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FÖRORD 

De globala miljöhoten kräver allt mer av internationell samverkan. Ett allvarligt problem är 
den ökade halten av drivhusgaser i atmosfären, som långsiktigt ger oss ett varmare klimat. 
Det räder stor enighet om att detta klimathot mäste mötas genom minskade utsläpp av 
koldioxid. 

För att bidra till detta mfil strävar vi i Sverige efter att ersätta fossila bränslen med bio
bränslen. Men är det rätt sn·ategi? I denna rapport till ESO granskar Lars Hultkrantz 
de olika möjligheter som finns �tt minslrn MmnsfiirP.ns lrnlrlinYirlh�lt n"h finn,.,· �tt r1,.,, 

svenska biobränslesatsningen inte kan motiveras frän klimatpolitiska utgångspunkter. 

Andra vägar stär till buds. Hultkrantz pekar pä skogens möjligheter att absorbera kol och 
förordar mot denna bakgrund en vidgad satsning pä skogsprojekt i u-länderna. För 
Sveriges vidkommande ser han betydande möjligheter att öka utnyttjandet av skogs
bränsle. V arken inom jordbruket eller skogsbruket är dock biobränslesatsningar nägon 
effektiv metod för att möta växthusproblemet Analysen utmynnar i rekommendationer 
om förändringar i vär biständspolitik, energipolitik, skogspolitik, jordbrukspolitik och 
skattepolitik. 

I likhet med vad som gäller för andra rapporter till ESO svarar fö1fattaren själv för innehfill 
och slutsatser. 

Stockholm i febmari 1992 

EXPERTGRUPPEN FÖR STUDIER 
I OFFENTLIG EKONOMI 

Daniel Tarschys 
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förbränning av organiskt material. En betydande sänkning av koldioxidutsläppen 

förutsätter därför att eldning av fossila bränslen ersätts av andra energikällor, vilket är 

en formidabel uppgift. 

Sverige är angeläget att vara en förebild i det internationella samarbetet för att lösa de 

globala miljöfrågorna. Vi har gått i spetsen i ansträngningarna att minska utsläppen till 

vatten, reducera svavelutsläppen, avskaffa freon(CFC)användningen och genomföra 

åtgärder på flera andra områden. Vi har på samma sätt ställt oss i det främsta ledet när 

det nu gäller att lösa denna stora och svåra uppgift; att motverka en betydande 

förändring av jordens klimat. Vi har därför varit bland de första att införa en miljöavgift 

för koldioxidutsläpp, dessutom av en sådan storlek att den betydligt överträffar den nivå 

som övervägs i andra länder. 

Vi är dock långt ifrån ensamma om att ta växthusproblemet på stort allvar. Vid en 

internationell forskarkonferens i Toronto 1988 föreslogs att världens länder borde försöka 

minska sina utsläpp av koldioxid från 1987 års nivå med 20 procent till år 2005 och till 

hälften på lång sikt. Av industriländerna i väst har flertalet gjort mer eller mindre 

starka utfästelser att följa denna rekommendation fram till år 2005, eller att åtminstone 

"stabilisera" utsläppen vid nuvarande nivå. En aktuell översikt över dessa utfästelser 

finns i Tabell 1:1. 

Som framgår av denna översikt hör Sveriges utfästelser på denna punkt till de vagare. 

Medan t.ex. Tyskland åtagit sig att minska sina utsläpp med en fjärdedel till år 2005, så 

har Sverige endast talat om "stabilisering" (dvs. ingen ökning) av koldioxidutsläppen, 

utan närmare bindning till vare sig basår eller det år då detta mål skall vara uppfyllt. I 

själva verket har Sveriges riksdag tidigare gjort mer bestämda utfästelser (samma 

utsläppsnivå vid sekelskiftet som år 1988), men dessa har nu luckrats upp. 

Tabell 1:2 ger en antydan om orsaken till det svenska vankelmodet. Tabellen visar 

kolutsläppen 1988 från energisystemen i de olika OECD-länderna. Sveriges utsläpp var 

detta år drygt 20 miljoner ton kol, vilket utgjorde 0, 7 procent av de totala utsläppen 

från OECD-länderna och knappt 0,4 procent av utsläppen i hela världen. Den låga 

svenska andelen avspeglar givetvis vår befolknings litenhet. Detta är emellertid endast 

en del av förklaringen. Sveriges utsläpp per capita är endast tre fjärdedelar av OECDs 

genomsnitt. I förhållande till BNP, vilket är mer rättvisande, motsvarar våra utsläpp 

endast drygt hälften av OECDs nivå. 

Sverige har således redan mycket låga utsläpp, i förhållande till andra länder. Det I 
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Tabell 1 :1. OECD-ländernas åtaganden i fråga om att begränsa utsläppen av 
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Koldioxidutsläpp från energianvändning i OECD-länderna 1988 (1) 
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främsta skälet till detta är naturligtvis det stora inslaget av vattenkraft och kärnkraft i 
elkraftproduktionen.1 Eftersom ingen av dessa källor kan ökas nämnvärt, åtminstone 
inte utan en fullständig förändring av kärnkraftspolitiken, ko=er en fortsatt ökning av 
elanvändningen om inget görs att leda till ökade koldioxidutsläpp. I beräkningar av 
situationen vid sekelskiftet finner Bergman (1989) att koldioxidutsläppen kommer, om 
inga åtgärder vidtas för att begränsa dessa, att öka med drygt en tredjedel även om 
ingen avveckling sker av kärnkraften. Vid en fullständig avveckling av kärnkraften 
överstiger utsläppen 1988 års nivå med drygt 90 procent om kärnkraften ersätts med 
kolkondenskraft, knappt 60 procent om den ersätts med gaskondenskraft och med 
knappt 40 procent om den ersätts med kondenskraft från biobränslen . 

I andra länder är situationen annorlunda. Flertalet europeiska länder genomför en

omställning av sin kraft- och värmeproduktion från kolbaserad produktion till 
produktion som bygger på naturgas från Nordsjön och Ryssland. Eftersom förbränning 
av naturgas medför koldioxidutsläpp per energienhet med endast 63 procent av 
utsläppen från förbränning av kol kan en betydande reduktion av utsläppen ske genom 
detta byte. Detta är den huvudsakliga grunden för de utfästelser som dessa länder har 
gjort. 

Den rådande föreställningen i den svenska energipolitiska debatten är följande: Även vi 
har en liknande möJlighet att dra ned på koldioxidutsläppen, nämligen genom att ersätta 
fossila bränslen med biobränslen. Detta är egentligen en mer kraftfull åtgärd, ty den 
innebär att koldioxidutsläppen upphör helt och hållet i den del av energisystemet som 
gör över till biobränslena. Å andra sidan är tillgången till biobränslen knapp och dessa 
bränslen dyra att producera. Som Bergmans beräkningar visade har vi därför ändå ett 
betydande problem, i alla fall om vi vidhåller beslutet att avveckla kärnkraften (och inte 
ersätta gamla kärnkraftsreaktorer med nya). 

Över de stora energipolitiska skiljelinjerna finns därför trots allt en II allmänt" accepterad 
uppfattning, nämligen att Sverige bör "följa biobränslevägen", åtminstone så långt detta 
kan föra utan att kostnaderna blir "oöverstigliga". Uppgörelsen i januari 1991 om 
kärnkraftsavvecklingen innehöll .därför ett betydande anslag till teknisk utveckling på 
bioenergiområdet. Omläggningen av energibeskattningen och införandet av miljöavgifter 
från och med 1991 utformades på ett sådant sätt att biobränslen (och torv) gynnades, 
åtminstone för bostadsuppvärmning. I det omställningsprogram som genomförs i 
samband med omläggningen av jordbrukspolitiken utgår ett väsentligt stöd till 

!Andra faktorer som bidrar är hög energieffektivitet och en väsentlig värmeproduktion i
skogsindustrin baserad på bark och lutar.
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