till 2020 (98/70/EG). Det kan tyckas ologiskt att som
EU sätta upp hållbarhetskriterier för en kategori produkter (biodrivmedel) som man vill
öka användningen av utan att sätta upp hållbarhetskriterier för de produkter man vill
ersätta (fossila drivmedel) vilka dessutom ska konkurrera på samma övergripande
drivmedelsmarknad. En annan inkonsekvens är att det inte är beslutat hur de referenstal
för utsläpp från fossila drivmedel som biodrivmedel jämförs med, ska räknas efterhand
som utsläppen från de fossila drivmedlen kommer att öka. Utsläppen kommer att öka i
takt med att fyndigheterna blir äldre och mer svåråtkomliga och andelen
okonventionella fossila bränslen ökar (Pieprzyk m.fl., 2009). Det vore även intressant
att få med den indirekta markanvändningen för de fossila bränslena i samband med
utvinning.
Indirekt ändrad markanvändning har fått väldigt stor uppmärksamhet i debatten om
miljöpåverkan från biodrivmedel. Miljöprestandan påverkas mycket av huruvida man
tar med den indirekta ändrade markanvändningen eller inte i beräkningarna. Det
referensvärde man lägger in för den ändrade marken (skog, gräs, åker) ger också stort
utslag. Utöver att den indirekta markanvändningen har stor betydelse för
miljöprestandan finns det andra funderingar som hör ihop med frågan. En sådan
fundering är att beräkningen av utsläpp som beror på den ändrade markanvändningen
görs med relativt nya modeller som ger stora variationer i resultatet. En fråga är alltså
om det går att räkna fram ett tillräckligt rättvisande resultat för en specifik produkt utan
att över- eller underskatta påverkan. Det som försvårar kalkylen för biodrivmedel är att
det rör sig om flera olika råvaror från flera olika länder. Dessutom finns det
marknadsmekanismer, lagar och regler samt stöd och begränsningar globalt, regionalt
och lokalt som påverkar hur mycket som i slutändan verkligen blir den indirekta
ändrade markanvändningen. Dessutom beror kalkylerna även på vilken tidsaspekt som
väljs och vad man gör med t.ex. nedhuggna träd, se två stycken fram. Den framräknade
miljöprestandan för biodrivmedel kan alltså bli både positiv och negativ, vilket till stor
del beror på hur man räknar den indirekta ändrade markanvändningen. Eftersom
beräkningarna för indirekt ändrad markanvändning i dagsläget är osäkra behövs fler
studier för att få bättre modeller och bättre underlag.
En annan fundering är kopplad till den totala markanvändningen. Vad vill vi använda
vår mark till? Allt som tar jordbruksmark i anspråk för icke jordbruksproduktion
(infrastruktur, dammar, städer, nöjesområden), naturkatastrofer (översvämningar,
saltinfiltration, ökenspridning, vattenbrist, erosion, skyfall) mänsklig påverkan (icke
hushållande med fosfor eller andra näringsämnen, överutnyttjande av grundvatten) och
mänsklig påverkan kombinerat med naturkatastrofer (när lagrade tungmetaller, gifter
eller strålning oavsiktligt sprids i naturen) minskar möjligheten till jordbruksproduktion.
Även vad vi producerar på marken (livsmedel, icke livsmedel) samt hur vi hushåller
med produkterna påverkar. Frågan kring hur marken ska användas kommer att bli mer
aktuellt framöver när vi blir fler människor på jorden och oljereserverna minskar. Denna
fråga leder vidare till hur vi ska hantera utsläpp och all annan miljöpåverkan som drivs
av en internationell marknad som efterfrågar mer resurser i takt med att vi blir fler och
får ökade krav på vår tillvaro. I detta perspektiv är det viktigt hur man räknar när man
ställer krav på minskade utsläpp från indirekt ändrad markanvändning som beror på
biodrivmedel. Risken finns annars att biodrivmedel blir syndabock i klimatdebatten och
debatten om livsmedelssäkerhet eftersom biodrivmedel är enkelt att få grepp om p.g.a.
de konsumtionsmål som är uppsatta. Det är svårare att påverka befolkningsökningen, att
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vi efterfrågar mer och annorlunda p.g.a. den ekonomiska utvecklingen, länders olika
lagar och regler samt naturkatastrofer.
Alla utsläpp bidrar till klimatförändringarna vars effekter minskar förutsättningarna för
att odla livsmedel genom ökad torka, översvämningar och förändrade växtmöjligheter
(WHES, 2010). Den viktigaste klimatåtgärden vore att minska konsumtionen av
produkter som leder till större utsläpp av växthusgaser och byta ut fossil energi, vars
utsläpp ger ett nettotillskott, mot förnybar energi däribland bioenergi, vars utsläpp till
stor del ingår i ett kretslopp. Kretsloppet kan dock ha väldigt olika tidsperspektiv, vilket
har koppling till förändrad markanvändning, men är inte knutet till ett geografiskt
område. Om vi tar mark som idag lagrar mycket kol (t.ex. skog) och byter till
jordbruksproduktion för att efter några år åter beskoga denna mark tar det lång tid innan
kollagren byggs upp igen. Detta beror dock även på vad vi använder de nedhuggna
träden till. Används träden som bränsle frigörs koldioxid men använder vi den som
virke binds kolet i hus och möbler så länge vi använder dessa. Vi kan också välja att
odla motsvarande mängd träd på andra ställen för att ta upp koldioxid från luften och
därmed kompensera delar av växthusgasutsläppen.
Oavsett om vi använder biodrivmedel eller inte så anser vissa att vi har nått oljetoppen
eller så når vi den inom en snar framtid, vilket innebär att vi människor måste utveckla
alternativa drivmedel om vi vill fortsätta att leva på samma sätt som idag. Åtminstone
måste vi ha drivmedel till våra jordbruksmaskiner samt för att transportera livsmedlen
in till städerna och mellan länder.
Det är inte möjligt att ersätta hela drivmedelskonsumtionen med biodrivmedel eftersom
det skulle krävas att all jordbruksmark skulle tas i anspråk (Börjesson, 2010).
Biodrivmedel är dock ett av flera alternativ som kommer att behövas när oljan blir för
dyr för att utvinnas, men det handlar om var, hur och vilken mängd. Produktionen av
biodrivmedel bör vara hållbar precis som all annan produktion, inklusive övriga
förnybara drivmedel som kommer att utvecklas. För vissa länder kommer
biodrivmedelsproduktion att vara en möjlighet till export eller för egen konsumtion. Det
förutsätter dock att det finns lagar och regler som gör att mervärdet från produktionen
stannar i landet och att människor och mark skyddas socialt respektive ekologiskt, för
att utvecklingen ska bli hållbar. Så länge det finns länder som inte har ett fungerande
system för att skydda människor och mark socialt, ekonomiskt och ekologiskt, kommer
vi att ha produktion och konsumtion som bidrar till oönskade växthusgasutsläpp och
annan miljöförstöring. Det är inget vi löser genom att begränsa möjligheten till
produktion av biodrivmedel.

6.3 Utvecklingen framöver
Som nämns i föregående avsnitt kommer vi att fortsätta att behöva drivmedel framöver
eftersom våra samhällen blir mer och mer beroende av drivmedel. Men oljan är ändlig
och vi känner av dess negativa effekter. Vi måste hitta andra alternativ till drivmedel
eller byta livsstil. Det är dock inte sannolikt att vi kommer att hitta ett nytt drivmedel
som kan ersätta oljan. Mest troligt är att vi kommer att använda oss av flera olika
förnybara drivmedel framöver för att kunna möta behoven. Biodrivmedel från
jordbruket blir troligen några av dessa förnybara drivmedel dels för att de passar in i den
infrastruktur vi har idag och dels för att det är tekniker som finns idag.
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Vissa biodrivmedelssystem har idag sämre miljöprestanda jämfört med fossila
drivmedel enligt gjorda beräkningar, vilket framgår i kapitel 5. Det är viktigt att
produktionen är hållbar och produktionssystem som bidrar till större utsläpp av
växthusgaser jämfört med bensin är inte önskvärda. Men vi måste ta med i
beräkningarna att vi behöver en produktion av biodrivmedel att utveckla och förbättra.
Produktionssystem som idag har en dålig miljöprestanda kan förbättras på flera punkter
och bli hållbara längre fram. Det går inte att tänka ut en färdig lösning som har alla
fördelar och saknar nackdelar utan dessa måste växa fram.
Andra och tredje generationens biodrivmedel är mer energieffektiva och ger mindre
klimatpåverkan jämfört med dagens biodrivmedel (bl.a. Cherubini, 2008). De behöver
dock några/flera år till för att bli ekonomiskt lönsamma eller praktiskt genomförbara.
Elbilar har också fördelar men även vissa nackdelar som begränsar utvecklingen i
nuläget. Eftersom andra och tredje generationens drivmedel fortfarande inte produceras
i kommersiell skala är det lätt att glömma bort att det även finns begränsningar med
dessa som vi inte ser idag. Exempel på sådana är att elbilar behöver batterier och för
batterier behövs litium som är ett ändligt ämne som påverkar miljön vid utvinning och
produktion. Bränsleceller för vätgas har sin påverkan och råvaran till cellulosabaserade
biodrivmedel odlas på skogs- eller jordbruksmark.
Tänkvärt är också att oljan används till mer än drivmedel. Det tillverkas plaster,
syntetgummi, färger m.m. utifrån olja. Även denna produktion kommer att behöva
ersättas framöver och då ligger jordbruksråvaror nära till hands vilket ytterligare
kommer att öka konkurrensen om jordbruksråvaror och efterfråga hållbarhet. Det finns
därför all anledning att tro att debatten om biodrivmedel och hur vi använder vår mark
behöver och kommer att fortsätta.
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