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FÖRORD
Få tvivlar nu på att det sker en global uppvärmning till följd av mänsklig aktivitet och
att en högre medeltemperatur kommer att få negativa konsekvenser för jordens ekosystem. För att förändra vårt beteende krävs politiska styrmedel. Men en omställning mot
kraftigt minskade utsläpp är inte enkel utan för med sig en rad ekonomiska, politiska
och sociala utmaningar. Frågan är då dels hur en styrning mot en koldioxidsnål framtid
kan ske, dels vilka målkonflikter och svårigheter som en sådan styrning för med sig. I
det här sammanhanget är åtgärder som påverkar produktionen av biobränslen från jordoch skogsbruk en viktig och komplex fråga, eftersom stigande efterfråga på biobränslen
ökar konkurrensen om jordens markresurser. Det ger högre priser för mark, livsmedel
och skogsråvara.
I föregående rapport med fokus på problematiken kring den globala uppvärmningen,
”Jordbruket, växthusgaserna och effektiva styrmedel (2010:3)” studerade vi de utsläppskällor som finns inom jordbruket och möjliga åtgärder på främst gårdsnivå för att reducera dem. I denna rapport fokuserar vi istället på jord- och skogsbrukets möjlighet att
bidra till ett mer koldioxidsnålt samhälle genom odling av råvara till biobränslen för att
ersätta fossila bränslen. Vi reser frågan vilka styrmedel som kan minska koncentrationen
av växthusgaser i atmosfären på ett kostnadseffektivt sätt och hur produktionen av biobränsle från jord- och skogsbruk skulle påverkas om sådana styrmedel införs.
Författarna till rapporten hör till AgriFood Economics Centre (Cecilia Hammarlund, Helena Johansson och Fredrik Wilhelmsson), Miljö och Energisystem vid Lunds Tekniska
Högskola (Karin Ericsson), Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap
vid Luleå Tekniska Högskola (Robert Lundmark och Anna Olsson) samt Juridiska institutionen vid Lunds universitet (Evgenia Pavlovskaia).
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Sammanfattning
I början av 2000-talet framstod fördelarna med att ersätta fossila bränslen
med biobränslen som självklara. Om värme, el och drivmedel kunde
produceras av förnyelsebara insatsvaror skulle landsbygdens utveckling
gynnas, energisäkerheten öka och sist men inte minst skulle produktionen av biobränslen bidra till att utsläppen av växthusgaser till atmosfären minskade. Främst EU och USA satsade stora summor på stöd till
både produktion och användning av biobränslen.
På senare tid har problemen med att ersätta fossila bränslen med biobränslen för att minska utsläppen av växthusgaser uppmärksammats.
Tillverkningen av biobränslen ger utsläpp och en ökad användning av
biobränslen riskerar att leda till ökade utsläpp om skog- och betesmark
omvandlas till åkermark. Dessutom kan ökad efterfrågan på grödor för
produktion av biobränslen leda till högre livsmedelspriser. Diskussionen
om hur de fattigas mat hamnade i de rikas bilar tog fart när livsmedelspriserna steg under 2007 och 2008.
Den här rapporten handlar om hur styrmedel för att minska utsläppen
av växthusgaser påverkar produktionen av biobränslen och om vilka effekter en ökad produktion av biobränslen kan få på andra marknader.
De marknader som berörs är främst de för livsmedel och skogsprodukter.
Vad är ett biobränsle?
Biobränslen är bränslen som utvinns ur biologiskt material – några exempel är jordbruksgrödor, avverkningsrester från skogsbruk och matavfall. Den största delen av förbrukningen av biobränslen består fortfarande av vedeldning i utvecklingsländer men på senare tid har produktionen av biobränslen ökat i många i-länder, detta gäller särskilt produktionen av biodrivmedel men också produktionen av värme och el. Sverige har en relativt stor andel biobränslen i energiproduktionen, hela 19
procent av energitillförseln kommer från biobränslen. Dessa bränslen
används framförallt i den svenska skogsindustrin och för produktion av
fjärr- och kraftvärme.
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Ge utsläpp ett pris
Biobränslen kan vara alternativ till fossila bränslen om utsläppen av
växthusgaser ska minska. Men för att utsläppen av växthusgaser ska
minska till en så låg kostnad som möjligt är det viktigt att inte rikta åtgärderna mot någon specifik typ av produktion. Styrmedel bör utformas
så att det blir dyrare att orsaka utsläpp av växthusgaser oavsett var de
kommer ifrån. Styrmedel som prissätter utsläpp så att produktionen och
användningen av alla bränslen bär kostnader för sina utsläpp är samhällsekonomiskt effektiva.
Skatter, som den svenska koldioxidskatten, och överförbara utsläppsrätter, som EU:s system för handel med utsläppsrätter, är exempel på styrmedel som prissätter utsläpp av växthusgaser. Sådana styrmedel leder
till att utsläppsminskningar görs i sektorer och länder där de kostar
minst. Det spelar ingen roll var eller inom vilken sektor utsläppsminskningarna sker eftersom skadorna från utsläppen blir lika stora oavsett
utsläppens ursprung. Däremot finns det stora skillnader i kostnaderna
för att minska utsläppen mellan olika åtgärder. Ett pris på utsläpp leder
till att de åtgärder som ger de största utsläppsminskningarna per satsad
krona genomförs först.
Utveckling av ny teknologi minskar kostnaderna för att minska utsläppen i framtiden. Genom att införa ett styrmedel som sätter ett pris på utsläpp av växthusgaser uppmuntras forskning, utveckling och spridning
av ny teknologi. Forskningsresultat kan utnyttjas av fler än de som genererar dem och ger större nytta för samhället än för de enskilda företagen
eller forskarna. Därför kan det i många fall behövas offentligt stöd till
utvecklingen av ny teknologi. De mest effektiva stöden är teknikneutrala, dvs. stöd som inte gynnar en särskild teknik, det kan till exempel vara
stöd till grundforskning eller finansiering av utbildning.
Biobränslen ger också utsläpp
De styrmedel som används för att påverka produktionen av biobränslen
har bland annat motiverats med att biobränslen är klimatneutrala. Det
innebär att den mängd koldioxid som biogrödorna lagrar in är lika stor
som den mängd som biobränslet släpper ut vid förbränning. De huvud-
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sakliga styrmedel som används för att öka produktionen av biobränslen
är skatterabatter, inblandingskrav, handelshinder och subventioner.
Men biobränslen orsakar inte bara utsläpp av växthusgaser vid förbränning. Markomvandling, odling och skörd, avverkning av skog och omvandling i industriprocesser leder också till utsläpp. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det effektivt att prissätta alla utsläpp där de uppkommer. Det innebär att producenter och användare av fossila bränslen
betalar för sina utsläpp men också att kostnader för utsläpp i olika led
påverkar slutpriset på biobränslen.
Den nuvarande politiken för biodrivmedel från jordbruket leder till
merkostnader för att minska utsläppen av växthusgaser. Produktionen
av biodrivmedel stöds via subventioner och inblandningskrav som medför stora kostnader för skattebetalare och konsumenter. Dessa kostnader
är onödigt höga då det finns andra åtgärder som kan ge samma effekt på
utsläppen till en lägre kostnad. Handelspolitiken, i framförallt EU och
USA, innebär att handeln med såväl biodrivmedel som jordbruksråvaror
begränsas med hjälp av tullar. Det leder till ytterligare kostnader genom
att biodrivmedlen inte produceras från de billigaste råvarorna och av de
mest effektiva företagen. En ytterligare effekt av politiken är att värdet
på jordbruksmark stiger vilket gör det mindre intressant att använda
marken som kolsänka. Den nuvarande politiken för biodrivmedel reducerar därför inte utsläppen av växthusgaser på ett effektivt sätt. Om inblandningskrav, stöd och tullar på biodrivmedel togs bort skulle produktionen minska i länder med höga produktionskostnader (till exempel
EU och USA) och öka i länder med låga produktionskostnader (till exempel Brasilien) vilket reducerar kostnaderna för att minska utsläppen
av växthusgaser. Om den nuvarande politiken dessutom ersätts med ett
pris på utsläpp skulle utsläppen av växthusgaser minska till en betydligt
lägre kostnad än med den befintliga politiken.
Eftersom produktionen av biobränslen orsakar utsläpp av växthusgaser
har både EU och USA infört så kallade hållbarhetskriterier. Dessa kriterier specificerar hur mycket ett biobränsle ska minska utsläppen jämfört
med ett fossilt bränsle för att vara berättigat till stöd. Ett problem med
hållbarhetskriterier är att de enbart fokuserar på biobränslen. För att re-
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ducera utsläppen av växthusgaser är det bättre att fokusera på utsläppen
där de uppstår snarare än att rikta åtgärder mot slutprodukten. Risken
är annars att utsläpp flyttar till oreglerade sektorer och länder.
Biobränslen från jordbruket
Ökad efterfrågan på grödor för att producera biobränslen leder till att efterfrågan och priserna på jordbruksmark ökar. Hittills har effekterna på
markanvändning inte varit särskilt stora. Studier från USA visar att stigande priser på grödor lett till ökad uppodling, men i begränsad omfattning. På lång sikt kan effekterna på markanvändningen förväntas bli
större. En del av produktionsökningen kan komma från ökad avkastning
på befintlig mark men en viss del förväntas komma från att betes- och
skogsmark omvandlas till åkermark. Andra generationens teknologi kan
också göra att restprodukter kan utnyttjas i större omfattning.
Effekterna av ökade livsmedelspriser kan framförallt drabba konsumenter i fattiga länder. Där utgör råvarukostnaden en stor del av livsmedelspriset och livsmedel utgör en stor del av de fattigas konsumtion.
Samtidigt kan möjligheterna att odla grödor för biobränslen öka inkomsterna för fattiga jordbrukare i u-länderna. Konsumenter i den rikare delen av världen kommer inte att drabbas lika hårt eftersom de lägger en
relativt liten del av sina inkomster på livsmedel. Priset på fossila bränslen begränsar dessutom prisökningen på livsmedel. Det beror på att
kostnaden för jordbruksråvara stiger ju mer som används inom energisektorn. När råvaran från jordbruket blir dyr kommer andra energislag
att bli relativt billiga jämfört med biobränslen. Efterfrågan på jordbruksråvara för att producera biobränslen minskar då, vilket gör att livsmedelpriserna inte ökar mer.
Kostnaden för utsläpp av växthusgaser påverkar lönsamheten för produktionen av olika biobränslen. Vilka biobränslen som blir lönsamma på
en marknad utan dagens befintliga styrmedel styrs i hög grad av produktionskostnaderna för olika biobränslen och priset på utsläpp av
växthusgaser. Vid dagens pris på utsläppsrätter i EU är det i de flesta fall
inte lönsamt att ersätta fossila bränslen med biobränslen från sockerbetor, majs eller vete. Stigande utsläppspriser innebär dock att fler typer av
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biobränslen kan bli lönsamma; men lönsamheten kommer också att bero
på i vilken utsträckning utsläpp från odling av biogrödor och framställningen av biobränslen prissätts.
Biobränslen från skogen
I många länder är skogen en av de viktigaste källorna för råvaror till
biobränsle. Införandet av klimatpolitiska styrmedel som prissätter utsläpp kommer därför att få konsekvenser för hur skogen används. Produktionen av skogsbränslen kan öka genom att mer mark tas i bruk för
skogsbruk, genom att avkastningen från befintlig skogsmark ökar eller
genom att uttaget av biprodukter från skogsbruket ökar. Det är möjligt
att globalt sett öka arealen mark för skogsbruk men brukandet måste ske
på ett hållbart sätt, så att exempelvis känslig regnskogsmark bevaras. Uttaget av biprodukter begränsas av produktionen av huvudprodukter
som massaved och sågtimmer.
I Sverige har de klimatpolitiska styrmedel som införts, främst koldioxidskatten och elcertifikatsystemet, lett till en ökad efterfrågan på skogsbränslen. I dagsläget används främst avverkningsrester för energiproduktion, men en ökad efterfrågan från energisektorn kan leda till att
även massaved börjar användas. Detta kan resultera i att efterfrågan på
massaved från andra sektorer, som till exempel tidningspapperstillverkning, minskar eftersom priserna stiger. Prisförändringarna är i sig inget
problem eftersom de beror på att klimatpolitiska styrmedel korrigerar
priser så att hänsyn tas till utsläppen av växthusgaser. Problem kan uppstå om klimatpolitiska styrmedel inte införs i alla sektorer och länder. Då
kan till exempel den svenska skogsindustrin missgynnas i förhållande
till skogsindustrier i andra länder och andra sektorer i Sverige.
Istället för att använda skogsråvara som bränsle kan skogen användas
som kolsänka. Genom att skogen står kvar istället för att avverkas kan
utsläpp av växthusgaser som skulle uppstå vid förbränning av skogsprodukter undvikas och kolet förblir lagrat i träden. Inlagring av kol i
skog kan uppmuntras med ekonomiska styrmedel. Om det är viktigt att
utsläppsminskningar sker inom en nära framtid är det negativt ur klimatsynpunkt att avverka skog för att producera biobränslen. Det beror
på att skogen har en lång kolcykel.
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Executive summary
In the early 2000s the benefits of replacing fossil fuels with biofuels appeared obvious. Heat, electricity and transport fuel could be produced
by renewable inputs, rural development would benefit, energy security
would increase, and the production of biofuels would contribute to reduce greenhouse gas emissions to the atmosphere. EU countries and the
United States invested large sums in support of the production and use
of biofuels.
More recently, attention has been focused on the problems of replacing
fossil fuels with biofuels to reduce greenhouse gas emissions. The production of biofuels causes emissions and the increased use of biofuels
can to lead to forest and grassland being converted into cropland which
further increases emissions. In addition, increased demand for crops for
biofuel production lead to higher food prices. The discussion of how
food for poor people ended up in the cars of the rich took off when food
prices rose in 2007 and 2008.
This is a report on how policy instruments to reduce greenhouse gas
emissions affect the production of biofuels and the impacts on other
markets caused by an increased production of biofuels. The relevant
markets are mainly the markets for food and forest products.
What are biofuels?
Biofuels are fuels derived from biological material - some examples are
crops, logging residues from forestry and food waste. Most of the consumption of biofuels still consists of the burning of wood in developing
countries, but more recently the production of biofuels has increased in
many developed countries, especially for the transport sector but also for
the production of heat and electricity. Sweden has a relatively high share
of biofuels in energy production; 19 percent of the energy supply comes
from biofuels. These fuels are used primarily in the Swedish forest industry and in the production of heat and combined heat and power.
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Set an emission price
Biofuels can be an alternative to fossil fuels in order to reduce greenhouse gas emissions. But, to reduce greenhouse gas emissions to the
lowest possible cost, it is important not to confine policies to any particular type of production. Policy instruments should be designed to make it
more expensive to cause greenhouse gas emissions wherever they come
from. Instruments that price emissions so that the production and use of
all fuels bear the costs of their emissions are economically efficient.
Taxes, like the Swedish carbon dioxide tax, and transferable emission
rights, like the European Emission Trading System, are examples of instruments that put a price on greenhouse gases. Such instruments make
sure that emission reductions are made in sectors and countries where
they cost least. It does not matter where or in which sector of the economy emission reductions occur, since the damage from emissions is the
same, whatever their origin. However, there are major differences in the
costs of measures for reducing emissions. A price on emissions implies
that those measures that provide the greatest emission reductions per
euro spent are carried out first.
Development of new technology lowers the costs of reducing emissions
in the future. A price on greenhouse gas emissions encourages research
and development and diffusion of new technology. Research results can
be made available to many users, not just to those who generate them,
and provide greater benefit for society than for individual businesses or
researchers. Therefore, in many cases, public support is needed for the
development of new technology. The most effective support is technology neutral, i.e. support that does not favor a particular technology; it
may include support for basic research or the funding of education.
Biofuels also cause emissions
Instruments used to influence the production of biofuels have partly
been justified by the argument that biofuels are carbon neutral. This
means that the amount of carbon stored in the biomass is equal to the
amount of carbon dioxide that is emitted when the biofuel is used. The
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main instruments used to increase the production of biofuels are tax rebates, blend mandates, trade barriers and subsidies.
Nonetheless, biofuels are not only causing emissions of greenhouse gases when combusted. Land conversion, cultivation and harvesting, felling
of forests and the industrial process to refine biomass to biofuels also
cause emissions. From an economic perspective, it is efficient to put a
price on emissions at the source. This means that producers and users of
fossil fuels pay for their emissions, but also that the costs of emissions at
different stages of the production of biofuels affect the price of the final
product.
The current policy on biofuels from agriculture to reduce emissions of
greenhouse gases is expensive. Biofuels production is supported by subsidies and requirements that impose large costs on taxpayers and consumers. These costs are unnecessarily high; there are other options that
give the same effect on emission reductions at a lower cost. Both trade in
biofuels and trade in agricultural raw material are restricted by tariffs.
This leads to additional costs as biofuels are not produced from the
cheapest raw materials and by the most efficient producers. A side effect
of the policy is that it becomes less interesting to use land as a carbon
sink. If blend mandates, subsidies and tariffs on biofuels were to be removed, production would decrease in countries with high production
costs (such as the EU and the U.S.) and increase in countries with low
production costs (eg Brazil), lowering the overall costs of reducing
greenhouse gas emissions. In addition, if the current policy is replaced
with a price tag on emissions, emissions of greenhouse gas reductions
would be achieved at a significantly lower cost than with the existing
policy.
Since biofuel production causes emissions of greenhouse gases, both the
EU and the U.S. have introduced sustainability criteria specifying how
much a biofuel should reduce emissions compared to a fossil fuel in order to be eligible for support. Sustainability criteria are problematic since
they only focus on biofuels. If emissions of greenhouse gases are to be
reduced, it is better to focus on emissions where they occur rather than
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targeting final products. Otherwise, emissions could move to unregulated sectors and countries.
Biofuels from agriculture
Increased demand for crops to produce biofuels increases demand and
prices for farmland. So far, the effect on land use has not been large. Studies from the U.S. suggest that rising prices for crops have increased
cropland, but the effect is limited. In the longer run, effects on land use
are expected to be larger. Some of this increase in production of biofuels
may come from higher yields on existing land, but pasture and forest
land may also be converted to cropland.
The effects of increased food prices could especially affect consumers in
poor countries. In poor countries, the cost of crops is a large part of the
food price, and food represents a large proportion of poor people's consumption. At the same time opportunities to grow crops for biofuels
could increase the incomes of poor farmers in developing countries.
Consumers in the richer part of the world will not be hit as hard since
they spend a relatively smaller proportion of their income on food. The
price of fossil fuels limits the increase of food prices. This is because the
cost of agricultural raw material increases when more and more is used
in the energy sector. When raw material from agriculture becomes expensive, other energy sources become relatively cheap compared to biofuels. The demand for agricultural feedstock to produce biofuels will
then decrease, which means that food prices will reach a ceiling.
A price on greenhouse gas emissions affects the profitability of biofuels
production. The profitability of biofuels on a market not affected by existing policy instruments is largely governed by production costs of different biofuels and the price of greenhouse gas emissions. The current
price of emission permits in the EU is in most cases not enough to replace fossil fuels with biofuels from sugar beets, corn or wheat. Rising
emission prices mean that more types of biofuels may be profitable, but
profitability will also depend on the extent to which emissions from the
cultivation of biomass and production of biofuels are priced.
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Biofuels from the forest
In many countries, forests are one of the main sources of raw materials
for biofuels. The introduction of climate policy instruments that put a
price on emissions will have implications on how forests are used. The
production of forest fuels could increase by converting more land to forest, by increased logging from existing forests or by increasing the use of
by-products from forestry. It is possible to globally increase the area of
forested land, but it is important that the forestry is sustainable. The use
of by-products is limited by the output of main products such as pulpwood and timber.
In Sweden, the climate policy instruments in place, mainly the tax on
carbon dioxide and the system of tradable electricity certificates, have
led to an increased demand for forest fuels. Currently, logging residues
are primarily used for energy production, but an increased demand from
the energy sector may result in an increased use of pulpwood. This may
result in a reduced demand for pulpwood from other sectors, such as
paper mills, as prices rise. Price change is in itself not a problem, since it
is a result of a climate policy instrument that corrects the price in order
to take into account the emissions of greenhouse gases. Problems may
arise if climate policy instruments are not introduced in all sectors and
countries. Then, the Swedish forestry industry may be at a disadvantage
in relation to forest industries in other countries and other sectors in
Sweden.
Instead of being used for fuel, forests can be used as carbon sinks. Letting a forest stand, rather than harvesting it, could avoid emissions of
greenhouse gases that would result from the burning of forest products,
as carbon remains stored in the trees. Storage of carbon in forests can be
promoted by economic instruments. Since it is important for emission
reductions to take place in the near future, it is a disadvantage from a
climate perspective to cut down forests to produce biofuels. This is because the forest has a long carbon cycle.
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Inledning
Utsläppen av växthusgaser har fördubblats sedan tidigt 1970-tal i världen. Om ingenting görs beräknas utsläppen fördubblas ytterligare en
gång under perioden 2008-2050. I förlängningen riskerar utsläppen leda
till att jordens medeltemperatur stiger med 4-6°C fram till 2100 med allvarliga konsekvenser för människor, miljö och djurliv. 1 Det så kallade
tvågradersmålet går ut på att stabilisera mängden växthusgaser på en
nivå sådan att den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas
till högst 2°C jämfört med den förindustriella nivån. Målet bygger på
Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar som trädde
i kraft 1994 och utgör utgångspunkten för de åtgärder som behöver vidtas globalt.
Ett grundläggande styrmedel för att minska utsläppen till den nivå som
krävs för att nå tvågradersmålet är att sätta ett pris på utsläppen av
växthusgaser. Detta kan göras med en skatt eller ett system med överförbara utsläppsrätter. En ökad kostnad för utsläpp stimulerar energieffektivisering, utveckling av ny teknik och gör energikällor som är relativt koldioxidsnåla intressanta. En konsekvens av att utsläppen prissätts
kan vara att efterfrågan på biobränslen ökar.
Både jord- och skogsbruk har potential att bidra till omställningen mot
ett mer koldioxidsnålt samhälle genom att tillhandahålla alternativ till
fossila bränslen. Det har dock blivit allt mer tydligt att bioenergi är ett
komplext område.
En första fråga är livsmedelssäkerheten i fattiga länder. Ökad konkurrens om jordbruksmark kan leda till högre livsmedelspriser vilket är negativt för konsumenterna, särskilt i fattiga länder. Å andra sidan kan
högre priser och ökad efterfrågan gynna jordbruket. En andra fråga är
hur den samlade miljöeffekten av att ersätta fossila bränslen med biobränslen ser ut. Det finns också en motsättning mellan att använda
skogs- och jordbruksmark för energiproduktion och att använda den för
1

Se exempelvis OECD(2009).

13

att lagra kol i växter för att minska påverkan på klimatet. Behov av mer
odlingsmark kan ge ökad avskogning vilket medför ökade utsläpp av
växthusgaser. I ett svenskt perspektiv är slutligen påverkan på skogsindustrins konkurrenskraft av ökad råvarukonkurrens från energisektorn
en viktig fråga.
I denna rapport studeras klimatpolitiska styrmedel som har effekter på
produktionen av biobränslen. Både styrmedel som avser att påverka priset på utsläpp av växthusgaser och styrmedel som påverkar produktionen av biobränslen diskuteras. Vi studerar också vilka konsekvenser en
ökad efterfrågan på biomassa för energiproduktion får för jord- och
skogsbruk.
Biobränslen kan bestå av flera olika råvaror och slutprodukterna kan
vara både värme, el och drivmedel. En kort beskrivning av olika biobränslen och omfattningen av produktionen och konsumtionen finns i
kapitel 2. Kapitel 3 diskuterar hur ett pris på utsläpp av växthusgaser
kan fastställas och vilka svårigheter som finns med detta. Vi diskuterar
också om det är motiverat med stöd till forskning och utveckling för att
uppnå klimatmålen.
I kapitel 4 diskuteras styrmedel för att hantera utsläpp av växthusgaser
från produktionen av biobränslen. På senare tid har utsläpp från förändrad markanvändning fått särskild uppmärksamhet; därför diskuteras
potentiella styrmedel för att hantera förändrad markanvändning liksom
de styrmedel som riktas mot produktionen av biobränslen idag.
I kapitel 5 diskuteras biobränslen från jordbruket. För det första diskuteras vilka effekter ökad efterfrågan på biobränslen kan få på markanvändning och på livsmedelspriser. För det andra diskuteras vilka biobränslen som kan bli lönsamma om priset på utsläpp av växthusgaser
ökar. Det sista kapitlet, kapitel 6, handlar om biobränslen från skogen.
Här diskuteras konkurrensen om skogsråvara mellan energisektorn och
skogsindustrierna samt skogens roll som kolsänka.
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2

2

Biomassa, biobränslen och energi
De bränslen som brukar kallas för biobränslen kännetecknas av att de
utvinns ur biologiskt material. Biobränslen kan därför baseras på olika
råvaror som i omvandlingsprocesser ger slutprodukter som el, värme
och drivmedel. Användningen av biobränslen, som traditionellt sett utgjorts av vedeldning, har förändrats under senare tid, då biobränslen
även har börjat användas för produktion av el och som drivmedel.

2.1

Omvandling av biomassa

Biobränslen utvinns ur biologiskt material, så kallad biomassa. Biomassa
kan vara ved, halm, matavfall eller kasserade lastpallar. De vanligaste
typerna av biomassa kan grovt delas in i fyra grupper: i) ved, ii) energigrödor, iii) rest- och biprodukter samt iv) organiskt avfall.
Traditionellt är ved den vanligaste typen av biomassa. Med energigrödor avses växter som odlas speciellt för att användas till energiproduktion. Energigrödor kan vara alltifrån energiskog och energigräs till traditionella jordbruksgrödor som raps och majs. I Sverige odlas till exempel
Salix som är ett exempel på energiskog och rörflen som är ett exempel på
energigräs. Exempel från varmare länder är eukalyptus, elefantgräs och
oljepalmer. En annan kategori biomassa är rest- och biprodukter från
skogs- och jordbruket som halm, gödsel, avverkningsrester och returlutar. Biomassa kan också komma från organiskt avfall, det vill säga avfall
som är biologiskt nedbrytbart. Matavfall och rivningsvirke är exempel
på sådant avfall.
Biomassa kan förbrännas direkt för att producera värme och el förädlas
till olika fasta, flytande eller gasformiga biobränslen. Vilken omvandling
som är tekniskt lämplig beror på biomassans egenskaper som till exempel hur blöt eller torr den är, eller om den är cellulosarik eller stärkelserik. Värme och el kan produceras av de flesta typer av biomassa, medan
produktionen av flytande biodrivmedel för närvarande kräver speciella
grödor (figur 1).
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Figur 1: Omvandling av biomassa till olika energibärare
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Etanol produceras från socker- eller stärkelserika grödor som sockerbetor, sockerrör, majs och vete. Biodiesel produceras från vegetabilisk olja
från oljerika växter som raps, solrosor och oljepalmer. För närvarande
utnyttjas ved- och gräsartad biomassa direkt för värme- och elproduktion eller så förädlas den först till pellets. För blöt cellulosarik biomassa
som gödsel, matrester och rester från reningsverk, är biogasproduktion
genom rötning lämpligast. 2 Biogasen kan förbrännas och användas till
värme- och elproduktion eller renas till fordonsgas.
Förhoppningen är att i framtiden även kunna producera etanol och
andra biodrivmedel från ved- och gräsartade växter. För att omvandla
denna biomassa till biodrivmedel fordras det som brukar kallas för
andra generationens produktionsteknologier. Dessa teknologier finns
ännu inte på marknaden men de testas i en rad demonstrationsanläggningar runt om i världen. 3 Ett hinder för att få till stånd fullskaliga anläggningar är de stora investeringsbelopp som krävs då produktionen är
storskalig, i synnerhet den som är baserad på förgasningsteknik. För cellulosabaserad etanol har även kostnaderna för enzymer länge varit höga
även om priserna har blivit lägre under senare år. Trots dessa hinder är
det mycket som talar för att det kommer att byggas kommersiella produktionsanläggningar för cellulosabaserade etanol i USA under de när2

Se exempelvis Ericson (2006) för en fördjupad diskussion.
De två huvudspåren är enzymatisk hydrolys för produktion av etanol och termisk förgasning som möjliggör produktion av en rad olika biodrivmedel.

3
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maste åren. Två skäl till detta är de stora satsningarna på demonstrationsanläggningar i USA och utformningen av de amerikanska inblandningskraven. Från och med 2011 krävs att en viss andel av biodrivmedlen måste komma från cellulosabaserad etanol (Eisentraut, 2010). Troligen kommer de första produktionsanläggningarna att utnyttja majsrester som råvara och att förläggas i anslutning till befintliga anläggningar
som producerar etanol från majsstärkelse.

2.2

Produktion och konsumtion av biobränslen

Andelen biomassa i energiförsörjningen är som regel mycket låg (endast
några få procent) i OECD-länderna, medan den kan utgöra upp till 90
procent i de fattigaste u-länderna. I fattiga länder utnyttjas ofta ved för
matlagning och uppvärmning i brist på tillgång till andra bränslen. Traditionell vedeldning dominerar fortfarande användningen av biobränslen globalt, men i takt med urbanisering och ekonomisk tillväxt minskar
vedeldningen. Nya investeringar i biobränsleproduktion sker framför
allt när det gäller biodrivmedel, men även investeringar i biobränslebaserad el- och kraftvärmeproduktion har ökat på senare tid.
Figur 2: Energi från olika energikällor, globalt och i EU-27
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Källa: Europeiska kommissionen 2009.

Globalt sett bidrar biobränslen med cirka 10 procent av energitillförseln,
men andelen varierar stort mellan olika länder och regioner (figur 2).
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Inom EU27 utgör biomassa cirka 5 procent av energitillförseln. 4 Vedeldning förekommer på landsbygden i de flesta medlemsländer men därutöver är skillnaderna stora mellan olika länder inom EU. Andelen biomassa i energitillförseln är framför allt hög i länder med betydande
skogsindustri eller välutbyggda fjärrvärmesystem. Sådana länder är Sverige, Finland och Lettland. Även i Danmark, som har välutbyggda fjärrvärmesystem, är andelen biomassa förhållandevis hög. I länder med begränsad fjärrvärmeutbyggnad såsom Storbritannien, Frankrike och Nederländerna är andelen biomassa betydligt lägre. I dessa länder består
den kommersiella biobränsleanvändningen (det vill säga biobränslen
exklusive ved) framför allt av biodrivmedel och förbränning av organiskt avfall.
Figur 3: Global produktion av etanol och biodiesel 1990- 2008
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Källa: FO Licht 2008; Brown 2009.

Produktionen av biodrivmedel, det vill säga etanol och biodiesel, har
expanderat kraftigt under de senaste åren. Mellan 2000 och 2008 ökade
etanolproduktionen nästan fyra gånger och biodieselproduktionen tolv
gånger (figur 3). Trots detta utgör biodrivmedel endast cirka 2 procent
av vägtransportsektorn energianvändning (IEA, 2009).

4

EU-27 består av Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
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Etanol produceras framför allt i USA och Brasilien som svarade för 51
respektive 40 procent av världsproduktionen 2008 (REN21, 2009). I Brasilien har sockerrörsbaserad etanol producerats sedan 1970-talet och etanol svarar idag för drygt hälften av bränsleanvändningen i den brasilianska bensinbilsflottan (REN21, 2009). Brasilien var länge ensam storproducent av etanol men sedan några år tillbaka är USA världens största
etanolproducent. Den amerikanska etanolproduktionen som baseras på
majs har genomgått en enorm expansion under de senaste tio åren.
Produktionen av etanol har också ökat i andra länder, däribland flera
EU-länder. I Europa har produktionen av biodrivmedel främst varit inriktad på biodiesel. Omkring två tredjedelar av all biodiesel produceras i
Europa och hälften produceras i Tyskland (EurObserv'ER, 2009). Råvaran i Europa utgörs framför allt av raps. På senare år har produktionen
av biodiesel ökat kraftigt även utanför Europa; USA, Argentina, Brasilien och Thailand utgör de största producenterna. I Thailand används
palmolja som råvara, medan övriga tre länder använder sojabönor.

2.3

Produktion och konsumtion av biobränslen i Sverige

Biobränslen utgör en allt viktigare del av den svenska energiförsörjningen och svarade för cirka 19 procent av landets energitillförsel 2008
(Energimyndigheten, 2009a). En mycket stor del av biobränslena utgörs
av ved samt rest- och biprodukter från skogsindustrin medan en mindre
mängd kommer från jordbruket. Från jordbruket kommer framför allt
raps och spannmål som används till produktion av biodrivmedel och i
mindre omfattning energiskog som eldas i fjärrvärmesektorn. Biobränslen används främst i skogsindustrin och i fjärr- och kraftvärmesektorn.
Därutöver används biobränslen för enskild uppvärmning och som biodrivmedel i transportsektorn (figur 4).
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Figur 4: Användningen av biobränslen i Sverige 1980-2008
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Källa: Energimyndigheten (2009a). Not: Torv och avfall ingår inte.

Skogsindustrin är den största användaren av biobränsle i Sverige genom
att den utnyttjar egna rest- och biprodukter för produktion av processvärme (ånga) och el som används i tillverkningsprocesserna. Totalt användes cirka 58,4 TWh biomassa i skogsindustrin 2008 (Energimyndigheten, 2009a). Omkring 70 procent utgjordes av returlutar, en energirik
biprodukt som finns och används i den kemiska massaindustrin. Resten
utgjordes av bark, avverkningsrester och sågspån vilka utnyttjas i både
massa- och pappersindustrin samt i sågverksindustrin (Energimyndigheten, 2009a). Biobränslen svarade för all bränsleanvändning inom sågverksindustrin och drygt 90 procent av bränsleanvändningen i massaoch pappersindustrin. Skogsindustrin är självförsörjande på processvärme medan den egna elproduktionen täcker ungefär en fjärdedel av
elbehovet.
Den mest genomgripande förändringen i Sverige är den kraftiga expansionen av biobränslen i fjärr- och kraftvärmesektorn (figur 4). Expansionen av biobränslen i fjärrvärmesektorn tog fart efter att energibeskattningen reformerades 1991 då bland annat koldioxidskatten infördes.5
Genom reformen ökade beskattningen av fossila bränslen, vilket med5

20

Fjärrvärme svarar för drygt hälften av uppvärmningen av bostäder och lokaler i Sverige.

förde att biobränslen och andra icke-fossila energikällor blev mer konkurrenskraftiga. Som ett resultat har användningen av biobränslen ökat
kraftigt och uppgick 2008 till 48 procent (26,2 TWh) av fjärrvärmeproduktionen (Energimyndigheten, 2009a). De biobränslen som används är
främst skogsbränslen, som avverkningsrester, bark, sågspån, pellets och
rivningsvirke, men även tallolja och biooljor utnyttjas. Ytterligare en
trend i fjärrvärmesektorn är att en ökande andel av värmen produceras i
kraftvärmeverk där fjärrvärmen samproduceras med el. En viktig förklaring till denna utveckling är introduktionen av elcertifikatsystemet
2003 som framför allt stimulerat ökad biobränslebaserad elproduktion.
Den biobränslebaserade elproduktionen (inklusive torv) i fjärrvärmesystemen uppgick till 4,5 TWh 2008 (Energimyndigheten, 2009a).
Den höga beskattningen av fossila bränslen har även gynnat avfallsförbränningen som ökat kraftigt under de senaste tio åren. Avfallsförbränningen svarade för 19 procent (10,5 TWh) av fjärrvärmeproduktionen
2008 (Energimyndigheten, 2009a). Biobränslen används också för småskalig uppvärmning av bostäder och lokaler. Biobränsleanvändningen i
denna sektor har varit ganska stabil över tiden och svarade för 15 procent (11,2 TWh) av energianvändningen för uppvärmning och varmvatten 2007 (Energimyndigheten, 2009b). Merparten av biobränslet utgörs
av ved. En mindre andel är flis och en ökande andel är pellets och briketter. Vedeldning är vanligast på landsbygden bland husägare med god
tillgång på ved men förekommer också i tätort i form av trivseleldning.
Användningen av biodrivmedel i Sverige tog fart i början på 2000-talet
och motsvarade cirka 4,9 procent (4,4 TWh) av vägtrafikens
energianvändning 2008 (Energimyndigheten, 2009a). Etanol och
biodiesel är vanligast, men även en mindre mängd biogas används.
Etanolen kommer i första hand från Brasilien, uppskattningsvis cirka 80
procent, medan resten tillverkas inom EU och i Sverige. I Sverige produceras den största delen av etanolen i Agroetanols fabrik i Norrköping
och baseras på spannmål; kapaciteten i fabriken är 1,2 TWh
(Energimyndigheten, 2009a).
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2.4

Avslutande kommentarer

Sammanfattningsvis domineras den globala användningen av biobränslen fortfarande av traditionell vedeldning i framför allt utvecklingsländerna. Tillväxten inom bioenergi sker emellertid inom produktionen av
biodrivmedel och biobränslebaserad el- och kraftvärmeproduktion. Biobränslen är även en viktig energikälla i en del industriländer som Sverige. Biobränslena användes framförallt inom skogsindustrin och i fjärroch kraftvärmesektorn.
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3

Politik för minskade utsläpp
Det stora intresset för biobränslen under senare tid beror bland annat på
att det finns förhoppningar om att biobränslen delvis kan ersätta fossila
bränslen och att detta ska leda till minskade utsläpp av växthusgaser. I
detta sammanhang är en förståelse för hur politiska åtgärder för att
minska utsläpp av växthusgaser fungerar viktig. För att komma till rätta
med utsläppen föreslås ofta att de prissätts av en reglerande myndighet
– antingen genom att en skatt införs eller genom att en begränsad mängd
överförbara utsläppsrätter säljs eller delas ut. Styrmedel som syftar till
att ge utsläppen av växthusgaser ett pris kallas för ekonomiska styrmedel. Detta kapitel beskriver ekonomiska styrmedel som kan minska utsläppen av växthusgaser och diskuterar effekter av sådana styrmedel.

3.1

Att ge utsläpp av växthusgaser ett pris

Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) finns det en samstämmighet bland forskare om att utsläpp av växthusgaser bidrar till global uppvärmning och
att ökningen av den globala medeltemperaturen i sin tur kan få en rad
negativa effekter (IPCC, 2007). 6 Effekter som nämns är att vädret blir
mer instabilt och att nederbördsmönster påverkas. Detta kan i sin tur få
negativa konsekvenser för jord- och skogsbruk samt leda till ökad utbredning av tropiska sjukdomar, minskad biodiversitet och ökad risk för
katastrofer som till exempel översvämningar (OECD, 2008a).

Negativa externa effekter
I en väl fungerande marknadsekonomi leder marknadskrafterna till att
produktionen och konsumtionen av varor och tjänster blir optimal. Det
som konsumenterna vill ha produceras och företagen producerar till så
låg kostnad som möjligt. På så sätt utnyttjas samhällets resurser på bästa
möjliga sätt. För att marknaden ska fungera krävs att varor och tjänster
har priser som speglar kostnaden för producenten och nyttan för konsumenterna.

6

De viktigaste växthusgaser som släpp ut till följd av mänsklig aktivitet är koldioxid, metan och lustgas.
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Utan styrmedel kostar utsläpp av växthusgaser ingenting för den som
släpper ut dem, trots att utsläppen har en kostnad för samhället. Inom
nationalekonomin kallas aktiviteter som medför kostnader för samhället,
men som inte betalas av den som orsakar dem, för negativa externa effekter. Utsläppen av växthusgaser är en negativ extern effekt eftersom
de som orsakar utsläppen inte betalar för de skador som andra drabbas
av till följd av utsläppen. Eftersom producenten inte bär den faktiska
kostnaden för sina utsläpp blir utsläppen av växthusgaser för höga ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.
Den exakta kostnaden för den negativa externa effekten måste skattas, i
detta fall är det skadan som blir följden av att släppa ut ytterligare ett
ton växthusgaser som utgör kostnaden. Det finns ett antal studier där
försök gjorts att uppskatta skadekostnader men osäkerheten är stor. 7 Tol
(2008) visar att spridningen i de skattade skadekostnaderna är avsevärd,
inte minst beroende på att några få skattningar visar på mycket höga
skadekostnader. Medelvärdet för de skattningar som redovisas i Tol
(2008) är 140 kronor per ton koldioxid. I den så kallade Stern-rapporten
(Stern, 2007) rapporteras ett betydligt högre värde, cirka 700 kronor per
ton koldioxid. Siffrorna kan jämföras med den svenska koldioxidskatten
som är 1000 kronor per ton koldioxid.

Skatter och överförbara utsläppsrätter
För att utsläppen av växthusgaser ska minska måste individer och företag möta den verkliga kostnaden för utsläppen, det vill säga kostnaden
för den negativa externa effekten måste ingå i priset. Ett sätt att internalisera kostnaden är att sätta en skatt på utsläpp som motsvarar kostnaden för utsläppen. Ett exempel på en sådan skatt är den skatt som finns
på koldioxid i Sverige.
Om en skatt införs kommer det att vara lönsamt för företag att minska
sina utsläpp så länge kostnaden för ytterligare utsläppsminskningar är
lägre än skatten. Ett företag som överväger att minska sina utsläpp av
växthusgaser med ett ton kommer att väga sin kostnad för att göra detta

7
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En genomgång ges i Tol (2008) och i Anthoff m.fl. (2009).

mot skatten. Är kostnaderna lägre än skatten kommer ett vinstdrivande
företag att minska sina utsläpp. På samhällsnivå innebär det att de företag som har lägst kostnad för att reducera utsläppen kommer att minska
dem mest. En skatt på utsläpp av växthusgaser är därför en kostnadseffektiv åtgärd. Principen om kostnadseffektivitet innebär att åtgärder för
att minska utsläppen av växthusgaser görs så att största möjliga utsläppsminskning fås per satsad krona. Det innebär att totalkostnaden för
att minska utsläppen blir lägsta möjliga.
När det gäller att hantera de globala utsläppen av växthusgaser förespråkas, istället för en skatt, ofta ett system med överförbara utsläppsrätter. System med överförbara utsläppsrätter har använts i USA sedan
1970-talet för att hantera luftföroreningar och infördes i EU för utsläpp
av koldioxid år 2005. Utsläppsrätter stöds också officiellt i Kyotoprotokollet som ett lämpligt styrmedel för att hantera de globala utsläppen av växthusgaser. 8 Ett sådant system är liksom införandet av en skatt
ett ekonomiskt styrmedel som leder till en kostnadseffektiv lösning. Rent
praktiskt innebär det att en reglerande myndighet eller överstatlig organisation sätter ett utsläppstak och bestämmer hur många utsläppsrätter
som ska finnas. En initial tilldelning av utsläppsrätter kan ske antingen
genom gratis tilldelning eller genom statlig försäljning, där staten till exempel auktionerar ut utsläppsrätterna. Därefter måste företag som vill
öka sina utsläpp köpa utsläppsrätter från företag som har minskat sina
utsläpp. Detta ger incitament till de företag som har lägst kostnader för
att minska utsläpp att också vidta åtgärder. I teorin leder en skatt och ett
system med utsläppsrätter till samma utsläppskostnad, givet att det råder konkurrens på marknaden för utsläppsrätter: När alla har köpt och
sålt utsläppsrätter är priset på utsläppsrätten det samma som skatten,
det vill säga lika med marginalkostnaden för de skador som utsläppen
orsakar.

8

Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention antogs 1997. Protokollet är ett viktigt steg i kampen mot
global uppvärmning eftersom det innehåller bindande och kvantifierade mål för begränsning av växthusgaser. Industriländerna ska minska sina utsläpp med 5 procent under perioden 2008-2012 jämfört med
1990. Protokollet innehåller tre marknadsbaserade mekanismer: handel med utsläppsrätter, gemensamt
genomförande av projekt samt mekanismen för ren utveckling.
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I praktiken innebär förekomsten av osäkerhet att en skatt och ett system
med överförbara utsläppsrätter skiljer sig åt. 9 En skatt innebär att företagarna alltid vet vad ett de får betala för utsläpp av växthusgaser. För utsläppsrätter kommer marknadspriset att variera. Vid en konjunkturuppgång kan exempelvis efterfrågan på utsläppsrätter öka, vilket driver upp
priset på dem. En skatt kan dock ändras ganska lätt, vilket minskar fördelen med skatten. Istället kan ett system med utsläppsrätter ses som
mer robust gentemot politiskt godtycke. I ett system med utsläppsrätter
byggs det upp ett intresse bland aktörerna att bevara systemet, de som
har köpt utsläppsrätter vill inte se sin investering bli värdelös på grund
av att systemet upphör. Den här typen av effekt blir starkast om det
finns en möjlighet att köpa utsläppsrätter idag som kan användas i framtiden. Det bidrar också till att minska osäkerheten om framtida priser för
utsläppsrätter, ett företag som vill expandera sin produktion framöver
kan köpa utsläppsrätter till ett känt pris idag.
Ytterligare en fördel med utsläppsrätter är att utsläppsnivån kontrolleras
- det sätts ett explicit tak för utsläppens storlek. Det råder betydande
osäkerhet om hur stor skadekostnaden för utsläppen kommer att bli och
det behövs en så korrekt bedömning som möjligt för att kunna bestämma den optimala nivån på skatten. 10 Ett alternativ är då att istället försöka bedöma vilken utsläppsnivå som kan tolereras, sätta en begränsning
och låta marknaden bestämma priset på utsläppsrätterna. Det är den ansatsen som ligger bakom det så kallade tvågradersmålet, där bland annat
EU har satt som mål att jordens medeltemperatur inte ska öka med mer
än 2°C jämfört med förindustriell tid. 11
Sammantaget visar ekonomisk teori att styrmedel som sätter ett pris på
utsläpp av växthusgaser, antingen i form av en skatt på utsläpp eller
som ett system med överförbara utsläppsrätter, är kostnadseffektiva för
9

För en mer detaljerad jämförelse av en skatt och ett system med utsläppsrätter se OECD (2009).
På kort sikt menar OECD (2009) att det är rimligt att anta att skadekostnaden från ytterligare utsläpp
av växthusgaser inte ökar lika snabbt som kostnaderna för utsläppsminskningar. Orsaken är att skadan
beror på den kumulativa ansamlingen av växthusgaser i atmosfären. Det talar för en skatt. På längre
sikt kan skadekostnaderna potentiellt vara höga vilket talar för överförbara utsläppsrätter.
11
Målet för utsläppsminskningar borde i teorin variera med valet av styrmedel eftersom det är motiverat
att göra större utsläppsminskningar om kostnaderna för utsläppsminskningar är låga och om värdet av
minskade utsläpp är högt. När det gäller värdet av minskade utsläpp försvåras valet av utsläppsnivå av
att vinsterna ligger i framtiden medan kostnaderna måste tas nu, se vidare i Brännlund (2008).
10
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att minska utsläppen av växthusgaser. Producenterna tvingas stå för
kostnaderna av utsläppen och får incitament att införa kostnadseffektiva
lösningar för att minska sina utsläpp. Dessutom stimuleras forskning
samt spridning av ny teknik som bidrar till att minska utsläppen (se vidare avsnitt 3.3). Ytterligare en positiv effekt är att båda åtgärderna kan
generera intäkter till staten (för utsläppsrätterna gäller detta om de auktioneras ut till högstbjudande). Intäkter kan användas för att minska negativa konsekvenser av att minska utsläppen eller för att täcka kostnader
för anpassning till en högre temperatur. Det finns alltså starka argument
för styrmedel som prissätter växthusgaser och sådana styrmedel bör
vara centrala i en politik som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Det finns dock svårigheter att i praktiken införa ett heltäckande,
globalt system där utsläpp av växthusgaser prissätts.

3.2

Svårigheter med prisbaserade styrmedel

Givet att ett utsläppsmål har fastställs och att ett system med utsläppsrätter är det styrmedel som används för att nå utsläppsmålet kan en rad
problem uppstå när styrmedlet ska införas. Problemen uppstår främst
eftersom det är svårt att få alla länder och sektorer att ingå i ett system
med utsläppsrätter. Samma problem skulle uppstå med skatter på utsläpp som inte är heltäckande.

Om utsläpp av växthusgaser flyttar
Eftersom utsläpp av växthusgaser har samma effekt oavsett var på jorden de uppstår har ett system med utsläppsrätter störst effekt då så
många länder och sektorer som möjligt ingår i systemet. Alternativet till
ett globalt system skulle kunna vara nationella eller regionala system eller system för vissa sektorer. Ett fullständigt kostnadseffektivt system
måste dock vara globalt och generellt. Ett sådant system skulle ge den
mest effektiva användningen av resurser eftersom de länder och de sektorer som har de lägsta kostnaderna för att minska utsläppen skulle
minska sina utsläpp mest.
Om inte alla länder eller sektorer är med i systemet finns risken att det
uppstår läckage, det vill säga att utsläppen av växthusgaser flyttar.
Läckage uppkommer av två skäl; för det första kan utsläppsintensiva
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sektorer i länder som inte är med i något system med utsläppsrätter bli
mer konkurrenskraftiga och ta marknadsandelar från länder där utsläpp
av växthusgaser har blivit dyrare. För det andra skapar ett system med
utsläppsrätter en minskad efterfrågan på fossila bränslen som leder till
att världsmarknadspriset på fossila bränslen blir lägre. De länder eller
sektorer som inte är med i systemet kommer att öka sin konsumtion av
fossila bränslen till följd av det lägre priset, med ökade utsläpp som konsekvens. OECD menar att om EU ensamt skulle minska sina utsläpp
med 50 procent fram till 2050 skulle 20 procent av dessa minskningar
motsvaras av ökningar i andra delar av världen (Burniaux m.fl., 2008).
Problemet med läckage minskar ju fler länder som är med i ett system
med utsläppsrätter.
För att lösa problemet med läckage har möjligheterna att införa gränsskatter på varor som producerats med fossil energi diskuterats. Exempelvis menar Krugman (2010) att om USA och EU inför en gränsskatt
som motsvarar den inhemska kostnaden för utsläpp av växthusgaser
skulle länder som Kina få incitament att reducera sina utsläpp. Problemet med gränsskatter är att de kan vara svåra att applicera; hur mäts
mängden utsläpp en viss produkt orsakat? För det andra måste kanske
WTO:s regler omförhandlas, något som ofta visat sig svårt i praktiken,
samtidigt som det alltid finns en risk att skatterna används som förtäckta
handelshinder (Kommerskollegium, 2009, OECD, 2009).
Incitamenten för olika länder att medverka i ett globalt system för utsläppsrätter kan variera. Många av de fattigaste länderna i Afrika och
södra Asien kommer troligtvis att drabbas mest av klimatförändringarna
vilket ger dem incitament att delta. Å andra sidan kan en fördyrning av
fossila bränslen hämma den ekonomiska utvecklingen i länderna. Kostnaderna för att minska utsläppen varierar också mycket i olika regioner,
samtidigt som osäkerheten om kostnaderna är stor. För fördelningen av
kostnaderna är det viktigt hur utsläppsrätterna initialt fördelas. Två sätt
som vanligen föreslås är att utsläppsrätter fördelas baserat på nuvarande
utsläppsnivåer eller att de fördelas efter befolkningsstorlek. Det förra
sättet skulle gynna länder som nu använder mycket energi medan det

28

senare systemet skulle gynna fattiga länder med låg energiförbrukning
per capita (OECD, 2008a).

Att minska utsläpp i olika sektorer
För att ge en bild av omfattningen av problemen med att prissätta utsläppen i olika sektorer diskuteras kostnader för utsläppsminskningar i
olika sektorer nedan. Den största delen av utsläppen av växthusgaser
kommer från energiförsörjning och industri (figur 5). Dessa sektorer är
troligtvis de lättaste att inkludera i ett system med utsläppsrätter eftersom utsläppskällorna är relativt lätt identifierbara. Det är till exempel
energiförsörjning och industri, med vissa undantag, som ingår i EU:s system med utsläppsrätter (OECD, 2004).
Den tredje största källan till utsläpp av växthusgaser är avskogning, figur 5 visar att avskogningen står för ungefär 17 procent av de globala
utsläppen. Det skulle troligtvis vara billigt att minska utsläppen genom
att förhindra avskogning men i dagsläget är det oklart hur förhindrande
av avskogning ska övervakas; tillförlitliga data och övervakningsmetoder saknas. Ett förslag är att avskogning till en början inte ska ingå i ett
globalt system med överförbara utsläppsrätter utan finnas i ett separat
system (Burniaux m.fl., 2009).
Jordbrukssektorn står enligt IPCC för 13,5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser som i huvudsak utgörs av metan och lustgas. Utsläppsminskningar inom jordbruket är troligtvis också relativt billiga,
särskilt gäller detta utsläppen av metan (Povellato m.fl., 2007). Det finns
dock flera svårigheter med att prissätta utsläpp av växthusgaser från
jordbruk och skogsbruk, något som diskuteras vidare i kapitel 4. 12
När förorenare är många och små kan en skatt på förbrukning vara att
föredra, exempelvis när det gäller utsläpp från bilar. Transportsektorn
står för ungefär 13,1 procent av de globala växthusutsläppen (figur 5)
och utsläppen från denna sektor förväntas öka. Vägtrafik är i hög grad
beskattad i dagsläget och många bedömare menar att utsläppsminsk-

12

Se även Berglund m.fl. (2010).
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ningar från vägtrafik blir relativt dyra (van Dender och Crist, 2008). När
det gäller flyg och sjöfart är dagens beskattning av dessa sektorer begränsad, även om EU nyligen har beslutat att flyget ska ingå i EU:s system med utsläppsrätter. Flyget skulle troligtvis vara nettoköpare av utsläppsrätter (van Dender och Crist, 2008).
Figur 5: Globala utsläpp av växthusgaser från olika sektorer år 2004
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Källa: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Fjärde utvärderingsrapporten,
syntesrapport. Not: Utsläppen mäts som koldioxidekvivalenter.

Sammantaget kommer den största delen av utsläppen av växthusgaser
från energiförsörjning och industri. Men även om ett system med utsläppsrätter införs för dessa sektorer är det viktigt att utsläppsminskningarna kostar så lite som möjligt. Därför är det viktigt att så många
sektorer som möjligt är med i systemet. När det gäller jord- och skogsbruk är nettoutsläppen idag osäkra och svåra att mäta, samtidigt som
dessa sektorer troligtvis har stor potential att bidra till minskade utsläpp.

30

Administrativa styrmedel
Historiskt sett har miljöpolitik i stor utsträckning utgjorts av förbud och
regleringar av olika slag. Ett vanligt sätt att hantera miljöproblem har till
exempel varit att myndigheter utfärdar tillstånd för utsläpp upp till en
viss nivå eller att en viss typ av teknologi måste användas. En nackdel
med administrativa styrmedel är att dessa kräver stora mängder information för att vara effektiva. Myndigheter har svårt att samla in information om företag utan att dessa medverkar samtidigt som företagen
har incitament att överdriva kostnader för att göra utsläppsminskningar.
Myndigheterna löser ofta detta informationsproblem genom att hantera
alla företag lika; till exempel genom att införa en standard för hur stora
utsläpp får vara per produktionsenhet eller genom att specificera tekniska standarder för hur en viss typ av produktion ska gå till. Detta leder
till att administrativa styrmedel inte blir kostnadseffektiva, eftersom alla
förorenare möter samma krav oavsett hur stora kostnader de har för utsläppsminskningar. Administrativa styrmedel leder därför ofta till större
kostnader för utsläppsminskningar, räknat i till exempel minskning per
krona, än ekonomiska styrmedel (Goulder och Parry, 2008).
Det finns fall där administrativa styrmedel är mer lämpliga än ekonomiska styrmedel, exempelvis när det gäller att reglera utsläpp som är
svåra att observera som till exempel utsläpp av metan från jordbruket
(OECD, 2008a, Berglund m.fl., 2010). Likaså kan asymmetrisk information vara ett problem; en byggfirma eller biltillverkare kan ha mer information om kostnader för utsläppsreducerande teknik än köparen,
vilket talar för byggnormer, standarder eller regler för tydlig energideklaration.

3.3

Stöd till forskning och spridning av ny teknologi

Teknologiska framsteg inom energisektorn bidrar till att underlätta omställningen till en koldioxidsnål energiförsörjning. Ett pris på utsläpp av
växthusgaser är ett viktigt styrmedel för att ge de signaler som behövs
för att öka de förväntade intäkterna från forskningssatsningar på alternativ energi. Priset ger företag incitament att finna lösningar i syfte att
reducera kostnaden för utsläpp. Administrativa styrmedel, som en reglering som kräver att varje företag måste minska sina utsläpp med en
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viss procent, uppmuntrar inte företagen att använda ny teknologi när ett
utsläppsmål väl har nåtts. 13 I en modellstudie av OECD antas till exempel att om utsläppen prissätts så att koncentrationen av växthusgaser i
atmosfären stabiliseras på 550 ppm koldioxidekvivalenter så kommer
satsningar på forskning och investeringar inom förnybar energi bli fyra
gånger större än utan prissättning år 2050 (Burniaux m.fl., 2008).

Positiva externa effekter av ny teknologi
När det gäller få fram ny teknik är det mycket som talar för att det inte
räcker med ett pris på utsläppen av växthusgaser. Många ekonomer menar att det finns två externa effekter som bör justeras för att minska skador från växthuseffekten: de ovan nämnda negativa externa effekterna
från utsläppen, men också de positiva externa effekter som uppkommer
då nya innovationer utvecklas och sprids till marknaden (Jaffe m.fl.,
2004). Statliga stöd till forskning och utveckling kan alltså motiveras
med att de ger positiva externa effekter, det vill säga effekter som uppkommer när en teknisk nyhet sprids till fler företag än det företag som
haft utvecklingskostnaden. Detta beror på att företagen bara tar hänsyn
till privata förväntade intäkter när de investerar. Om bara den privata
marknaden satsar på forskning och utveckling blir därför satsningarna
mindre än vad som vore önskvärt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
För att göra det mer intressant för företagen att genomföra stora forskningssatsningar kan staten påverka incitamenten på olika sätt. En vanlig
lösning är att företagen tillåts ta patent på sina uppfinningar och att de
därmed får monopol på försäljningen under en tid. Monolpolvinsten kan
sägas vara den ersättning som ges för uppfinningens samhällsnytta.
Många generella politiska åtgärder så som förändrad konkurrenslagstiftning, statlig uppköpspolitik, införandet av teknikstandarder och
satsningar på forskning vid universitet och utbildning av ingenjörer påverkar antalet innovationer. Men även riktade statliga stöd till företag,
13

Empiriska studier som undersöker sambandet mellan miljöpolitik och innovationer är inte entydiga.
Framförallt är resultaten blandade när det gäller om ekonomiska styrmedel är överlägsna administrativa
styrmedel, se Jaffe m.fl. (2002), Requate (2005) och Del Rio (2009)). En förklaring kan vara att det är
svårt att mäta hur företag påverkas av höjda priser för utsläpp. Ett alternativ kan vara att undersöka vilken effekt höjda priser på utsläpp får på energipriser och se hur produktiviteten i länder eller företag påverkas. Kumar och Managi (2009) visar till exempel att de höjda oljepriserna på 1970-talet ledde till tekniska förbättringar på landnivå.
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som bidrag till forskning och utveckling eller skattelättnader för innovationsverksamhet, kan påverka företagens val om hur mycket de ska satsa på forskning.
Spridningen av ny teknologi beror på hur information om den sprids.
Empiriska studier är få när det gäller statliga satsningar på information
om ny teknologi men Anderson och Newell (2002) visar att det finns
samhällsekonomiska vinster av att informera om åtgärder för energibesparingar. Det finns slutligen en risk att statliga stöd ges till verksamheter som förekommit även utan stöd. Att ge ett statligt stöd till en verksamhet som ändå hade genomförts blir i praktiken enbart en inkomsttransferering till företaget. Dessutom måste alternativ användning av
satsade medel övervägas; statens resurser kan eventuellt göra mer nytta
någon annanstans. 14

Är energisektorn speciell?
Många bedömare menar att det finns särskilda skäl att ge stöd till utveckling av nya energislag (Stern, 2007, Jaffe m.fl., 2004). Tre skäl har
diskuterats i avsnitt 3.1. För det första är utsläppen av växthusgaser en
negativ extern effekt vilket leder till att incitamenten för företag att använda energi som bidrar till att minska utsläppen är små. För det andra
finns det problem med att införa globala styrmedel, klimatförhandlingarna kräver samarbete mellan självständiga stater och inkluderandet av
många olika sektorer. Satsningar på ny energi kan därför ses som ett
andrahandsval. För det tredje är osäkerheterna särskilt stora när det
gäller utveckling av nya energislag. Osäkerheten om ett internationellt
klimatavtal och osäkerheter om framtida teknologier gör att företag på
den privata marknaden blir mindre benägna att göra stora forskningssatsningar på energiområdet. Till detta kan läggas att dagens infrastruktur inte är anpassad till nya typer av energiöverföring och det finns sällan några försäljningskanaler för producenter av alternativa energislag.
Då osäkerheten är stor när det gäller energiforskning hävdar många att
statliga satsningar är nödvändiga (Stern, 2007, Fischer, 2009). Men sam14

David m.fl. (2000) gör en litteraturöversikt över studier som undersöker om statliga forskningssatsningar tränger undan privata forskningsresultat och visar att resultaten är blandade.
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tidigt är det viktigt att statlig finansiering kompletterar, snarare än konkurrerar med, privat forskning och utveckling. Statliga satsningar bör
därför inriktas på mer grundläggande, långsiktiga och riskfyllda projekt
som har svårt att uppkomma på den privata marknaden. Stern (2007)
menar till exempel att forskning om andra generationens biobränslen
lämpligast sker på den privata marknaden.
En annan viktig aspekt som ofta lyfts fram är att statliga satsningar bör
vara teknikneutrala, eftersom det är svårt att veta vilken teknik som blir
den mest kostnadseffektiva i framtiden. Exempel på teknikneutrala åtgärder är satsningar på grundforskning eller skattelättnader för alla företag som bedriver forskning på energiområdet. Samtidigt menar många
bedömare att det inte är rimligt att enbart satsa på helt teknikneutrala
forskningsprojekt (Fischer, 2009, Stern, 2007, Jaffe m.fl., 2004). Vissa teknologier förväntas ha särskilt stor potential att minska utsläpp till låga
kostnader. Sådana teknologier kan vara värdefulla om utsläppen av
växthusgaser leder till stora temperaturhöjningar. De teknologier som
nämns i dessa sammanhang är framförallt koldioxidlagring, förbättrad
kärnkraftsteknologi och solenergi (Fischer, 2009).
Energisektorn skiljer sig dessutom från andra sektorer när det gäller teknologispridning. Inom andra sektorer kan företag dra nytta av att det
finns konsumenter som är villiga att betala extra för nya produkter.
Konsumtionsvaror som telefoner går ofta att göra unika, till exempel genom märkning, så att ett högre pris kan tas ut. Om det går att sälja produkter under tidiga stadier av introduktionen på marknaden kan kostnaderna för utvecklingsperioden delvis täckas. Slutprodukterna i energisektorn är däremot svårare att differentiera eftersom varor som bensin,
värme och el är homogena varor. Konsumenterna upplever ingen påtaglig skillnad på el som producerats med kärnkraft eller med biomassa och
är därför inte självklart beredda att betala mer för en viss typ av el.
När det gäller stora skiften i teknologi, som till ett mer klimateffektivt
energisystem, finns också problem med att nyttan för en enskild individ
av att använda ny teknik ökar ju fler som använder den. Likaså är det
vanligt att kostnaderna minskar när produktionen kan slås ut på fler en-

34

heter. Behovet av storskaligheten gör att det är svårare att byta teknologi
och att energisystemet lätt blir inlåst i en viss typ av teknologi. Inlåsningsproblemen gäller inte minst transportsektorn. Nya teknologier,
som hybridbilar, elbilar eller gasbilar, kan kräva nya former av infrastruktur. Även kapitalstocken inom flyget, sjötransporter och tågtrafik är
stor och tar tid att förändra (Stern, 2007). Den här typen av nätverksexternaliteter gör att statliga satsningar kan vara motiverade.
Det bör slutligen påpekas att alternativet att satsa på forskning och utveckling istället för en prissättning av växthusgaser inte är effektivt. Det
skulle kosta betydligt mer att åtgärda problemet genom att enbart satsa
på forskning och utveckling än genom att sätta ett pris på utsläppen.
Detta beror på att stöd till forskning och innovationsspridning inte ger
incitament till utsläppsminskningar så som prisbaserade styrmedel gör.
Dessutom ger prisbaserade styrmedel intäkter till staten medan stöd ger
utgifter. Fischer och Newell (2008) påpekar också att stöd till forskning
och utveckling kan leda till att satsningar på ny teknologi senareläggs då
företagen väntar på att nya kostnadsbesparande innovationer ska komma fram. En kombination av styrmedel, där en prissättning av utsläppen
av växthusgaser är det viktigaste styrmedlet, förespråkas därför oftast
(Parry m.fl., 2002, Fischer och Newel,l 2008, Fischer, 2009). Av politiska
skäl kan det dock vara lättare att införa stöd. De som gynnas är få
(stödmottagare) och de som betalar är många (skattebetalare); det är ofta
lättare för en liten välorganiserad grupp att göra sin röst hörd. Dessutom
är politiker ofta mer villiga att satsa på kortsiktiga stöd än att göra långsiktiga åtaganden som löper över flera mandatperioder.

3.4

Avslutande kommentarer

Eftersom utsläpp av växthusgaser är en negativ extern effekt, det vill
säga utsläppen medför kostnader för samhället som inte betalas av dem
som orsakar dem, kommer priser på varor som orsakat utsläppen inte att
spegla de kostnader som produktionen faktiskt har. För att komma till
rätta med utsläppen är ett internationellt samarbete där ett pris på utsläpp av växthusgaser fastställs ett viktigt styrmedel. Ett globalt system
där alla sektorer ingår gör att utsläppsminskningar är kostnadseffektivt;
största möjliga minskning fås per satsad krona.
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Ett styrmedel som ofta föreslås är ett system med överförbara utsläppsrätter. Ett tak för hur stora utsläpp som kan tolereras sätts och utsläppsrätter delas ut eller auktioneras ut till högstbjudande. På så vis får utsläppen ett marknadspris och de företag som har lägst kostnader för att
göra utsläppsminskningar kommer att välja att minska sina utsläpp. Ett
alternativ är en skatt på utsläpp. Utsläppsrätter bedöms dock vara lättare att övervaka och göra trovärdiga samt bättre när kostnaderna från
skador ökar snabbt.
Om inte alla länder och sektorer ingår i ett system med utsläppsrätter
finns risk för läckage; länder och sektorer som inte omfattas av systemet
drar till sig aktiviteter med höga utsläpp. Den största delen av utsläppen
av växthusgaser kommer idag från energi- och industrisektorerna; dessa
sektorer är förhållandevis lätta att beskatta eller införa i ett handelssystem. Den största potentialen till utsläppsminskningar finns troligtvis
inom jord- och skogsbruk, två sektorer som idag inte omfattas av regleringar i någon större utsträckning eftersom utsläppen är svåra att
övervaka och mäta. Då kan administrativa styrmedel vara ett alternativ.
Men administrativa styrmedel, som standarder, är sällan kostnadseffektiva eftersom hänsyn inte tas till enskilda företags kostnader för att
minska utsläppen.
Forskning, utveckling och spridning av ny teknologi uppnår sällan tillräcklig omfattning på den privata marknaden. Det beror på att verksamheten ger positiva externa effekter; forskningsresultaten kan utnyttjas av fler än dem som genererar och bekostar dem. Forskning, utveckling och spridning av ny teknologi på energiområdet är på många sätt
särskilt problematisk. Detta beror på att ett företag som överväger att
satsa på forskning inte kan vara säker på att ny teknik kommer att efterfrågas om utsläpp från fossila bränslen inte prissätts. Energisektorn består också i stor utsträckning av fasta system, som elnät och bensinstationer. Det tar lång tid att förändra dessa system vilket förhindrar att nya
innovationer sprids. Stöd till forskning och utveckling kan inte ersätta
ett styrmedel som prissätter utsläppen av växthusgaser men de kan vara
ett komplement. Det är viktigt att stöd till forskning inte konkurrerar
med privata alternativ och att det i allmänhet är teknikneutralt.
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4

Politik för biobränslen
Marknaden för biobränslen kommer att påverkas av vad som händer i
de globala klimatförhandlingarna framöver eftersom ökade priser på utsläpp av växthusgaser kommer att påverka lönsamheten för producenter
av biobränsle. Prissättningen av utsläpp påverkar produktionen av biobränslen på två sätt. Dels kan biobränslen bli mer intressanta som alternativ till fossila bränslen om de senare blir relativt sett dyrare. Dels kan
även biobränslen bli dyrare om krav ställs på att de ska vara hållbara eller om också utsläppen från produktion av biobränslen prissätts. I detta
kapitel diskuteras effekter av utsläpp från produktionen av biobränslen
och olika styrmedel för att hantera dessa effekter.

4.1

Att sätta pris på inlagring och utsläpp

De utsläpp som sker när biobränslen förbränns är lika stora som den inlagring som sker när biogrödorna växer. Biobränslen har därför länge
betraktats som koldioxidneutrala och förhoppningarna har varit att biobränslen ska ersätta fossila bränslen. Men produktionen av biobränslen
kräver ofta insatsvaror som orsakar utsläpp av växthusgaser och en
ökad produktion av biobränslen kan leda till förändrad markanvändning. I detta avsnitt utgår vi, liksom i kapitel 3, från hur externa effekter
kan hanteras enligt ekonomisk teori. Om alla externa effekter hanteras
med ekonomiska styrmedel, det vill säga även externa effekter som uppstår vid produktion av biobränslen, kommer produktionen av bränslen
att bli effektiv ur samhällets synvinkel. Biobränslen kommer att ersätta
fossila bränslen om de är relativt billiga i förhållande till fossila bränslen
och andra alternativa bränslen, givet att alla externa effekter har korrigerats.

Negativa och positiva externa effekter
I tabell 1 redovisas tänkbara klimatrelaterade externa effekter som kan
uppstå vid produktion och användning av biobränslen. Tabellen visar
processen förenklad till fem steg. För det första (steg 1) kan det uppstå
utsläpp om mark omvandlas för att ge plats åt odling av biogrödor, det
vill säga om det uppstår en direkt förändring av markanvändningen.
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Om exempelvis regnskog huggs ned uppstår ett momentant utsläpp av
växthusgaser till atmosfären. Hur markanvändningen förändras vid
produktion av biobränslen är en omdebatterad fråga. Den så kallde återbetalningstiden har i flera studier visat sig vara mycket lång för en rad
biobränslen (Searchinger m.fl. 2008, Fargione m.fl. 2008). Återbetalningstiden definieras som den tid det tar innan de utsläpp som sker vid en
omvandling av mark har kompenserats genom att biobränslen har ersatt
fossila bränslen. När det till exempel gäller biodiesel från palmolja från
Malaysia som odlas på tidigare regnskogsmark har återbetalningsperioden beräknats till 423 år. Etanol från sockerrör i Brasilien som odlas på
tidigare stäppmark ger snabbare återbetalning, cirka 37 år, medan etanol
från majs i USA som odlas på tidigare jordbruksmark tar cirka 48 år att
återbetala och 93 år att återbetala om den odlas på tidigare stäppmark
(Fargione m.fl., 2008).
Tabell 1: Klimatrelaterade externa effekter för biobränslen
Extern effekt

negativ/positiv

Utsläpp vid omvandling av mark

negativ/
ingen
positiv

Kolinlagring när koldioxid
från atmosfären omvandlas till biomassa
Utsläpp vid odling och skörd av biogrödor
eller vid odling och avverkning av skogsbränsle
Utsläpp vid förädling i till exempel bioraffinaderi,
värmeverk eller biogasanläggning
Utsläpp vid förbrukning, till exempel
vid bilkörning

negativ
negativ
negativ

I det andra steget inlagras kol i de biogrödor som växer vilket kan betraktas som en positiv extern effekt; de som medverkar till att kol binds i
marken kompenseras inte av de som har nytta av att klimateffekterna
mildras. Denna så kallade inlagring av växthusgaser kan räknas som en
positiv effekt av att använda biobränslen. Så länge inlagringen pågår bidrar den till att mängden koldioxid i atmosfären minskar.
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De utsläpp som sker vid odling och skörd av biogrödor eller odling och
avverkning av skogsbränslen kan i ett tredje steg ge negativa externa effekter. Om till exempel biogrödor kvävegödslas kan det uppstå ökade
utsläpp av lustgas och när jord bearbetas frigörs kol från marken. När
grödor skördas eller skog avverkas uppstår också utsläpp eftersom maskiner som kräver bränsle används. Till slut, i de fjärde och femte stegen,
uppstår utsläpp när biobränslen förädlas till värme, el eller drivmedel
och när dessa energibärare slutligen används. Utsläppen kan se olika ut
beroende på hur produktionsprocessen ser ut; om till exempel stora
mängder fossila bränslen används i tillverkningsprocessen av ett biobränsle kan detta ge förhållandevis stora negativa externa effekter om
utsläpp av koldioxid inte regleras. I det här sammanhanget kan nämnas
att antagandet om koldioxidneutralitet innebär att det andra och femte
steget tar ut varandra och att man bortser från övriga steg.
Det är också möjligt att det uppstår externa effekter som är indirekt
kopplade till produktionen av biobränslen. Utsläpp kan till exempel ske
vid tillverkning av insatsvaror så som konstgödsel och bekämpningsmedel. 15 När det gäller biobränslen har indirekta effekter av förändrad
markanvändning fått särskilt stor uppmärksamhet. Särskilt genomslag
har två artiklar i tidskriften Science från 2008 fått: Searchinger m.fl (2008)
och Fargione m.fl. (2008). Resonemanget utgår från att även om biobränslen inte odlas på ny mark kommer andra grödor att tvingas flytta
till ny mark för att ge plats åt biogrödorna. Om till exempel jordbruksmark används för odling av biogrödor kan det leda till att skog avverkas
någon annanstans för att ge plats för att odla livsmedel. Den indirekta
förändringen av markanvändning som följer ger förändringar i de momentana utsläppen vid själva omställningen av marken och förändringar
när det gäller total inlagring av kol i marken.
Studier om hur stora de indirekta markanvändningseffekterna är har lett
till vitt skilda resultat när det gäller biobränslenas klimatnytta (se till exempel Wibe, 2010, Börjesson m.fl., 2009 när det gäller svenska förhållanden). Effekten på markanvändning beror både på hur mycket mark som
omvandlas och på vad den mark som omvandlas skulle ha använts till i
15

Vid tillverkning av konstgödsel används till exempel naturgas som omvandlas till ammoniak.
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alternativfallet. Om exempelvis avkastningen kan öka utan att mer mark
används blir markanvändningseffekten mindre och om den mark som
omvandlas lagrar lite kol från början (man kan tänka sig att det i extremfallet är ökenmark) kan en ökad användning av mark öka inlagringen.
Omfattningen av den indirekta markanvändningseffekten diskuteras vidare i kapitel 5 där biobränslen från jordbruket studeras.

I vilken grad ersätter biobränslen fossila bränslen?
När klimateffekter av biobränslen studeras är det ofta underförstått att
den energimängd biobränslen som förbrukas ersätter motsvarande
energimängd från fossila bränslen. I Searchinger m.fl. (2008) antas till
exempel att energi från biodiesel ersätter lika mycket energi från dieselolja. Det är dock inte fullt så enkelt.
Det hela beror på hur stor andel biobränslen utgör i den totala energimängden. Har vi en liten andel biobränslen så stämmer det att en enhet
biobränslen ersätter en motsvarande mängd fossil energi. Men om biobränslen tillverkas i stor omfattning kan priset på energi totalt sett falla
med ökad efterfrågan som följd. Skulle vi exempelvis få en omfattande
produktion av biodrivmedel för transportsektorn skulle priset på drivmedel total sett (bensin och diesel + biodrivmedel) falla på grund av det
ökade utbudet, allt annat lika. Vid en omfattande produktion av biodrivmedel får vi då två effekter: i) ökade tranporter på grund av lägre
drivmedelspris (negativ effekt) och ii) en mindre andel fossila drivmedel
(positiv effekt). Kontentan blir att den totala mängden biodrivmedel som
förbrukas ersätter mindre än motsvarande mängd fossila bränslen när
biodrivmedel utgör en tillräckligt stor andel av drivmedlen för att påverka drivmedelspriset. Tas inte hänsyn till den sammantagna effekten
kan den utsläppsminskande effekt som användandet av biobränslen har
överskattas.

4.2

Styrmedel för biobränslen i praktiken

I praktiken har biobränslen betraktats som koldioxidneutrala och har
därför getts olika typer av stöd. 16 Eftersom inlagringen av kol som sker
16

I ett faktablad som går att ladda ned från på jordbruksdepartementets hemsida står till exempel: ”Till
skillnad mot fossil energi är därför bioenergi koldioxidneutral, vilket betyder att den inte bidrar till ökning
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när grödor och skog växer är lika stor som de utsläpp som sker vid förbränning av biobränslen kan det vara rimligt att skattebefria utsläpp vid
förbränning. Men om det saknas styrmedel som hanterar utsläpp i delar
av produktionsprocessen (vid till exempel markomvandling eller vid odling av biogrödor (steg 1 och 3 i tabell 1) kommer produktionen av biobränslen att leda till för stora utsläpp. I Sverige och många EU-länder är
till exempel flertalet biobränslen skattebefriade, berättigade till elcertifikat eller andra stöd. 17 Många specifika stöd till biobränslen är inriktade
på att öka produktionen av biodrivmedel liksom styrmedel som påverkar produktionen av värme och el från biobränslen som främst består av
elcertifikatsystem och skatterabatter. Nedan diskuteras styrmedel som är
specifikt riktade mot produktionen av biobränslen. Diskussionen utgår
från hur dessa styrmedel är relaterade till ekonomiska principer om
kostnadseffektivitet och hantering av externa effekter.

Subventioner
Subventioner kan ges i form av direkta bidrag eller nedsättning av skatter. I Sverige är största delen av användningen av biobränslen befriad
från koldioxid- och energiskatt (Prop. 2009/10:41). Reduktionen av koldioxidskatten motiveras med utgångspunkt från att biobränslen kan betraktas som koldioxidneutrala och därmed inte medför någon extra
kostnad för samhället i form av utsläpp av koldioxid vid användningen.
För att uppnå en effektiv minskning av utsläppen måste dock utsläppen
av växthusgaser som sker vid produktionen av biobränslen beskattas på
samma sätt som övrig produktion eftersom kostnaderna för samhället
från utsläpp av växthusgaser är oberoende av om de sker vid produktion av biobränslen eller något annat. Nuvarande skatteregler innebär att
utsläppen i produktionsprocessen för biobränslen beskattas mindre än i
annan produktion då både jordbruks- och skogsmaskiner är berättigade
till nedsatt koldioxidskatt på drivmedel. Detta innebär att produktionskostnaderna för biobränslen är lägre för tillverkarna än för samhället och
därmed produceras mer biobränsle än vad som vore önskvärt från ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Skattenedsättningen medför också en
av atmosfärens innehåll av koldioxid utöver vad som orsakas av användning av fossila bränslen i tillförselkedjan” (http://www.sweden.gov.se/sb/d/10030/a/97836).
17
Ett undantag är biomassa från avfall. Det klassas som förnybart av EU men är inte berättigat till elcertifikat i Sverige i dagsläget.
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direkt kostnad för staten genom de inkomstförluster som uppstår. Nedsättningen av energiskatten för vissa energislag medför en effektivitetsförlust eftersom energi som har högre produktionskostnader gynnas på
bekostnad av energislag med lägre kostnader efter att hänsyn har tagits
till de negativa effekterna av växthusgasutsläppen. 18

Elcertifikat
För att öka andelen förnybar el används i många länder särskilda styrmedel för att gynna producenter av förnybar el. Biobränslen är ett av de
alternativ som räknas som förnybart. Ett sätt att stödja produktionen av
förnybar el är att inrätta ett elcertifikatsystem, i Sverige har ett sådant
system funnits sedan 2003. Elcertifikat delas ut till alla som producerar
förnybar el och alla el-leverantörer åläggs att köpa en viss mängd elcertifikat. År 2003, när systemet introducerades i Sverige, skulle till exempel
leverantörernas elcertifikat motsvara 7,4 procent av elleveranserna. Men
genom att specificera exakt hur mycket el som ska vara förnybar istället
för att prissätta eller reglera utsläppen av växthusgaser uppnås inte en
kostnadseffektiv minskning av utsläppen. Billiga produktionsmetoder
för förnyelsebar energi gynnas visserligen men inte nödvändigtvis förnybar energi som ger låga utsläpp av växthusgaser. Det är fullt möjligt
att de producenter av förnybar el som släpper ut relativt mycket växthusgaser säljer flest elcertifikat. 19

Inblandningskrav
Inblandningskrav innebär att en viss andel biobränsle måste blandas in i
traditionella drivmedel. Målsättningen med detta är att uppnå en bestämd andel biodrivmedel. En nackdel är att den negativa externa effekten av utsläppen inte korrigeras. Med inblandningskrav saknas en entydig koppling mellan utsläppen av växthusgaser och användningen av
biodrivmedel, jämför med elcertifikat ovan, vilket är negativt eftersom
utsläppen från produktionen av olika biodrivmedel varierar kraftigt.

18

Regeringen förslår att nedsättningen av koldioxidskatten höjs från 21 till 30 procent av den generella
koldioxidskattenivån den 1 januari 2011 (www.sweden.gov.se/sb/d/11751).
Elcertifikatsystemet syftar inte bara till att minska utsläppen av växthusgaser, detta kan ses som ett
delmål. Men även de totala miljökostnaderna vid elproduktion är högre för biomassa än för vindkraft.
Trots detta ges samma subvention till båda energislagen genom elcertifikatsystemet, se Michanek och
Söderholm (2006).
19
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Ett inblandningskrav höjer i regel priset på drivmedel eftersom biodrivmedel generellt är dyrare än fossila bränslen, vilket leder till att förbrukningen av drivmedel minskar och utsläppen därmed också minskar.
Om produktionen av biodrivmedel subventioneras, t.ex. genom lägre
skatter, i kombination med inblandningskrav uppstår dock motsatt effekt. Då medför subventionen att biodrivmedel blir billigare vilket sänker priset på det blandade drivmedlet. Ett lägre pris på drivmedel medför ökad förbrukning och därmed ökade utsläpp. Införandet av en subvention vars syfte var att öka konsumtionen av biodrivmedel för att
minska utsläppen av växthusgaser kan i kombination med inblandningskrav därför leda till att konsumtionen av fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser ökar. 20 Subventionen kan därmed få motsatt effekt mot vad som avsågs när den infördes om den kombineras med ett
inblandningskrav. Detta illustrerar vikten av att inte bara studera effekten av ett styrmedel utan den sammanvägda effekten av alla styrmedel.

Handelshinder
Många länder, däribland EU, har infört handelshinder för att skydda inhemsk produktion av biodrivmedel. EU:s högsta tull på etanol är till exempel 45 procent (Swinbank, 2009). 21 Tullar men även standarder i form
av krav på en viss kvalitet på bränslet är vanligt förekommande. Sådana
handelshinder innebär att import av biobränslen belastas med en extra
kostnad, vilket snedvrider produktionen och ökar kostnaderna för konsumenter. Tullar på jordbruksråvaror som används i biodrivmedelsproduktionen kan också drabba producenter av biodrivmedel negativt.
FAO (2008) menar att den nuvarande globala handelspolitiken med
handelshinder för såväl jordbruksprodukter som biodrivmedel inte
gynnar en effektiv fördelning av produktionen av biodrivmedel, eftersom lågkostnadsproducenter utanför EU och USA missgynnas. OECD
(2008b) menar att om tullarna på biodrivmedel togs bort så skulle utsläppen av växthusgaser kunna minska med mellan 3,5 och 6 miljoner
ton per år. 22 Orsaken är att biobränslen skulle bli billigare relativt fossila
20

För en teoretisk diskussion om hur inblandningskrav och subventioner fungerar tillsammans se de
Gorter och Just (2009).
Tullen är här omräknad till en procent-tull. 60 procent av etanolen kommer in tullfritt genom EU:s preferenshandelsavtal, se Swinbank (2009).
22
Beräkningarna är baserade på livscykelanalyser.
21
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alternativ och att andelen biobränslen i den totala energikonsumtionen
därför skulle öka med minskade utsläpp som följd.

Effekter av styrmedel för biodrivmedel
En stor del av den nuvarande politiken för biobränslen i Europa och
USA är specifikt riktad mot produktionen av biodrivmedel. Idag produceras biodrivmedel (främst etanol och RME) i huvudsak av jordbruksprodukter. Kombinationen av styrmedel som inblandningskrav och
handelshinder leder till att efterfrågan på biodrivmedel producerade i
Europa och USA ökar, trots att priserna på biodrivmedel är högre i USA
och Europa än på världsmarknaden.
Figur 6: Kostnads- och prisutveckling för etanol från USA (SEK)
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Källor: OECD-FAO (2009), Riksbanken (2009) samt egna beräkningar.

Figur 6 visar att produktionskostnaden för etanol i USA är betydligt
högre än världsmarknadspriset vilket innebär att produktionen i USA
skulle minska kraftigt vid avskaffande av handelshindren för etanol. En
liknande situation råder i EU eftersom produktionskostnaderna för eta-
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nol från vete och sockerbetor är högre än världsmarknadspriset på etanol.
I avsaknad av importtullar skulle USA importera en betydande del av
sin etanolkonsumtion. Hur priset på världsmarknaden skulle påverkas
av en förändrad handelspolitik i EU och USA styrs av kostnaderna för
att öka produktionen i andra länder som till exempel Brasilien. Handelshinder påverkar således var produktionen av biodrivmedel sker. De bidrar även till ökade kostnader för att uppnå klimatmålen eftersom konsumenterna inte kan köpa biodrivmedel från de mest effektiva producenterna utan tvingas betala mer för samma produkt från producenter
med högre kostnader.
En viktig fråga är om stöd till biobränslen generellt är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser. OECD (2008b) beräknar
att USA, EU och Kanada tillsammans gav stöd motsvarande cirka 75
miljarder kronor år 2006 till produktion av biodrivmedel genom olika
styrmedel så som skattenedsättningar, inblandningskrav, kvotplikt och
handelshinder. Stöden har lett till att dagens utsläpp av växthusgaser
från transportsektorn är knappt en procent lägre än utan stöden enligt
OECD:s beräkningar. Genom att dela den totala kostnaden med den totala utsläppsminskningen får vi kostnaden per ton; det ger vid handen
att det har kostat mellan 6 500 kronor och 11 500 kronor per ton koldioxid att minska utsläppen genom att ge specifika stöd till produktion av
biodrivmedel (OECD, 2008b). Detta kan jämföras med att EUkommissionen har satt 400 kronor som ett riktmärke för priset på utsläppsrätter (Eklund, 2009) eller att den svenska koldioxidskatten på
fordonsbränsle motsvarar en kostnad på ungefär 1000 kronor per ton
koldioxid. 23 Det är alltså dyrt att ge stöd till produktion av biodrivmedel
för att minska utsläpp av växthusgaser. De 75 miljarder som satsats på
biodrivmedel skulle kunna ge större utsläppsminskningar om de satsats
på att minska utsläpp i andra sektorer.

23

En utsläppsrätt kostar den 17 maj 2010 enligt European Climate Exchange (2010) cirka 140 kronor.
Detta pris är troligtvis för lågt för att nå de mål om utsläppsminskningar som har satts upp. OECD:s siffror är relativt höga jämfört med vad till exempel EU kommissionen kommer fram till (Al-Riffai m.fl.,
2010).
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Hållbarhetskriterier
Eftersom biobränslen ger upphov till utsläpp av växthusgaser i produktionsprocessen har så kallade livscykelanalyser använts som utgångspunkt för att klassificera olika biobränslen i termer av hållbarhet. En
livscykelanalys används i korthet för att beräkna nettoutsläppen av
växthusgaser, det vill säga alla utsläpp av växthusgaser från produktion
och användning av ett biobränsle minus inlagringen av kol som odlingen av biogrödorna ger upphov till.
Det är främst biodrivmedel som har blivit klassificerade enligt hållbarhetskriterier. Hållbarhetskriterier för biodrivmedel innehåller en gräns
för hur stora utsläpp av växthusgaser ett biodrivmedel får ge upphov till
för att det ska betraktas som hållbart. Endast ett biodrivmedel som klassas som hållbart kan få stöd i form av skattenedsättningar eller räknas
med i uppfyllandet av mål om förnybar energi i transportsektorn. EU
har nyligen (2009) satt upp hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
andra flytande biobränslen som baseras på livscykelanalyser. De biodrivmedel som konsumeras inom EU måste ge åtminstone 35 procent
mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila drivmedel. Detta
krav ska successivt skärpas till 60 procent för biodrivmedel som produceras i nya anläggningar (sådana som tas i drift 2017 eller senare). Vidare
får inte biodrivmedel produceras med råvaror från mark med stort värde för den biologiska mångfalden, på torvmark eller på mark med stora
kollager. Kraven gäller både biobränslen som producerats inom EU och
som importeras (EU, 2009).
För att göra en livscykelanalys av utsläpp av växthusgaser från produktionen och användningen av biobränslen räknas utsläpp vid alla produktionssteg, samtidigt som utsläpp vid slutanvändning ofta antas vara de
samma som den inlagring som sker när biomassan växer (jämför med
steg 1 till 5 i tabell 1). Resultaten blir ofta olika beroende på vilka antaganden som görs. De största skillnaderna mellan analyserna rör hur användandet av biprodukter allokeras i beräkningen, hur lustgasutsläpp
beräknas och vilken typ av energi som har använts i tillverkningsprocessen (OECD, 2008b). OECD (2008c) redovisar resultat från en genomgång
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av olika livscykelanalyser för biodrivmedel. Sammanställningen visar att
de beräknade utsläppsminskningar varierar mycket (figur 7).
Figur 7: Minskningar av utsläpp enligt livscykelanalyser från olika
studier

Källa: OECD (2008b). Not: Etanol jämförs med bensin och biodiesel jämförs med diesel,
ingen hänsyn tas till effekter av förändrad markanvändning.

Linjerna och prickarna i figur 7 visar intervall respektive punktskattningar för utsläppsminskningar från de studier som OECD går igenom.
Variationen för utsläppsminskningarna i figuren är minst för etanol från
sockerrör, för andra biobränslena är variationen stor. Skillnaderna mellan biodrivmedel från olika grödor beror främst på skillnader i produktionsprocessen och inte på vilken gröda som använts. Variationen för veteetanol är särskilt stor; enligt OECD (2008b) beror detta på olika antaganden om gödselhantering, vilka processbränslen som används och hur
allokeringen av utsläpp till biprodukter görs. När det gäller majs finns
liknande skillnader mellan studier - ofta används kol i produktionspro-
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cessen vilket gör att majsetanol ger små utsläppsminskningar jämfört
med andra biodrivmedel. Studierna om biodiesel från palmolja är få
samtidigt som markanvändningseffekter, som är undantagna i figur 7,
ofta anges vara särskilt betydelsefulla. Som nämnts kan återbetalningsperioderna för omvandling av regnskog som huggs ned för att odla
palmer vara mycket långa.
Figuren visar endast biodrivmedel, i appendix (A1) redovisas fler livscykelberäkningar, bland annat beräkningar för biobränslen som används
till el och värme. Generellt sett tycks utsläppsminskningarna vara större
för produktionsprocesser där slutprodukten är el eller värme (Jungmaier
och Spitzer, 2001) eller där el produceras tillsammans med biodrivmedel
(Adler m.fl., 2007). Resultaten från andra generationens biodiesel och
etanol i figur 7 visar på stora utsläppsminskningar just därför att dessa
produktionsprocesser även ger el som en slutprodukt (OECD, 2008).
Livscykelberäkningar har kritiserats för att de sällan tar hänsyn till förändrad markanvändning (se tidigare diskussion i avsnitt 4.1). Ett sätt att
ta hänsyn till sådan förändring är att sätta upp standarder för biodrivmedel baserade på cost-benefit-analys (De Gorter och Tsur, 2009). För
markanvändning beräknas då alla kostnader för utsläpp från mark och
alla nyttor från att biobränslet ersätter fossila bränslen. Nyttan består av
värdet av att ta bort en viss mängd växthusgaser ur atmosfären genom
att ersätta fossila bränslen med biobränslen. De största utsläppen sker
det år som omvandlingen av marken sker, medan ersättandet av de fossila bränslena pågår över tiden. En återbetalningsperiod för växthusgaser kan då räknas ut och definieras som tiden det tar för kostnader och
nyttor att jämnas ut. Omvandling av mark är fördelaktig om kostnaden
för utsläpp är mindre än nyttan av att ersätta fossila bränslen med biobränslen. Kostnaderna och nyttorna måste diskonteras till ett visst år och
en rimlig återbetalningsperiod måste antas.
De Gorter och Tsur (2009) menar att ett biobränsle kan klassas som hållbart ur markanvändningssynpunkt om återbetalningstiden är mindre än
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30 år och om räntan inte överstiger 6 procent. 24 Författarna räknar med
att biobränslen odlas på ny mark, det vill säga mark som inte tidigare
används för odling av grödor. De visar att etanol från två typer av nyodlad mark (tropisk savann och gräsmark) i Brasilien kan produceras hållbart för en återbetalningsperiod som är 15 år eller mindre och med en
diskonteringsränta som är 6 procent eller mindre, det vill säga om utsläpp och inlagring kan utjämnas inom 15 år samtidigt som nyttan av utsläppsminskningar för framtida generationer inte värderas lågt. Däremot är exempelvis inte produktion av majsetanol i USA hållbar med
dessa kriterier. Om USA:s etanol producerades i Brasilien istället skulle
utsläppen av växthusgaser kunna minska. Detta beror främst på att etanol från sockerrör i allmänhet kräver hälften så mycket areal som etanol
från majs.

Hållbarhetskriterier och snedvridningar
Svårigheter med att prissätta växthusgasutsläpp som uppkommer vid
produktion av biobränsle kan ses som en anledning till att i stället använda hållbarhetskriterier för att minska utsläppen av växthusgaser från
biobränsleproduktionen. Frågan är dock om införandet av hållbarhetskriterier leder till minskade utsläpp. Problemet är att hållbarhetskriterier
för en viss typ av produktion riskerar att skjuta över utsläppen till andra
sektorer.
Om till exempel hållbarhetskriterier leder till att renare el används i produktionen av bioenergi kan smutsig el, till exempel kol, användas någon
annanstans. Även om efterfrågan och priser förblir desamma riskerar
därför hållbarhetskriterier endast att omfördela användandet av insatsvaror mellan producenter av biobränslen och andra producenter. Då påverkas inte de totala utsläppen av växthusgaser.
EU:s hållbarhetskriterier inkluderar visserligen förändrad markanvändning, vilket innebär att förändringar av kol i den mark som används för
odling av biogrödor ska räknas in i livscykelanalysen (EU, 2009), men
24

Framtida nyttor måste alltså värderas någorlunda högt och återbetalningsperioden får inte vara allt för
lång. En rimlig återbetalningsperiod på max 30 år har antagits i tidigare studier eftersom biobränslen
främst ses som en kortsiktig lösning i väntan på teknologiska genombrott, diskonteringsräntan ligger i de
flesta klimatstudier på mellan 0 och 6 procent (de Gorter och Tsur, 2009, Searchinger, 2008).
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förändrad markanvändning på grund av att andra grödor flyttas räknas
inte in (indirekt förändring i markanvändning). Hållbarhetskriterier kan
därför snedvrida användningen av mark; biogrödor odlas på mark som
ger låga utsläpp av kol medan andra grödor odlas på mark som ger höga
utsläpp.
Kan indirekt markanvändning införlivas i livscykelanalyserna? För det
första skulle det vara mycket komplicerat att allokera förändrad markanvändning till ett visst biobränsle; om biogrödor börjar odlas på mark
där fodergrödor odlats tidigare kanske importen av soja från Brasilien
ökar och därmed också avverkningen av regnskog. Hur mycket av de
ökade utsläppen från förändringar av markanvändning i Brasilien ska
allokeras till biobränslet i Sverige? För det andra finns det inget skäl till
varför bara biobränslen ska regleras på detta sätt; om det ska finnas hållbarhetskriterier bör de gälla allt som odlas. Att odla livsmedel på känslig
mark är lika olämpligt som att odla biogrödor där. För det tredje bör
som tidigare påpekats hänsyn tas till alla indirekta effekter i produktionsprocessens som påverkar nivån på utsläppen, inte bara den indirekta effekten på markanvändningen.
Slutligen kan hållbarhetskriterier för importerade varor vara oförenliga
med WTO:s regelverk. Reglerna är till för att motverka diskriminering
och protektionism i den internationella handeln, och tillåter generellt
inte att det importerande landet ställer krav på produktionsprocessen i
det exporterande landet.
Sammanfattningsvis riskerar styrmedel som är specifikt riktade mot
produktionen av biobränslen leda till utsläppsminskningar som inte är
kostnadseffektiva. Hållbarhetskriterier som enbart omfattar biobränslen
riskerar att skjuta över problemen med utsläpp av växthusgaser till annan produktion.

4.3

Ekonomiska styrmedel för inlagring och utsläpp

Som påpekats ovan ger produktionen av biobränslen utsläpp av växthusgaser, exempelvis från de maskiner som används vid skörd. Även
dessa utsläpp bör prissättas på samma sätt som andra utsläpp.

50

Att hantera externa effekter vid källan
De utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen som sker i produktionsprocessen eller vid slutanvändningen av biobränslen går att prissätta på samma sätt som andra utsläpp från fossila bränslen - det är till exempel möjligt att applicera den svenska koldioxidskatten fullt ut även på
utsläpp från jordbrukets dieselanvändning. Även när det gäller utsläpp
som uppstår vid produktion av insatsvaror till produktionen av biobränslen, som till exempel handelsgödsel, ska dessa utsläpp inte hanteras annorlunda på grund av att slutprodukten är ett biobränsle. Produktionen av mineralgödsel orsakar både utsläpp av koldioxid från fossila
bränslen och utsläpp av lustgas. Genom att beskatta dessa utsläpp minskar användningen av mineralgödsel oavsett vilken gröda som odlas och
oavsett vilken produkt som slutligen konsumeras.
Anledningen till att slutanvändning av biobränslen är befriade från koldioxidskatt i många länder är att kostnaden för dessa utsläpp betraktas
som desamma som nyttan av den inlagring som sker medan biogrödorna växer. Men om biobränslen ska skattebefrias för att de ger inlagring
borde all verksamhet som ger ökad inlagring få kompensation, annars
riskerar man att få snedvridningar i användandet av mark. Frågan om
inlagring och utsläpp vid slutanvändning kan behandlas gemensamt eller om de kräver separata styrmedel, hänger därmed samman med diskussionen om indirekta markanvändningseffekter. Om en kompensation
för inlagring ges (eller omvänt att en skatt på sådan markanvändning
som leder till högre utsläpp tas ut) till enbart odling av råvaror som används vid produktion av biobränslen kommer markanvändningen att
styras mot ökad inlagring från biogrödor och minskad inlagring från
annan växtlighet.
Det är dessutom viktigt att komma ihåg att vi för att nå tvågradersmålet
behöver stabilisera koncentrationen av växthusgas i atmosfären på en
acceptabel nivå; det kan ske både genom minskade utsläpp och ökad inlaginlagring. Att enbart fokusera på styrmedel som minskar utsläppen
kan missgynna inlagring. Med utgångspunkten att externa effekter ska
rättas till där de uppstår blir slutsatsen att den som bidrar till att inlagra
kol bör ersättas för detta. Följande diskussion handlar därför om hur
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styrmedel kan utformas för att hantera både utsläpp och inlagring från
jord- och skogsbruk. Diskussionen är dessutom inte heltäckande utan
avser att ge en kort inblick i området. 25

Att kompensera för inlagring
Ett styrmedel för att ta hänsyn till att växter och jord lagrar kol kan utformas på samma sätt som ett styrmedel för att hantera utsläpp av växthusgaser och därför ingå i till exempel ett system med överförbara utsläppsrätter. I detta fall innebär det att den som vidtar åtgärder som leder till inlagring av kol, till exempel en skogsägare, får utsläppsrätter att
sälja ,s.k. offsets) till de som släpper ut växthusgaser. Detta innebär att
taket för utsläppen kan höjas eftersom de ökade utsläppen kompenseras
genom inlagring. Försäljningen av utsläppsrätter kommer att pågå så
länge kostnaderna för inlagring understiger priset på utsläppsrätten och
ger därför en kostnadseffektiv nivå på inlagringen. Om priset på en utsläppsrätt är högre än kostnaden för att öka inlagringen med en enhet
kommer skogsägaren att välja att öka inlagringen.
Ett problem med att kompensera för inlagring är att det är svårt att få
garantier för att markens användning inte förändras över tiden. Om inlagring av kol motsvarande ett ton koldioxid ska ha samma effekt som
minskning av utsläpp med ett ton koldioxid måste inlagringen pågå lika
länge som utsläppet finns i atmosfären. När det gäller koldioxid anses
det ofta finnas en tidshorisont på 100 år, det vill säga det tar 100 år innan
utsläpp av koldioxid försvinner från atmosfären (Bangsund och Leistritz
2008). Inlagring som pågått under flera år motsvaras ofta av ett momentant utsläpp vid byte av brukningsmetoder eller avverkning. När till exempel skog huggs ned eller när metoder för att minska bearbetning av
jorden ersätts med konventionella metoder ökar utsläppen motsvarande
den inlagring som tidigare skett (Lewandrowski m.fl., 2004).
Det är också viktigt att notera att inlagringen av kol når en jämvikt vid
en viss nivå, vid denna jämvikt lagrar inte marken eller biomassan någon ytterligare kol. Skog växer till exempel fort i början och lagrar då in
mycket kol varje år, men slutar att växa efter ett visst antal år. Enligt be25
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För en vidare diskussion om möjliga styrmedel för jordbruket se Berglund m.fl. (2010).

räkningar från markvetenskapliga studier skulle dagens jordbruksmetoder kunna förändras så att marken lagrar mer kol i mellan 15 och 60 år
(Bangsund, och Leistritz, 2008, Lewandrowski m.fl., 2004). Om en kompensation till exempel betalas ut för förändringar i produktionsmetoder
som leder till ytterligare inlagring kommer kompensationen att upphöra
efter 15-60 år, det vill säga när inlagringen har nått sin jämvikt. Detta
kan ge incitament att släppa ut växthusgaser som lagrats in under den
tid kompensation utgått (Lewandrowski m.fl., 2004).
Ett sätt att hantera problem med att inlagringen inte är permanent och
att inlagringen når en jämvikt är att utforma kompensationen som ett
hyreskontrakt. Den som skriver på kontraktet åtar sig att lagra in kol
under en viss tidsperiod, kanske 10-20 år, och kompensationen motsvarar värdet på de växthusgaser som lagrats in under tidsperioden (Lewandrowski m.fl., 2004).

Problem med att utsläpp flyttar
Att ge kompensation för inlagring utan att sätta ett pris på utsläpp kan
leda till stora snedvridningar och problem med så kallat utsläppsläckage. Om jordbrukare eller skogsbrukare inte behöver betala för utsläpp är
det fullt möjligt att utnyttja kompensationssystemen så att stöd för inlagring tas emot utan att några egentliga utsläppsminskningar äger rum totalt sett. Det går att påverka utsläppens storlek genom val av brukningsmetod, ju mindre jordbruksmarken bearbetas desto mindre blir exempelvis utsläppen av växthusgaser från marken (Berglund m.fl., 2010).
Antag då till exempel att en jordbrukare använder både metoder som
minskar bearbetningen av jorden och konventionella jordbearbetningsmetoder. Om ett stöd ges för att jordbrukare ska övergå till minskad
jordbearbetning kan jordbrukaren övergå till denna metod på den del av
marken där konventionella metoder tidigare använts. Men samtidigt är
det möjligt att övergå till konventionella metoder där minskad jordbearbetning tidigare använts. Jordbrukaren får stöd, men utsläppen av växthusgaser minskar inte. Av detta skäl är det viktigt att kompensation för
inlagring kombineras med en kostnad för aktiviteter som leder till minskad inlagring (Lewandrowski m.fl., 2004).
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När det gäller att påverka inlagring och utsläpp globalt är det viktigt att
alla länder och sektorer ingår i systemen, annars finns det risk för att
länder som inte prissätter utsläpp eller kompenserar för inlagring ökar
sina utsläpp (jämför diskussionen i kapitel 3, avsnitt 2). Omvandling av
åkermark till skog i länder som kompenserar för inlagring kan till exempel leda till högre livsmedelspriser vilket ger incitament för producenter
som inte omfattas av ett eventuellt system med offsets att öka uppodlingen av tidigare skogsmark. Problemen med läckage gäller också för
kompensation för inlagring av kol i skog. Om stora landarealer planteras med skog av aktörer som ingår i ett system med offsets kommer aktörer som inte omfattas av kompensationen förvänta sig lägre priser på
virke i framtiden och minska odlingen av skog på sin mark (Sedjo, 2001).

Effekter av system med offsets
Lewandrowski m.fl. (2004) undersöker hur mycket det kostar att kompensera jordbrukare för att lagra kol om kompensationen utformas som
ett hyreskontrakt. De undersöker tre olika åtgärder; beskogning av åker
och betesmark, omvandling av åkermark till gräsmark och reducerad
jordbearbetning i jordbruksproduktionen. Studien visar att jordbrukarna
skulle använda reducerad jordbearbetning då kompensationen per år är
10 dollar (cirka 70 kronor) per inlagrat ton koldioxid och att de skulle
börja omvandla betesmark och åkermark till skog då kompensationen
var 25 dollar (cirka 180 kronor) per ton. För att omvandla åkermark till
gräsmark skulle betalningen behöva vara betydligt högre, delvis därför
att omvandlig till skog ger större inlagring men också för att livsmedelspriser stiger vilket gör det intressantare att odla spannmål. 26 Studien undersöker också vad som händer om utsläpp är avgiftsbelagda när det
gäller jordbearbetning, det vill säga kompensation ges för inlagring och
en avgift tas ut om inlagringen upphör. Jämfört med en politik som enbart ger kompensation för inlagring skulle en politik som också beskattar utsläpp leda till att dubbelt så mycket kol lagras in. Kostnaden per
ton kol skulle bara vara en tiondel. Detta tyder på att risken för läckage
är stor om kompensation för inlagring inte kombineras med en kostnad
för utsläpp.

26
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Lewandrowski m.fl. (2004) undersöker priser upp till 125 dollar för inlagring i sin modell.

I ett förslag på ett system för handel med utsläppsrätter i USA ingår offsets som kan ges till de som lagrar in kol.27 Modellstudier av effekter av
sådana offsets visar att jordbrukare skulle få incitament att plantera skog
på åkermark (Brown m.fl., 2010). Brown m.fl. (2010) menar till exempel
att det amerikanska förslaget skulle leda till att åkermarken i USA blev
cirka 12 procent mindre år 2023 om förslaget implementerades. Detta
skulle leda till att priserna på de flesta jordbruksgrödor skulle öka.28
Studien har dock flera begränsningar då ingen hänsyn tas till produktivitetsskillnader mellan regioner, att olika marker har olika potential för
att lagra kol eller att det finns initiala kostnader för att omvandla åkermark till skog.

Svårt att prissätta utsläpp och inlagring
I praktiken kan det vara svårt att införa styrmedel för att hantera inlagring och utsläpp av växthusgaser för jordbruket och skogsbruket. Utsläppen från till exempel jordbruket är svåra att övervaka och mäta.
Gårdarna är många och spridda över stora ytor, utsläpp av växthusgaser
kan till exempel skilja sig mycket mellan olika marktyper (Berglund
m.fl., 2010). Svårigheter med övervakning har gjort att administrativa
styrmedel som till exempel standarder för utsläpp på gårdsnivå eller
krav på vissa typer av brukningsmetoder ofta föreslås för jordbrukssektorn (Goulder och Parry, 2008). Men kostnaderna för övervakning måste
jämföras för olika typer av styrmedel. De Cara m.fl. (2005) räknar ut vad
det skulle kosta att minska utsläpp av växthusgaser från jordbruket med
4 procent med olika styrmedel i EU. Om varje gård skulle tvingas minska sina utsläpp med 4 procent, genom någon typ av administrativt styrmedel, skulle det kosta 3,6 gånger mer än om en skatt eller ett system
med utsläppsrätter användes. Det kan också finnas dynamisk effektivitet
i ett ekonomiskt styrmedel som inte finns i ett administrativt styrmedel,
det vill säga att det är svårt att övervaka utsläpp idag behöver inte betyda att det kommer att vara lika svårt i framtiden. En fördel med prisbaserade styrmedel är att de ger incitament till innovationer; de som tror
27

Lagförslaget kallas ”the Waxman-Markey Bill” och antogs av representanthuset i juni 2009 men övervägs (maj 2010) fortfarande av senaten. Systemet innehåller två olika typer av offsets: inhemska och internationella – endast det internationella systemet ska ta hänsyn till förändringar i indirekt markanvändning till att börja med (Brown m.fl., 2010). Det lagförslag som nu övervägs i senaten förväntas dock inte
resultera i något sammanhängande system med utsläppsrätter och offsets (Economist, 2010).
28
Resultaten baseras på en partiell jämviktsmodell.
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sig ha låga utsläpp får incitament att hitta innovationer som kan mäta
utsläppen korrekt.
Alternativet till att justera utsläpp och inlagring vid källan är att istället
beskatta slutkonsumtion. I så fall kan det vara motiverat att beskatta
slutkonsumtionen av biobränslen för både utsläpp som sker vid omvandling av mark och utsläpp som sker i produktionsprocessen som inte
prissatts. En sådan beskattning kommer dock inte åt den indirekta förändringen i markanvändning eller indirekta förändringar i användandet
av andra insatsvaror i produktionsprocessen.

4.4

Avslutande kommentarer

Utan styrmedel ger produktionen av biobränslen upphov till både negativa och positiva externa effekter, det vill säga effekter som inte är relaterade till någon form av kompensation för de inblandade partnerna. Utsläpp av växthusgaser i olika delar av produktionsprocessen ger negativa externa effekter medan den inlagring av kol som sker i växter ger en
positiv extern effekt. På senare tid har indirekta effekter av produktionen av biobränslen fått stor uppmärksamhet, främst indirekt markomvandling, som till exempel när skog avverkas för att odla grödor som
trängts undan när biogrödor odlas på traditionell jordbruksmark. När
hänsyn tas till att utsläpp från markomvandling måste återbetalas inom
rimlig tid, något som sker genom att biobränslet ersätter ett fossilt bränsle, kan många biobränslen vara ohållbara.
I praktiken har de styrmedel som används för att påverka produktionen
av biobränslen utgått från att biobränslen är klimatneutrala då den
mängd kol som biogrödorna lagrar in är lika stor som den mängd koldioxid som biobränslen släpper ut vid förbränning. Detta har motiverat
användandet av skatterabatter, inblandningskrav och budgetmedel till
produktion av biobränslen, främst för produktion av biodrivmedel från
jordbruksgrödor, samt handelshinder. Men denna politik är inte effektiv
för att uppnå klimatmålen. Styrmedlen gör också att biodrivmedel blir
dyra för konsumenterna. Om stöden till biodrivmedel togs bort skulle
produktionen minska i länder med höga produktionskostnader (EU och

56

USA) och öka i länder med låga produktionskostnader (Brasilien), vilket
kan leda till lägre konsumentpriser och bättre resursallokering.
Eftersom produktionsprocessen för att framställa biobränslen leder till
utsläpp av växthusgaser har flera länder infört hållbarhetskriterier som
specificerar hur mycket ett biobränsle ska minska utsläppen jämfört med
ett fossilt bränsle för att vara berättigat till stöd. En invändning mot hållbarhetskriterier är att de endast riskerar att omfördela utsläpp mellan
olika aktiviteter. Om biogrödor odlas på jordbruksmark kan det leda till
att mark omvandlas någon annanstans för att odla de jordbruksgrödor
som trängts undan av biogrödorna.
Ett annat problem med hållbarhetskriterier är att de enbart omfattar biobränslen. Om en ökad inlagring av växthusgaser är önskvärd ur samhällets synvinkel är det effektivare att skapa styrmedel som ökar inlagringen snarare än att skapa särskilda styrmedel för biobränslen. Viktigt är att
både fossila bränslen och biobränslen bär kostnaderna för sina utsläpp.
För att komma till rätta med problemen med indirekta förändringar av
markanvändningen kan ett system som ger kompensation för inlagring
och sätter ett pris på utsläpp från markomvandling användas. Ett sådant
system skulle leda till en hållbar odling av alla jordbruks- och skogsprodukter. I praktiken finns det flera problem med ett sådant system – som
att effekter av olika åtgärder är dåligt kända, risk för utsläppsläckage om
systemet inte är globalt och att hänsyn måste tas till att inlagringen kanske inte är permanent. Om externa effekter från utsläpp och inlagring
från jord- och skogsbruk inte justeras kan en skatt på slutkonsumtion av
biobränslen vara en andrahandslösning. Denna skatt kan justeras för utsläpp i produktionsprocessen som inte justeras med andra styrmedel.
Problemen med indirekta förändringar av markanvändning kvarstår
dock.
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5

Biobränslen och jordbruk
Den senaste tidens ökning av produktionen av biobränsle baserat på råvaror från jordbruket består i stor utsträckning av biodrivmedel för
transportsektorn. Grödor som sockerrör, vete och raps används som
livsmedel men kan även förädlas till drivmedel. Då utsläppen från biobränslen generellt sett är lägre än från fossila bränslen kan klimatpolitiska styrmedel leda till att efterfrågan på jordbruksvaror ökar.
I detta kapitel diskuteras vilka effekter en ökad produktion av biobränslen kan få på markanvändning och livsmedelspriser. Utvecklingsländernas situation belyses och dessutom diskuteras kostnader och lönsamhet
för olika biobränslen, samt hur en kostnadseffektiv klimatpolitik skulle
påverka produktionen av biobränslen från jordbruket.

5.1

Att öka produktionen av biobränslen

Ett pris på utsläpp av växthusgaser medför att efterfrågan på biobränslen med låga utsläpp ökar. Ett ökat utbud av grödor som kan användas
för produktion av biobränslen kan ske antingen genom att: i) odlingen
av grödor för andra ändamål minskar; ii) förbättrad avkastning på befintlig jordbruksmark och/eller iii) genom att den odlingsbara arealen
ökas. Jordbrukarens produktionsbeslut styrs av den förväntade lönsamheten vilket innebär att det sätt på vilket produktionsökningen sker beror på kostnader i relation till förväntad avkastning.

Ändrade odlingsmönster
Ökad efterfrågan på biobränsle medför ökad efterfrågan på grödor som
används som biobränslen vilket leder till att priset på grödor stiger. Det
blir då mer lönsamt att odla grödor som används till biobränslen och
jordbrukare byter ut andra grödor, som har blivit relativt mindre lönsamma, mot dessa. Ett antal studier av utvecklingen i Brasilien och USA
visar att ökad efterfrågan på biobränsle från jordbruket leder till en omställning i jordbruket mot ökad odling av majs och socker, som används
i produktionen av biobränsle i USA respektive Brasilien, samtidigt som
produktionen av andra grödor minskar (Rathmann, 2009).
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Förbättrad avkastning
Om befintlig jordbruksmark används mer effektiv kan produktion av
både livsmedel och biobränslen öka utan att mer jordbruksmark behövs.
Intensivare odling ger högre avkastning per hektar men kräver samtidigt ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel och kan kräva
investeringar i bevattningsanläggningar och maskiner. Ett sätt att öka
avkastningen från befintlig mark är att odla fler grödor under en odlingssäsong och ha kortare trädesperioder. Detta har blivit vanligare sedan början av 1960-talet och förklarar hur den skördade arealen har
kunnat öka ungefär dubbelt så mycket som jordbruksmarken (OECDFAO, 2009). 29
Teknisk utveckling och utveckling av nya grödor gör att avkastningen
per hektar ökar på sikt. Växtförädling kan exempelvis bidra till att energiinnehållet ökar och att tillväxten blir snabbare. Detta medför att mer
energi kan produceras på samma areal utan att användningen av insatsvaror behöver öka. Även en mer effektiv användning av gödsel och bekämpningsmedel kan ge ökad avkastning.
I ett historiskt perspektiv har ökad avkastning spelat en avgörande roll
för tillväxten i jordbruksproduktionen. FAO (2008) uppger att cirka 80
procent av tillväxten i produktionen inom jordbruket under de senaste
femtio åren förklaras av ökad avkastning. Även i framtiden finns det
goda möjligheter att öka avkastningen då produktiviteten inom jordbruket är låg i många u-länder och i Östeuropa. Som exempel kan nämnas
att Sverige i genomsnitt producerar 5,15 ton spannmål per hektar medan
motsvarande produktion i Ryssland och Ukraina är 1,8 ton per hektar
respektive 2,1 ton per hektar (Världsbanken, 2009).

Ökad odlingsareal
Produktionen av biogrödor kan också öka genom att den odlade arealen
blir större. Outnyttjas jordbruksmark kan odlas upp eller så kan betesmark och skogsmark omvandlas till åkermark. Den omvandlade marken
kan användas antingen för att odla råvara till produktion av biobränslen
eller för att ersätta mark som tagits i anspråk för odling av biobränslen
29
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En viktig förklaring till denna utveckling är ökad bevattning.

(vilket ger en indirekt markanvändningseffekt). Globalt sett finns det
mark som kan användas som jordbruksmark även utan att skogsmark
konverteras men den globala ökningen av jordbruksmarken har varit
långsam och har sedan början av 1960-talet endast varit cirka 0,2 procent
per år (OECD-FAO, 2009). I Europa och Nordamerika minskade dock
åkermarken med 0,9 procent respektive 2 procent årligen under samma
period (OECD-FAO, 2009). Ökad odlingsareal har enligt FAO (2008) bidragit till cirka 20 procent av tillväxten i jordbrukets produktion de senaste 50 åren. Även om det finns en hel del jordbruksmark finns det flera
hinder som gör att markresurserna som kan tas i anspråk för produktion
av biobränslen är begränsade. Brist på kapital, oklara ägandeförhållanden och alternativ användning av marken, som till exempel för stadsbebyggelse, kan vara sådana hinder.
Den debatt som uppstått om biobränslen på senare tid har handlat om
hur mycket mer mark som tas i bruk när produktionen av biobränslen
ökar. Om produktionen av biobränslen leder till ökad uppodling kan
mängden växthusgaser i atmosfären öka under lång tid även om biobränslen ersätter fossila bränslen (se diskussionen i kapitel 4). Frågan om
i vilken utsträckning markanvändningen påverkas är därför intressant
och diskuteras vidare i nästa avsnitt.

5.2

Effekter på markanvändning

Om grödor som redan odlas omvandlas till biobränslen påverkas inte
utsläppen från odlingen. Men det förutsätter att den totala produktionen
från jordbruket förblir oförändrad, vilket inte är troligt. Om den totala
produktionen inom jordbrukssektorn ökar för att möta den ökade efterfrågan från energisektorn behövs, som nämnts ovan, antingen mer jordbruksmark eller en mer intensiv odling på befintlig mark.
Nedan diskuteras uppodling av outnyttjad mark, i vilken utsträckning
stigande markpriser påverkar markomvandling och vilka förändringar
av markanvändning som visas i ekonomiska modeller. Till sist diskuteras också miljöeffekter av att avkastningen från befintlig mark ökar.
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Uppodling av outnyttjad åkermark
På kort sikt är det troligt att en ökad efterfrågan på biobränslen leder till
att arealen som används till grödor för produktion av biobränslen ökar.
En del av ökningen kan ske utan att betydande mängder kol i marken
frigörs genom att tidigare jordbruksmark används. FAO (2008) noterar
till exempel att 13 miljoner hektar tidigare jordbruksmark i Ryssland,
Ukraina och Kazakstan under vissa förutsättningar kan komma att tas i
bruk igen utan större negativa effekter för miljön.
Men även om uppodling av outnyttjad åkermark inte medför lika stora
utsläpp av kol från marken som omvandling av skogsmark finns det alltid alternativ till hur marken används. Användningen av mark till odling av biobränslen kan därför betraktas som en missad möjlighet att använda marken som kolsänka genom till exempel plantering av skog. 30
Vidare blir utsläppen per enhet energi som produceras på denna typ av
mark högre än utsläppen från samma produktion på högproduktiv jordbruksmark. Det beror på att avkastningen från tidigare outnyttjad mark
är lägre och utsläppen därför fördelas på en mindre produktion. Generellt sett kan outnyttjad jordbruksmark (eller mark som lagts i träda i enlighet med regelverket inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik) förväntas ge lägre avkastning än jordbruksmark som används eftersom
jordbrukaren maximerar sin lönsamhet genom att inte utnyttja den
minst produktiva marken. Vid ökad efterfrågan kommer i första hand
tillgänglig jordbruksmark med relativt hög avkastning att användas men
om efterfrågan ökar tillräckligt mycket kommer även mark med lägre
avkastning att användas. När mark med lägre avkastning används krävs
en större areal för att öka produktionen med en viss kvantitet vilket
medför att den genomsnittliga avkastningen minskar. Lägre avkastning
medför därmed högre produktionskostnader vilket leder till högre pris
per enhet energi.

Högre markpriser
Ökad produktion av biobränslen ökar efterfrågan på mark som kan odlas. Eftersom tillgången på jordbruksmark är begränsad gör det att priset
30
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Se exempelvis Righelato och Spracklen (2007).

på jordbruksmark och arrenden stiger. Detta ökar produktionskostnaderna för alla jordbruksprodukter oavsett om de används till biobränslen, livsmedel eller djurfoder. Högre markpriser gör det också mer lönsamt att använda marken mer intensivt det vill säga att öka avkastningen från den. Detta kan delvis göras genom att öka användningen av insatsvaror som gödsel och bekämpningsmedel, men också genom att förändra odlingsmetoderna.
I en aktuell empirisk studie beräknar Barr m.fl. (2010) hur priset på jordbruksvaror påverkade arealen åkermark under perioden 1995-2009. Resultaten är särskilt intressanta eftersom de är baserade på statistik från
USA och Brasilien som är världens största producenter av etanol, vilket
innebär att jordbruken i dessa länder redan har påverkats av den ökade
produktionen av biobränslen. Barr m.fl. (2010) finner att effekten av
ökade priser på arealen åkermark är relativt liten i USA men något större
i Brasilien. Däremot är prisets effekt på den totala arealen jordbruksmark
(åkermark och betesmark) relativt låg i både USA och Brasilien. En ökning av det förväntade priset på grödan med en procent ökar endast den
totala jordbruksmarken med mellan 0,007 och 0,029 procent i USA. Detta
innebär att även betydande prisökningar på grödor till följd av ökad efterfrågan på biobränslen från jordbruket har haft en relativt liten effekt
på den totala jordbruksarealen. Den långsiktiga förändringen i markanvändningen kan dock förväntas blir större. Om priserna på jordbruksprodukter blir permanent högre ökar incitamenten att ta ny mark i anspråk eftersom den förväntade avkastningen stiger.

Modeller för att studera markanvändning
Då efterfrågan på biobränslen först på senare år har ökat är det svårt att
urskilja effekten av den ökade efterfrågan av biobränslen på markanvändningen utifrån historiska data. Ett alternativ är att använda ekonomiska modeller och simulera effekterna av framtida ökningar av efterfrågan på biobränslen från jordbruket. Det kan göras genom att använda
modeller som beskriver valda delar av ekonomin (partiella modeller) eller modeller som beskriver hela ekonomin (allmän-jämvikts-modeller).
De senare ger i regel mindre detaljerade resultat men tar å andra sidan
hänsyn till kopplingarna mellan olika delar av ekonomin. De ger därför
ökad förståelse för både direkta och indirekta effekter.
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En fördel med att använda modeller är att det går att studera effekterna
av förändringar som ännu inte skett samt att effekterna av ökad efterfrågan av biobränsle från jordbruket kan isoleras från andra förändringar i
omvärlden som också påverkar livsmedelspriset. På så sätt blir bilden av
effekterna av ökad efterfrågan på biobränsle tydlig. En svaghet med de
flesta existerande studier, där hela ekonomin beaktas, är att effekterna av
biprodukter från produktionen av etanol och biodiesel inte fångas upp.
Det innebär att resultaten i viss mån överskattar effekterna på markanvändning och priserna på jordbruksprodukter.

Förändrad markanvändning i modellerna
Hertel m.fl. (2010) använder GTAP, en allmän-jämvikts-modell som omfattar hela ekonomin, för att studera effekterna av ökad efterfrågan på
biobränslen i USA och i EU på jordbruksproduktionen samt den internationella handeln med jordbruksvaror. Att utrikeshandeln finns med i
modellen är av stor betydelse eftersom det då går att studera förändringar i markanvändningen i länder utanför EU och USA, främst Brasilien, till följd av den ökade efterfrågan.
Den använda versionen av GTAP är modifierad så att hänsyn tas till att
markens lämplighet för odling av olika grödor varierar, vilket gör att
avkastningen också varierar för olika grödor. Resultaten från modellen
ger information både om den historiska utvecklingen (2001-2006) samt
visar hur jordbrukets produktion påverkas om efterfrågan på biobränslen från jordbruket ökar enligt de politiska mål som finns i EU och USA
fram till 2015. 31 Fram till 2006 indikerar resultaten att arealen åkermark
skulle ha ökat med 0,1, 0,3 och 1,3 procent i USA, EU respektive Brasilien
om det enda som påverkat utvecklingen hade varit den ökade efterfrågan på biobränslen. 32 Men en förväntad framtida ökning av produktionen av biobränslen har större effekt. Den resulterar i en ökning av den
odlade arealen med 2,1 procent i EU, knappt 2,9 procent i Brasilien samt
0,7 procent i USA fram till 2015. Den odlingsbara marken ökar genom att
betesmark och skogsmark omvandlas till åkermark.
31

I simuleringarna tolkas målen som 6,25 procent biodrivmedel i den totala drivmedelskonsumtionen, i
huvudsak biodiesel, i EU och konsumtion av 57 miljarder liter majsetanol i USA 2015 i linje med US
Energy Independence and Security Act från 2007.
32
Efterfrågeökningen på biobränslen förklaras både av politiska åtgärder och ökade oljepriser under perioden.
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Keeney och Hertel (2009) studerar både uppodling av ny jordbruksmark
och förändrade avkastningsnivåer. De visar att effekterna av en relativt
begränsad ökning, i förhållande till de politiskt uppsatta målen, av efterfrågan på biodrivmedel i USA medför förändrad markanvändning både
i USA och i andra länder även om det är möjligt att öka avkastningen på
befintlig mark. 33 Ökad användning av mark till odling av etanolgrödor
förklarar ungefär 75 procent av den totala produktionsökningen medan
ökad avkastning bara svarar för cirka 25 procent. En del av den ökade
användningen av mark för odling för etanolproduktion kompenseras
genom att odlingen av andra grödor minskar. Den ökade efterfrågan får
en direkt effekt på andra länder där odlingen av foderspannmål ökar
och dessutom ökar odlingen av sockerrör i Brasilien, som också kan användas till etanolproduktion. En indirekt effekt av den ökade efterfrågan
på etanol i USA uppkommer genom att odlingen av oljeväxter minskar i
USA. Detta leder till ökad odling av oljeväxter i andra länder, främst
Kanada. Trots omfördelningen av mark mellan odling av olika grödor
och ökad avkastning ökar den totala arealen åkermark. Detta sker genom att betes- och skogsmark omvandlas till åkermark. Den största
minskningen av betes- och skogsmark sker i USA, Brasilien och Kanada
men även i EU resulterar den ökade efterfrågan på etanol i USA i minskad betes- och skogsmark samt ökad areal åkermark.
Sammanfattningsvis visar resultaten från simuleringar av efterfrågan på
biodrivmedel i EU och USA att det finns tydliga effekter på markanvändningen och den globala jordbruksproduktionen även med en relativt liten efterfrågeökning på biobränslen från jordbruket. Nyodlingen
av mark har fram till 2006 varit relativt begränsad men den kan förväntas öka när efterfrågan på biobränslen stiger. Effekter av förändrad
markanvändning och odlingsmönster måste därför tas i beaktande när
miljövinster och ekonomiska effekter av ökad produktion av biobränslen
diskuteras.
Eftersom biobränslen från jordbruket i huvudsak konsumeras som etanol eller biodiesel kan ytterligare utveckling av de så kallade andra generationens biodrivmedel eller elektrifiering av bilparken leda till att ef33

Keeney och Hertel (2009) simulerar en ökning av efterfrågan på etanol med 3,8 miljarder liter i GTAP.
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terfrågan på åkermark för produktion av biodrivmedel minskar i framtiden vilket minskar markkonkurrensen. Å andra sidan kan efterfrågan
på fasta biobränslen, exempelvis Salix, komma att öka, vilket innebär
ökad efterfrågan på åkermark till energiproduktion.

Effekter av mer intensiv odling
Produktionen av biobränslen kan, som nämnts, öka genom att odlingen
blir mer intensiv. Då uppstår inga utsläpp från förändrad markanvändning. Men ofta innebär mer intensiv odling att användningen av kvävegödsel ökar. Detta ökar risken för utsläpp av lustgas från marken (Berglund m.fl., 2010). Trots ökade totala utsläpp kan dock utsläppen per
producerad enhet minska genom att produktionen ökar mer än utsläppen.
Om odlingen blir mer intensiv kan belastningen på vattenresurser öka
både på grund av läckage av kväve och bekämpningsmedel och genom
ökad användning av vatten för att bevattna åkrar. Ökat behov av vatten
för jordbruksproduktion och för en ökande befolkning gör att konkurrensen om vattnet kommer att öka. Jordbruket svarar för en betydande
andel av den totala vattenkonsumtionen. 34 Användning av grundvatten i
en snabbare takt än vad det ersätts förekommer redan idag vilket utgör
ett hot mot den framtida jordbruksproduktionen i områden där grundvatten överutnyttjas (OECD-FAO, 2009). Samtidigt kan teknisk utveckling minska problemet genom en effektivare användning av vatten. Intensivare jordbruksproduktion kan också leda till försämrad biodiversitet genom att variationen i landskapet och odlingen minskar. 35

5.3

Effekter på livsmedelspriser

Konkurrensen om mark kan leda till att priserna på mark ökar och att
det därför blir dyrare att odla grödor för livsmedel. Stigande markpriser
kan således leda till att priser på livsmedel ökar. När jordbrukare odlar
grödor som kan användas till både mat och till energi, till exempel vete
och sockerrör, säljer jordbrukaren råvaran till den sektor som betalar
bäst. Det innebär att livsmedelsektorn måste betala samma pris som
34

Jordbrukets andel av sötvattenkonsumtionen var 44 procent under perioden 2002-2004 (OECD-FAO
2009).
35
För en utförlig diskussion om jordbruksproduktion och biodiversitet se Scherr och McNeely (2008).
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energisektorn för att få tillgång till råvaran. De ökade markpriserna höjer produktionskostnaderna för alla grödor, även de som inte efterfrågas
av energisektorn. De högre produktionskostnaderna minskar utbudet av
grödor som inte används till biobränslen, till exempel soja och kaffe.
Sammantaget innebär det att priserna stiger för både de grödor som används till biobränslen och för de grödor som enbart används som livsmedel. Även animalieproduktion påverkas eftersom högre markpriser
kan leda till ökade kostnader för foderspannmål. Biprodukter från produktionen av biodrivmedel kan dock användas som proteinfoder vilket
minskar inverkan på priserna på animalieprodukter.

Golv och tak för prisökningar
Det finns ett tak för hur högt priserna på jordbruksprodukter kan stiga
när efterfrågan från energisektorn ökar. Anledningen till detta är att
energisektorns betalningsvilja för jordbruksråvara begränsas av andra
energipriser. Detta kan illustreras med utgångspunkt från produktionen
av biodrivmedel men resonemanget kan även generaliseras till andra
energislag. Produktionen av biodrivmedel är liten i relation till produktionen av fossila drivmedel och därför har förändringar i produktionen
av biodrivmedel i stort sett ingen effekt på de globala drivmedelspriserna. Däremot har priset på fossila drivmedel betydelse för hur högt priset
på biodrivmedel kan bli. Biodrivmedel från jordbruksråvara produceras
endast så länge kostnaderna per energienhet är lägre än motsvarande
kostnader för fossila drivmedel. Om kostnaden för råvaran gör att biobränsle blir dyrare än motsvarande energi från fossila drivmedel kommer producenter av biobränsle inte att efterfråga mer råvara. Detta innebär att efterfrågan på biomassa från jordbruket till biodrivmedelsproduktion minskar kraftigt när priset på biodrivmedel blir för högt relativt
oljepriset. 36 Därigenom fungerar priset på olja som tak för priserna på
biobränsle och begränsar hur mycket priserna på livsmedel kan stiga till
följd av ökad efterfrågan på biobränslen.
Energipriserna fungerar också som ett golv för priserna på jordbruksvaror som kan användas till bränslen. Jordbrukarna kan sälja sin produk-

36

För en utförlig diskussion om relationen mellan energipriser och priser på jordbruksprodukter se
Schmidhuber (2007b).
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tion till energisektorn om priserna sjunker inom livsmedelssektorn, så
att det blir mer lönsamt att sälja till produktion av bränslen. Förhållandet
mellan energimarknaden och priset på jordbruksprodukter kan observeras i Brasilien där det finns en tydlig koppling mellan produktionen av
etanol och socker, som båda produceras av sockerrör. När sockerpriserna stiger eller bensinpriset sjunker minskar produktionen av etanol och
produktionen av socker ökar. Om bensinpriset stiger eller om sockerpriset sjunker ökar produktionen av etanol. Därigenom dämpas variationerna i sockerpriserna eftersom utbudet av socker ökar när priset på
socker stiger och minskar när priset på socker sjunker.
Prisökningen på livsmedel blir relativt liten jämfört med prisökningarna
på jordbruksråvaror, särskilt i rika länder där råvarukostnaden endast är
en liten del av priset på livsmedel i butik (Tokgoz m.fl., 2008). De negativa effekterna av högre priser på jordbruksråvara begränsas också av att
andelen av inkomsten som används till livsmedel är relativt liten i rika
länder. 37 Prisökningar kan dock drabba konsumenter i utvecklingsländerna hårdare eftersom de köper mindre bearbetade livsmedel och använder en stor del av sin inkomst till inköp av mat.

Hur mycket ökar priserna?
Skattningar av hur mycket en ökad efterfrågan på biodrivmedel påverkar priserna på jordbruksprodukter varierar kraftigt. Bauen m.fl. (2009)
redovisar ett antal studier över effekten av att 10 procent av EU:s drivmedel består av biodrivmedel 2020. Studierna indikerar att prisökningen
på spannmål blir begränsad, mellan 4 och 6 procent, medan ökningen av
priset på oljeväxter förväntas bli mellan 8 och 24 procent. 38
Under perioden 2007/08 samverkade en rad faktorer till att driva upp
världsmarknadspriset för exempelvis vete, ris och majs. Eftersom uppgången sammanföll med ökad produktion av biodrivmedel menade vissa studier, exempelvis Mitchell (2008), att ökad odling av grödor till biodrivmedel var en huvudförklaring till prisuppgången. Andra studier, se
till exempel Lazear (2008), indikerade att den ökade efterfrågan på bio37

Andelen av utgifterna som används till livsmedel är i Sverige 13,4 procent jämfört med 50,5 i Kenya
OECD-FAO (2009).
Se också Naylor m.fl. (2007) för en genomgång av olika studier av effekterna på priserna på jordbruksprodukter av ökad efterfrågan på biodrivmedel i USA.
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drivmedel hade en marginell effekt på livsmedelspriserna. Det är dock
vanskligt att jämföra de exakta resultaten från olika studier eftersom de
använder olika utgångspunkter för sina beräkningar. 39 Även om metoder och exakta siffrorna varierar i olika studier finns en samstämmighet
om att den ökade efterfrågan på biodrivmedel har bidragit till högre priser på jordbruksprodukter. Sedan 2008 har världsmarknadspriserna fallit, trots att produktionen av biodrivmedel fortsätter att öka, och den bedömning som exempelvis OECD-FAO (2009) nu gör är att flera tidigare
studier överskattat biodrivmedlens roll i prisbildningen.
På längre sikt kan teknikutveckling, som möjliggör effektivare användning av biprodukter från jordbruket i produktionen av biobränslen, göra
att produktionen av vissa livsmedel och foder blir mer lönsam eftersom
biprodukterna skulle kunna säljas till energiproducenter. Det är därför
möjligt att den kortsiktiga motsättningen mellan en expansion av produktionen av biobränslen från jordbruket och produktionen av mat
kommer att minska i det längre perspektivet.
En möjlighet är dock att det blir mer lönsamt att odla specifika energigrödor, som till exempel Salix, i framtiden. Detta innebär att livsmedelspriserna kan komma att stiga mer. Orsaken är att jordbrukaren förlorar
den flexibilitet som det innebär att odla en gröda som kan användas till
både livsmedel och energi. När priset på livsmedel stiger kan inte de
specifika energigrödorna användas till livsmedelsproduktion vilket gör
att tillgången på livsmedel, på kort sikt, ökar mindre vid en given prisökning på livsmedel än vad som är fallet när råvaror som kan användas
till både bränsle och mat odlas.

5.4

Biobränslen och utvecklingsländerna

En betydande andel av den mark som är möjlig att ta i bruk för jordbruk
finns i utvecklingsländerna, främst i Sydamerika och i Afrika söder om
Sahara. Likaså finns stor potential att öka avkastningen på befintlig
mark i jordbruket i utvecklingsländerna. Vilka möjligheter har utveck-

39

Även om alla studier skulle använda samma prisökning på till exempel majs i sina beräkningar kan
resultat bli olika med avseende på hur livsmedelspriserna påverkats bland annat på grund av att resultatet beror på vilka livsmedel som tas med i beräkningen av livsmedelspriserna.
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lingsländerna att expandera sin produktion av biobränslen? Vad skulle
konsekvensen bli för livsmedelssäkerheten i dessa länder?

Jordbruket och ekonomisk utveckling
Jordbruket är en viktig potentiell tillväxtmotor i utvecklingsländerna.
Världsbanken (2008a) visar att ökad produktivitet och tillväxt inom
jordbruket har en större fattigdomsreducerande effekt än tillväxt i andra
sektorer. Inte bara jordbrukarna gynnas; genom spridningseffekter påverkas även lantarbetare och andra näringar på landsbygden positivt.
Flera av de minst utvecklade länderna har god tillgång på jordbruksmark, ett fördelaktigt klimat, samt billig arbetskraft. Dessutom har dessa
länder tullfritt tillträde till bland annat EU:s inre marknad vilket underlättar export. En rad befintliga teknologier som kan höja avkastningen
inom jordbruket skulle kunna tillämpas för att höja produktiviteten.
Trots detta har få av länderna lyckats utveckla sin jordbrukssektor. Det
finns flera förklaringar: 40 Jordbrukarna har bristande tillgång till nödvändiga insatsvaror som bra utsäde, gödning, foder och veterinära tjänster. Infrastrukturen på landsbygden är ofta dåligt utbyggd, detta gäller
både vägnät och tillgången till elektricitet, vatten och bevattning. Det är
svårt för fattiga att låna till investeringar för att utveckla jordbruket och
ägandeförhållandena rörande marken kan vara oklara.
Dessa problem består även om efterfrågan på biobränslen ökar. Det är
alltså inte bristande efterfrågan som gör att utvecklingsländerna inte har
utvecklat sin jordbrukssektor tidigare, utan det är i huvudsak inhemska
brister som förhindrar att den potential som finns tas tillvara. Ska länderna kunna dra nytta av de nya möjligheter som en ökad efterfrågan på
biobränslen ger måste dessa problem hanteras.
Tillväxt inom jordbruket är positivt för fattigdomsbekämpning men det
betyder inte att ökad efterfrågan på bioenergigrödor nödvändigtvis bidrar till minskad fattigdom och ökad livsmedelssäkerhet. Alla resurser
är begränsade, så frågan är hur odlingen av grödor för biobränsleproduktion förhåller sig till en alternativ användning av resurser som mark

40

70

Se Världsbanken (2008a) för fördjupad diskussion.

och arbetskraft. Nedan diskuteras livsmedelssäkerhet ur detta perspektiv.

Effekter på livsmedelssäkerhet
Den gängse definitionen av livsmedelssäkerhet är ”… när alla människor, vid alla tidpunkter, har fysisk och ekonomisk tillgång till tillräcklig, säker och näringsriktig mat för att tillfredsställa sina dietmässiga
preferenser och leva ett aktivt och hälsosamt liv”. 41 Definitionen har flera dimensioner; maten ska vara fysiskt tillgänglig, människor ska ha råd
att köpa tillräckligt med mat och tillgången på mat ska vara stabil.
När det gäller den fysiska tillgången kan det konstateras att det inte är
någon ny företeelse att jordbruksmark används för andra ändamål än att
odla livsmedel; odling av djurfoder, bomull och tobak är några exempel.
Vad marken används till drivs av efterfrågan - jordbrukarna anpassar
sin produktion efter vad som efterfrågas. Att maten är fysiskt tillgänglig
är dock inte tillräckligt för att alla ska kunna äta sig mätta. Maten måste
också vara ekonomiskt tillgänglig.
Ungefär 850 miljoner människor är undernärda (FAO, 2006). Men det
beror generellt inte på bristande fysisk tillgänglighet utan på att de fattiga inte har råd att köpa tillräckligt med mat för sina behov, det vill säga
de har låg köpkraft. Ökad efterfrågan på biobränslen påverkar därmed
livsmedelssäkerheten och de fattigas livssituation främst om deras köpkraft påverkas, det vill säga om deras inkomster och utgifter förändras.
Detta sker via marknaderna för varor, arbetskraft och mark. Hittills har
främst effekten av ökade livsmedelspriser för de fattiga uppmärksammats men nettoeffekten beror på hur alla marknader påverkas.
När det gäller marknaden för mark gynnas markägarna om priset på
mark stiger på grund av ökad efterfrågan på bioenergi eftersom värdet
på deras tillgångar ökar. Fattiga jordbrukare som äger sin mark gynnas
men i länder med oklara äganderättsförhållanden kan fattiga jordbrukare drivas undan när marken blir mer värdefull. Många av de allra fattigaste på landsbygden är dessutom landlösa och merparten av dessa
saknar andra tillgångar än sin arbetskraft.
41

FAO (1996).
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Hur påverkas då arbetsmarknaden? Högre priser på bioenergigrödor
skapar en efterfrågan på arbetskraft både på gårdsnivå och i förädlingsleden för att öka produktionen. Nettoeffekten på sysselsättningen är
dock oklar (Pingali m.fl., 2008). I vilken mån odling av biogrödor skapar
ny sysselsättning beror på hur resurserna skulle användas i annat fall.
Ny sysselsättning skapas om odlingen sker på ny mark och om tidigare
arbetslös eller undersysselsatt arbetskraft utnyttjas. Om däremot odlingen sker på befintlig jordbruksmark så beror nettoeffekten på om biogrödan är mer eller mindre arbetsintensiv jämfört med den gröda som annars skulle odlas. Är biogrödan mindre arbetsintensiv så minskar sysselsättningen på gårdsnivå. Det skulle i så fall vara negativt för den arbetskraft som förlorar sin tidigare inkomst.
När det gäller varumarknaden kan försäljning av biomassa för energiproduktion ge jordbrukarna ökade inkomster. Det är fallet om odlingen
av biogrödor är mer lönsam än alternativa grödor eller om ökad efterfrågan innebär att ny mark tas i bruk. Nya inkomster kan också fås av
biprodukter från exempelvis biodrivmedelsproduktion, som foder, gödsel och tvål. Andra generationens biodrivmedel kan komplettera befintlig odling om den baseras på energigrödor odlade på ofruktbar mark
(waste lands) där det inte är möjligt att odla livsmedel (IEA, 2010). Detsamma gäller för rester från jordbruksproduktionen. Å andra sidan ökar
kostnaden för dem som tidigare har använt sig av resterna som exempelvis bränsle till matlagning (IEA, 2010). Om en ökad inkomst för en
fattig jordbrukare på så sätt motsvaras av att någon annan fattig får högre utgifter förbättras inte livsmedelssäkerheten totalt sett (Pingali m.fl.,
2008). Det rör sig då enbart om en ren inkomstomfördelning.
På varumarknaden kan ökad konkurrens om marken också leda till högre livsmedelspriser. Vinnare är nettosäljare av livsmedel. Förlorare är
nettoköpare det vill säga fattiga i städerna men även många av de allra
fattigaste på landsbygden. Eftersom det finns fler fattiga nettoköpare än
fattiga nettosäljare menar en rad studier att högre livsmedelspriser är
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negativt för de fattiga och för livsmedelssäkerheten. 42 Det är dock mer
komplicerat än så.
För det första är flera av nettoköparna marginella nettoköpare, det vill
säga de köper endast en mindre andel av sin mat och påverkas därför
endast marginellt av prisökningarna (Världsbanken, 2008b). För det
andra är det viktigt hur gruppen nettoköpare och nettosäljare definieras.
Om bara fattiga hushåll studeras är nettoköparna fler än nettosäljarna.
Det betyder att de fattigaste missgynnas av högre priser. Att definiera
gruppen på detta sätt visar dock bara en del av problematiken.
Om istället alla köpare och säljare av livsmedel i utvecklingsländerna
beaktas, är nettoköparnas inkomster generellt högre än nettosäljarnas,
det vill säga jordbrukarna är generellt fattigare än konsumenterna. Högre livsmedelspriser skulle därför betyda en inkomsttransferering från
genomsnittligt rikare nettoköpare till genomsnittligt fattigare nettosäljare (Världsbanken, 2008b). Det är i linje med Världsbanken (2008a) som
konstaterar att låga livsmedelspriser är en bidragande orsak till fattigdomen på landsbygden. Den sammantagna slutsatsen är därför att högre
livsmedelspriser är gynnsamt för livsmedelssäkerheten, men att de allra
fattigaste nettoköparna drabbas hårt, särskilt på kort sikt. På längre sikt
kan ökade inkomster i jordbruket spilla över på de fattiga nettoköpare
som säljer sin arbetskraft eller sina tjänster till nettosäljare. Den effekten
kan vara betydande eftersom jordbruket är den viktigaste näringen på
landsbygden i många utvecklingsländer och många av de allra fattigaste
nettoköparna bor på landsbygden.
Avslutningsvis, att odla biomassa för biobränsleproduktion kan påverka
livsmedelssäkerheten både positivt och negativt. Störst chans för en positiv effekt finns om outnyttjad (eller underutnyttjad) arbetskraft, mark
eller andra resurser tas i bruk samt om produktivitetshöjande investeringar stimuleras. Sker enbart en omfördelning av inkomster till följd av
odling och förädling är det mindre troligt att livsmedelssäkerheten gynnas, särskilt om omfördelning missgynnar de fattiga.

42

Se exempelvis Byerlee m.fl. (2006).
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5.5

Kostnader och lönsamhet för biobränslen

Det finns teknisk potential att öka produktionen av biobränslen, men
vad styr egentligen jordbrukarens produktionsbeslut? Frågan är också
om produktion av biobränslen är ett effektivt sätt att reducera utsläppen
av växthusgaser. Vad skulle det betyda för produktionen av biodrivmedel om nuvarande styrmedel ersätts med ett pris på utsläpp? I detta avsnitt diskuteras vilka kostnader som styr produktionen av biobränslen.
Särskild betoning ligger på kostnaderna för utsläpp av växthusgaser,
både de som uppstår vid användning av fossila bränslen och de som
uppstår vid produktionen och användningen av biobränslen.

Teknisk potential och ekonomisk verklighet
De jordbruksprodukter som idag används för energiändamål går i huvudsak till framställning av biodrivmedel. Om de politiska målen ska
uppfyllas kommer produktionen av biodrivmedel att behöva öka. Det är
därför motiverat med en diskussion om biodrivmedelsproduktionens
tekniska potential, det vill säga den teoretiskt maximala produktionen
av biobränslen när antaganden görs om tillgång på mark och produktiviteten i jordbruket som speglar dagens förhållanden. 43 För närvarande
används cirka 5 procent av världens produktion av oljeväxter och 4,5
procent av spannmålsodlingen i produktionen av biodrivmedel (Bauen
m.fl., 2009). Andelen av grödorna som används till produktion av biodrivmedel är således relativt liten och det finns därför teknisk möjlighet
att utöka produktionen ytterligare.
Vad som är möjligt att producera med tillgänglig teknik överstiger dock
den produktion som är ekonomiskt motiverad. Vid beräkningen av den
tekniska potentialen bortser man från kostnaderna för produktionen.
Vid bedömningen av den ekonomiska potentialen tas däremot hänsyn
till hur mycket biobränsle som det är lönsamt att producera. Ekonomiska överväganden kan medföra att de grödor som ger högst energiutbyte
per hektar inte odlas utan att jordbrukaren väljer andra grödor som är
mer lönsamma men ger mindre energi, vilket ger lägre energiavkastningen per hektar. Den ekonomiska potentialen är därför ofta lägre än
den tekniska. I diskussionen om den tekniska potentialen för biobräns43
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För en diskussion om olika sätt att beräkna potentialen se Schmidhuber (2007a).

len från jordbruket förekommer beräkningar om hur mycket energi som
kan produceras per hektar åkermark. Dessa indikerar att åkermark bör
användas till odling av specifika energigrödor som till exempel Salix för
att maximera energiutbytet (se exempelvis Ericsson och Börjesson,
2008). 44 Det är inte säkert att jordbrukarna verkligen väljer de grödor
som ger bäst energiutbyte
Specifika energigrödor kan bara användas till produktion av energi medan traditionella jordbruksgrödor kan användas både som livsmedel och
för energiproduktion. Odling av specifika energigrödor kan också kräva
investeringar i nya maskiner. En viktig orsak till att energigrödor som
Salix inte odlas i större utsträckning trots att Salix ger högre energiavkastning per hektar och är lika lönsamt för jordbrukaren som vete är att
odling av Salix medför en ökad risk (ATL, 2008). Den ökade risken beror
på att Salix är en flerårig gröda och ger den första skörden först efter fyra
eller fem år. Då det är svårt att veta vilka priser som gäller om fem år är
avkastningen mer osäker än med traditionella grödor. Dessutom är
kostnaderna för att återställa marken så att den kan användas i traditionell jordbruksproduktion betydande. Vidare medför den dubbla användningen (livsmedel eller energi) av traditionella jordbruksprodukter
en minskad risk genom att jordbrukaren kan sälja grödan till livsmedelsproduktion om priserna på energi sjunker, vilket inte går om man
planterat Salix eller andra specifika energigrödor. Jordbrukets nuvarande produktion av biobränslen är därför i huvudsak inriktad mot biodrivmedel från traditionella jordbruksgrödor.

Kostnader styr produktionen av biobränslen
Hur mycket biobränslen som produceras av jordbruksgrödor beror på
en rad samverkande faktorer som påverkar både utbudet och efterfrågan
av biobränslen från jordbruket. De huvudsakliga faktorerna är i) råvaruoch produktionskostnaderna för biobränsle, ii) priser på andra bränslen
och iii) priset på utsläpp av växthusgaser.
Råvaru- och produktionskostnaderna bestämmer hur mycket biobränsle
som finns till försäljning vid olika priser. De relativa kostnaderna för oli44

Börjesson m.fl. (2008) betonar också vikten av att använda den tillgängliga arealen för att maximera
energiavkastningen.
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ka produktionsprocesser och grödor avgör vilka råvaror som är de mest
lönsamma för produktion av biobränslen.
Efterfrågan på bränslen styrs av vilka bränslen som har lägst pris. Detta
medför att om priserna på andra bränslen stiger relativt priset på biobränslen från jordbruket blir biobränslen från jordbruket mer attraktiva.
De som har möjlighet byter ut andra bränslen mot biobränslen. Därför
påverkas efterfrågan på biobränslen från jordbruket av priset på fossila
bränslen men också av till exempel priserna på skogsbränslen.
Ett pris på utsläpp av växthusgaser gör att priserna stiger på fossila
bränslen jämfört med en situation utan ett sådant pris. Biobränslen kan
då bli mer lönsamma, men det är viktigt att notera att även biobränslen
ger utsläpp av växthusgaser (se diskussionen i kapitel 4). I den mån biobränslen också belastas med en utsläppskostnad kommer kostnaderna
för produktion av biobränslen också att påverkas av utsläppskostnaden.
Denna kommer att variera mellan olika biobränslen eftersom utsläppsreduktionen är olika stor. I nästa avsnitt diskuteras först kostnaderna för
att producera olika biobränslen. Sedan diskuteras hur ett pris på utsläpp
från fossila bränslen påverkar produktionen av olika typer av biobränslen då själva produktionen av biobränslen inte belastas med en kostnad
för utsläpp. Till sist diskuteras hur biobränslen av olika slag skulle påverkas om utsläppskostnader även belastar utsläpp från produktionsprocessen för biobränslen.

Produktionskostnader
För att ge en bild av vilka grödor som kan komma att användas för produktion av biodrivmedel vid olika kostnader för utsläppen av växthusgaser jämförs produktionskostnaden för olika bränslen i tabell 2. Även
om variationer i de faktiska produktionskostnaderna och beräkningsmetoder förekommer är relationen mellan kostnaderna för att producera
biodrivmedel från olika råvaror som redovisas i tabell 2 i linje med resultaten i andra studier (se till exempel Berndes m.fl., 2010). 45 Produktionskostnaderna i tabellen beräknas för den mängd biodrivmedel som motsvarar energiinnehållet i en liter bensin. Produktionskostnaderna för
45

Det bör påpekas att kostnaderna i tabellen är ett genomsnitt. Vissa producenter kan ha lägre kostnader både inom EU och USA och i länder utanför EU och USA.
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biodrivmedel är, med undantag för etanol från sockerrör i Brasilien,
högre än motsvarande kostnad för bensin. Utan ett pris på utsläpp av
växthusgaser eller andra styrmedel är etanol från sockerrör det enda
biodrivmedel som kan konkurrera med fossila drivmedel.
Tabell 2: Produktionskostnader i kronor för biodrivmedel och bensin,
per liter bensinekvivalent
Land
Biogröda
Sockerrör
Majs
Sockerbetor
Vete
Raps (RME)
Bensin

Brasilien
USA
EU
EU
EU

Produktionskostnad

Varav råvarukostnad

1,7
4,9
4,7
8,5
11,2
3,3

1,2
4,2
3,9
7,9
10,5

Källa:
OECD-FAO
(2008),
Riksbanken
(2009),
egna
beräkningar.
Produktionskostnaden avser kostnad minus värdet av biprodukter från produktionen.

Not:

Tabell 2 visar också att råvarukostnaderna utgör en stor del av produktionskostnaderna för alla biobränslen. I Europa är vete och sockerbetor
de viktigaste råvarorna för etanol. I praktiken produceras större delen av
etanolen från vete trots att produktionskostnaden med sockerbetor som
råvara är lägre. Detta beror på att råvarutillgången är ett problem för
produktion baserad på sockerbetor eftersom dessa inte kan lagras effektivt. Biodiesel inom EU produceras främst från raps, framförallt i Tyskland som har gynnat biodiesel via lägre beskattning. En anledning till att
biodiesel produceras, trots de höga kostnaderna, är att den går att låginblanda i vanlig diesel vilket gör att en betydande mängd kan användas
utan att dieselbilar eller distributionssystem måste modifieras.
Produktionskostnaderna för etanol är i flera länder högre än världsmarknadspriset, där världsmarknadspriset i praktiken styrs av priset på
etanol från Brasilien. Produktionen av majsetanol i USA skulle till exempel minska betydligt om handelshinder för etanol avskaffades. Likaså
skulle produktionen av etanol i EU minska utan importtullar, då pro-
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duktionskostnaderna för etanol från vete och sockerbetor är höga i EU.
Handelshinder och subventioner till biodrivmedel leder till att konsumenter tvingas att betala mer för samma produkt eftersom produktionen
inte sker hos de mest effektiva producenterna (se diskussion i kapitel 4).

Utsläppsprisets betydelse
Priset för utsläpp av växthusgaser är tillsammans med produktionskostnaderna avgörande för var och från vilka råvaror biobränslen produceras vid en effektiv politik. En effektiv politik innebär att utsläpp av växthusgaser prissätts korrekt via ett globalt handelssystem eller en global
skatt, att inga handelshinder förekommer och att inga subventioner till
jordbruket påverkar priset på jordbruksråvara. Även om den effektiva
politiken skiljer sig avsevärt från den nuvarande situationen är det värdefullt att diskutera hur en optimal politik skulle påverka produktionen
av biobränslen. Anledningen är att det visar under vilka förutsättningar
det kommer att vara kostnadseffektivt att ersätta fossila bränslen med
biobränslen för att minska utsläppen av växthusgaser. I ett första steg
antar vi att biobränslen är klimatneutrala, det vill säga att det inte uppstår utsläpp av växthusgaser vid produktion av biobränslen.
Figur 8: Principskiss över produktionen av biodrivmedel med en utsläppskostnad
Kostnad/pris
(kr /bensin ekv.)

Drivmedel inkl
utsläppskostnad
Drivmedel
Brasilien
(sockerrör)

Produktion
av biodrivEU EU
USA EU
(majs) (betor) (vete) (raps) medel (liter)

Figur 8 ger en förenklad bild av hur priset på utsläpp av växthusgaser
och priset på bensin eller diesel påverkar utbudet av biodrivmedel från
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olika grödor och länder (sockerrör, majs, sockerbetor och vete används
för att producera etanol, raps används till biodiesel). I realiteten finns en
stor mängd producenter med olika kostnader och många länder som kan
producera biodrivmedel som inte är representerade i diagrammet. Höjden på staplarna i diagrammet representerar produktionskostnaden för
lika mycket energi som en liter bensin innehåller medan bredden illustrerar hur stor kvantitet som kan produceras till olika produktionskostnader. En bred stapel indikerar att en större mängd kan produceras till
den aktuella produktionskostnaden.
Utan en kostnad för utsläpp av växthusgaser, eller andra styrmedel,
produceras biodrivmedel endast om produktionskostnaden är lägre än
produktionskostnaden för bensin eller diesel. I vårt exempel skulle då
endast etanol från sockerrör i Brasilien produceras. Om bensin eller diesel däremot belastas med en utsläppskostnad kommer produktion av
etanol från flera råvaror och länder bli lönsam. I exemplet leder en utsläppskostnad till att etanol även produceras i EU från sockerbetor och i
USA från majs. Den totala mängden etanol som produceras ökar. Priset
på etanol stiger eftersom producenter med högre kostnader börjar producera etanol. En ännu högre utsläppskostnad skulle leda till större produktion av biodrivmedel från ytterligare råvaror eller länder. Stigande
kostnader för råvarorna, till exempel sockerrör, skulle resultera i högre
produktionskostnader (högre staplar i diagrammet).

Lönsamhet vid olika priser på utsläpp
Tabell 3 visar vilka priser på utsläpp av växthusgaser, utan andra styrmedel, som skulle resultera i produktion av olika biodrivmedel om alla
drivmedel tvingas betala för sina nettoutsläpp av växthusgaser (kolumn
3). Nettoutsläppen beräknas med utgångspunkt från de värden som beräknas av EU (2009), se tabell A1 i appendix. 46 Beräkningarna tar inte
hänsyn till eventuella utsläpp från omvandling av mark utan tar bara
med utsläpp från produktionsprocessen. För en jämförelse presenteras
också de utsläppspriser som skulle ge produktion av respektive bio-

46

EU (2009) beräknar utsläppsminskningar i procent som uppnås då fossila bränslen ersätts med biobränslen. I praktiken finns betydande variation i utsläppen (se vidare figur 7 i kapitel 4).
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drivmedel om dessa betraktas som koldioxidneutrala, det vill säga då
produktionsprocessen inte belastas med utsläppskostnaden (kolumn 4).
Att utsläppspriset är noll för sockerrörsetanol från Brasilien innebär att
den är lönsam att producera oavsett om utsläppen av växthusgaser har
en kostnad eller ej. Däremot krävs en kostnad för utsläppen av växthusgaser på minst 614 kronor per ton koldioxid för att majsetanolen ska bli
lönsam att producera. Ändrade priser på fossila drivmedel medföra att
det pris på utsläpp som ger upphov till produktion av olika biodrivmedel också förändras.
Tabell 3: Utsläppspriser per ton koldioxid som gör produktion av olika biodrivmedel lönsam
Gröda

Land

Sockerrör
Majs
Sockerbetor
Vete
Raps (RME)

Brasilien
USA
EU
EU
EU

Utsläpp från biobränslen Utsläpp från biobränslen
har en kostnad
har inte en kostnad
0
0
1096
614
1110
677
3185
2198
7448
3352

Källa: OECD-FAO (2008), Riksbanken (2009), EU (2009), egna beräkningar Not:
Beräkningarna bygger på att 1 liter bensin släpper ut 2,36 kg CO 2 . Beräkningarna
redovisas i detalj i appendix.

Det pris som ger upphov till produktion av biodrivmedel visar marginalkostnaden för att minska utsläppen av växthusgaser med ett ton genom att ersätta fossila bränslen med användning av biodrivmedel från
jordbruksråvara. Priserna kan därför användas som utgångspunkt vid
jämförelse med kostnaderna för att minska utsläppen med ett ton koldioxid i andra sektorer. Som påpekats i kapitel 3 är principen om kostnadseffektivitet viktig för att nå ett utsläppsmål på ett effektivt sätt: åtgärder som kostar minst per satsad krona bör genomföras först.
Det kan konstateras att andra styrmedel som stimulerar produktionen
av biodrivmedel, exempelvis reducerade skatter eller inblandningskrav,
leder till att biodrivmedel i dagsläget produceras även utan en kostnad
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för utsläpp. Produktionen av majs, sockerbetor, vete och raps för drivmedel skulle vara begränsad utan inblandningskrav och handelshinder.
För att bedöma om det är kostnadseffektivt att ersätta fossila bränslen
med biobränslen från jordbruket måste alltså kostnaden för utsläppsminskningen genom användning av biobränslen jämföras med kostnaderna för utsläppsminskningar i andra sektorer. Kostnaden för utsläppsminskningen motsvarar skillnaden i produktionskostnader mellan
exempelvis etanol och bensin. Om åtgärden är att ersätta en liter bensin
med den mängd etanol som ger lika mycket transportarbete är kostnaden för åtgärden skillnaden mellan kostnaden för bensinen och etanolen.
Denna kostnad ska jämföras med kostnaderna för andra åtgärder för att
minska utsläppen av växthusgaser.
Dagens prisnivå på utsläppsrätter inom EU-ETS (cirka 140 kronor per
ton koldioxid) betyder att det finns möjligheter att minska utsläppen till
en lägre kostnad inom andra sektorer än genom att producera etanol
från sockerbetor, majs eller vete. 47 Sockerrörsetanol är den enda grödan i
tabell 3 som är lönsam vid detta utsläppspris eftersom övriga grödor
kräver ett utsläppspris som överstiger 140 kronor. Andra typer av etanol
skulle inte ha producerats med dagens pris på utsläpp utan andra styrmedel. Om den svenska koldioxidskatten på bensin som motsvarar 1034
kr/ton koldioxid istället används som utgångspunkt skulle det innebära
att produktion av etanol från sockerbetor och majs börjar närma sig lönsamhet enligt tabell 3, även om de beskattas för utsläpp i produktionsprocessen.
För att uppnå klimatmålen krävs en successiv neddragning av antalet
utsläppsrätter. Därför kan priserna på utsläppsrätter förväntas stiga och
därmed kommer troligen produktion av etanol från sockerbetor och
majs att bli samhällsekonomiskt lönsam. Ett tänkbart pris år 2050 för att
uppnå klimatmålet är cirka 2000 kronor per ton (EEA, 2006). Det råder
dock mycket stor osäkerhet om priset på utsläppsrätter så långt fram i
tiden som 2050 eftersom de antaganden som görs om teknikutveckling
med mera är av avgörande betydelse för prisprognosen. En snabb tek47

Priset på en utsläppsrätt den 17e maj 2010 (European Climate Exchange (2010). EU-ETS står för European Union Greenhouse Gas Emission Trading System.
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nikutveckling som gör att kostnaderna för att minska utsläppen av växthusgaser minskar kan resultera i att priset på utsläpp av växthusgaser
inte stiger så mycket.

5.6

Avslutande kommentarer

Ökad efterfrågan på biobränsle från jordbruksråvara kan mötas med
ökad produktion av råvaran genom ökad odlingsareal, ett intensivare
jordbruk eller genom att andra grödor trängs undan från den befintliga
åkermarken. Därigenom påverkas markanvändningen inom jordbruket.
Den ökade efterfrågan på jordbruksråvara medför att priserna stiger vilket i sin tur gör att jordbruksmarken blir mer värdefull och att kostnaderna för all produktion av jordbruksprodukter stiger oavsett om de är
avsedda för energi- eller livsmedelssektorn. Det medför att livsmedelspriserna stiger. Konsumenter i rika länder påverkas i mindre utsträckning av de högre priserna eftersom råvarukostnaden är en liten del av
kostnaden för livsmedel. I utvecklingsländerna innebär utvecklingen en
möjlighet att minska fattigdomen på landsbygden men kan också utgöra
ett hot mot livsmedelssäkerheten då priserna på livsmedel stiger.
Även om efterfrågan på biobränslen från jordbruket är begränsad påverkas priserna på jordbruksråvara och markanvändningen. Än så länge
tycks effekten på markanvändningen och livsmedelspriserna ha varit relativt liten men modellsimuleringar visar att effekten kan bli betydligt
större om efterfrågan ökar i linje med de politiska målen i USA och EU.
Detta innebär att en politik som fokuserar på ökad användning av biodrivmedel riskerar att få märkbara effekter på markanvändningen, vilket
i sin tur får miljöeffekter samt leder till att livsmedelspriserna stiger.
Ett globalt pris på utsläpp av växthusgaser medför att biobränslen
kommer att produceras inom jordbruket men produktionen begränsas
av produktionskostnaderna, dels i olika länder och dels för olika grödor.
Den nuvarande politiken för biobränslen (i huvudsak biodrivmedel) från
jordbruket leder till höga kostnader för att reducera utsläppen av växthusgaser eftersom produktionen inte är effektivt fördelad mellan olika
länder. För att minska kostnaderna bör handelshinder för jordbruksråvara och biodrivmedel tas bort. Eventuella skatterabatter bör utformas
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så att de inte överkompenserar biobränslen för den reduktion av utsläppen som de bidrar till. Framtida utveckling av biogasframställning och
andra generationens biodrivmedel som baseras på restprodukter kan
medföra att konkurrensen om resurserna inom jordbruket minskar.
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6

6

Biobränslen och skogsbruk
Skogen har flera användningsområden. Förutom att utgöra en livsmiljö
för många djur- och växtarter, är skogen en plats för rekreation, turism
och viltjakt, samt en råvarukälla för skogsindustrin och energisektorn.
Skogsråvaran kan bland annat vidareförädlas till olika pappersprodukter och sågade trävaror eller användas som bränsle i energiomvandling.
På senare tid har energisektorns intresse för att använda skogsbaserad
biomassa för energiomvandling ökat i flera länder, inte minst i Sverige,
vilket leder till konkurrens om råvaran mellan energi- och skogsindustrin. I Sverige beror den ökade användningen av skogbränslen till energi på att det har skett en förändring i relativpriset mellan fossila bränslen
och biobränslen. Förändringen beror bland annat på att en rad ekonomiska och administrativa styrmedel har införts i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Det finns därför en oro att skogsindustrin missgynnas av styrmedel som främjar användning av skogsråvara som insatsvara i energiproduktionen.
Syftet med detta kapitel är att beskriva hur införandet av olika ekonomiska styrmedel för att reducera utsläppen av växthusgaser påverkar
skogsbruket. Användningen av skogsråvara och prisbildningen på denna kommer att diskuteras liksom skogens möjligheter att fungera som
kolsänka. Eftersom skogsindustrin är en viktig industri i Sverige betonas
förhållanden på den svenska marknaden.

6.1

Att öka produktionen av biobränslen från skogen

Villkoren för konkurrensen om skogen och dess råvaror skiljer sig markant mellan olika länder och regioner. Av stor betydelse för konkurrenssituationen är de ekonomiska och demografiska förutsättningarna, den
industriella strukturen och, inte minst, tillgången på skog. Efterfrågan på
och utbud av skog styrs av hur väl skogsbestånden utnyttjas och av
konkurrensen mellan olika användningsområden. För att öka utbudet av
skogsråvara kan i) mer mark tas i anspråk för skogsbruk, ii) fler biprodukter utnyttjas eller iii) avkastningen från befintlig skog öka.
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Mer mark för skog
Eftersom det endast finns små outnyttjade skogsbestånd kvar i utvecklade länder sätter den utnyttjade skogsarealen en effektiv övre gräns för
de nyttor som skogen kan producera. De outnyttjade bestånden ligger i
många fall ogynnsamt placerade i glesbefolkade områden eller i områden utan industriell verksamhet och infrastruktur. Ökad efterfrågan på
skogsråvara eller skogsmark leder därför inte till att ny mark tas i anspråk utan leder istället till ökade priser.
På längre sikt finns en koppling mellan priserna på skogsråvara i exempelvis Europa och en ökad avverkning av regnskogarna i, framförallt,
Sydamerika. Skogsindustrin är en kapitalintensiv industrisektor men
kostnadsandelen för fiberråvara är betydande. I takt med stigande råvarupriser i Europa (exempelvis orsakade av EU:s system för handel med
utsläppsrätter) blir det mer lönsamt att flytta produktionen från Europa
till områden med billigare råvara, exempelvis Sydamerika. Då kan följden bli att ny mark tas i anspråk för skogsbruk. Det är också möjligt att
ta mer mark i anspråk genom att odla skog på tidigare jordbruksmark.
Detta kan leda till minskade jordbruksarealer och därmed ökade priser
på livsmedel (jämför diskussionen i kapitel 5).

Större uttag av biprodukter
Produktionen av olika typer av skogsråvara är starkt kopplade till varandra. De delar av ett träd som klassas som sågtimmer, massaved eller
avverkningsrester är flytande och bestäms till stor del av relativpriserna
mellan dessa kategorier. Det innebär att om efterfrågan på en typ av råvara ökar kommer prisbildningen på andra typer av råvara att påverkas.
Exempelvis, om priset på avverkningsrester (grenar och toppar) ökar
som en konsekvens av en ökad efterfrågan på biobränsle från energisektorn kommer skogsägarna att vilja sälja mer avverkningsrester. En
mindre del av trädet säljs då som massaved. Därmed kommer utbudet
av massaved att minska med ett högre massavedspris som följd.
Men alla biprodukter kan inte bli massaved. Delar av en ökad efterfrågan på biobränsle kan därför tillmötesgås av ett högre uttag av biprodukter som avverkningsrester och stubbar, som annars lämnas kvar i
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skogen. Ett ökat uttag av biprodukter som saknar alternativanvändning
ger inte upphov till ökad konkurrens. Kostnaden för ett ökat uttag av
biprodukter är dock osäkra och det möjliga utbudet bedöms som begränsat. En intressant fråga för framtiden är om det fortfarande finns
kvar en stor och billig potential av biprodukter eller om den aviserade
energi- och klimatpolitiken innebär att mer traditionella virkessortiment
som massaved och till och med sågtimmer blir intressanta ur energisynpunkt. Givet att det finns små möjligheter att på kort sikt öka utbudet av
skogsråvara kan marknadspriset på massaved och sågtimmer öka. 48
För att förstå konkurrenssituationen är det vikigt att förstå de marknadskrafter som styr allokeringen av skogsråvaran. Konkurrensen om
skogsråvaran är ytterst en fråga om hur mycket olika användare är villiga att betala för råvaran, av prisbildningen och av de uttagsrestriktioner
som existerar. Exempelvis kan inte uttaget vara större än tillväxten för
att garantera ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Vidare är tillgången på
industriella biprodukter begränsat av efterfrågan på huvudprodukten.
Det innebär till exempel att utbudet av sågverksflis begränsas av efterfrågan, och därmed produktionen, av sågade trävaror. Internationell
handel med biprodukter kan ske men från ett aggregerat systemperspektiv begränsas utbudet av biprodukten av produktionsnivån på huvudprodukten. Uttaget av avverkningsrester beror på avverkningsnivån och
på de biologiska konsekvenserna av uttag av avverkningsrester jämfört
med att lämna dem kvar på avverkningsplatsen. Om en stor del av trädets näringsinnehåll förs bort till följd av ett ökat uttag av avverkningsrester måste det ske en näringsmässig kompensation, exempelvis genom
gödsling. Kostnader och tekniker för detta är än så länge osäkra. Genom
att börja tillämpa redan befintlig teknik i större omfattning samt utveckla
ny teknik kan uttagskostnaderna bli lägre.

Ökad avkastning på befintlig mark
För att öka utbudet av skogsråvara kan det vara mer effektivt att utnyttja
befintlig skogsmark istället för att beskoga ny mark. Förbättrad skogsvårdspolitik är ett exempel på hur befintlig mark kan utnyttjas mer ef48

På lång sikt finns kan intensivodlingar av skog innebära att utbudet av biprodukter ökar. Detta kan få
en prisdämpande effekt på lång sikt.
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fektivt. För många länder kan detta dock vara svårt, främst för utvecklingsländer, mycket på grund av att skogen saknar tydligt ägaransvar
och att resultaten visar sig först efter många år. Utbudet av skogsråvara
kan också öka genom produktivitetsökningar på skogsmarken (exempelvis genom gödning).
I takt med att de externa effekterna av utsläpp av växthusgaser internaliseras förändras relativpriset mellan fossila bränslen och biobränslen. Det
blir dyrare att använda fossila bränslen jämfört med biobränslen. Därmed kommer efterfrågan och priset på skogsbränslen att öka. Generellt
finns det två sätt att öka utbudet av primär skogsråvara givet att skogsarealen inte förändras: i) minska rotationstiden (tiden mellan sådd och
skörd) eller ii) öka uttagsnivån.
Ett sätt att reducera rotationstiden är att intensivodla skog. Detta kan exemplifieras med situationen i Sverige. Enligt Larsson m.fl., (2009) finns
det betydande arealer skogsmark som skulle kunna användas för intensivodling i Sverige. De finner att det är möjligt att fördubbla skogens
tillväxt på de arealer som kan tas i anspråk. Om 3,5 miljoner hektar
skogsmark används för intensivodling skulle den möjliga avverkningen
på sikt kunna öka med 30 miljoner m3 per år jämfört med traditionellt
skogsbruk. 49 Detta är en betydelsefull ökning av utbudet av skogsråvaror. En sådan utbudsökning kan ske som en följd av styrning från samhället, exempelvis i form av lagstiftning om hur skogsmarken ska brukas
(till exempel genom att lätta på de rådande miljökraven).

6.2

Styrmedel och effekter på skogsindustrin

Nedan beskrivs styrmedel, i Sverige och globalt, som påverkar skogsbruk och produktionen av skogsbränslen. Effekter på internationell konkurrens, betalningsvilja för skogsbränslen från olika sektorer och andra
generationens biodrivmedel diskuteras också.

49

Sverige har cirka 22,9 miljoner hektar produktiv skogsmark och det avverkades år 2008 cirka 68,5 mil3
joner m rundvirke.

87

Styrmedel för skog och energi
Mycket av den traditionella skogsbrukspolitik som bedrivs runt om i
världen har en utpräglad nationell karaktär. Det finns till exempel ingen
gemensam europeisk skogsbrukspolitik eller än mindre en global skogspolitik. Detta är i stark kontrast till exempelvis de klimat- och energipolitiska områdena där det finns en rad styrmedel som överbrygger nationella och kontinentala gränser. Det finns dock internationella överenskommelser om globala målsättningar för skogsbruket. FN (UNCED) har
till exempel fastslagit att alla typer av skog utgör basen för nuvarande
och potentiella möjligheter att skapa resurser som kan tillgodose mänskliga behov och tillhandahålla miljövärden. 50 Denna, något luddiga, formulering har utvecklats och år 2007 kunde man komma överens i FN:s
skogsforum om ett icke-bindande avtal med syfte att skydda skog och
stärka ett hållbart skogsbruk på global nivå. 51 Fyra grundläggande målsättningar ingår i avtalet som ska nås till år 2015: i) minska avskogningen; ii) stärka skogens olika nyttor och dess bidrag till de globala utvecklingsmålen; iii) öka arealen uthålligt brukad och skyddad skog och; iv)
stoppa minskningen av bistånd till uthålligt skogsbruk. En samsyn på
styrningen mot dessa målsättningar har dock inte tagits fram. Dessutom
är kopplingen till hur skogsbruket kan bidra till att reducera utsläppen
av växthusgaser svag, om inte obefintlig, i dessa målsättningar.
Internationell klimat- och energipolitik påverkar skogsbruket både direkt och indirekt. En direkt effekt är att större hänsyn tas till det värde
skogen har som kolsänka i klimatarbetet och en indirekt effekt är att
styrmedel utformas för en ökad produktion av förnybar energi vilket
kan öka efterfrågan på skogsbränslen. De ekonomiska styrmedel som
finns inom ramen för klimat- och energipolitiken för att reducera utsläppen av växthusgaser påverkar utvecklingen inom skogsbruket och diskuteras mer ingående nedan.
I kapitel 3 diskuterades hur ett pris på utsläpp av växthusgaser kan användas för att internalisera de externa kostnader som är associerade med
50

UNCED står för United Nations Conference on Environment and Development och var den FNkonferens som hölls i Rio de Janeiro, Brasilien 1992.
Normalt definieras hållbart skogsbruk som att avverkningen inte ska vara större än tillväxten.
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utsläpp av växthusgaser. Ett pris på utsläpp leder till att relativpriserna
på fossila bränslen och biobränslen förändras. Skogsbruket påverkas
förutom ett pris på utsläpp på växthusgaser även av de styrmedel som
många länder använder för att gynna produktion av förnybar energi. Efterfrågan på skogsbränsle påverkas till exempel av det nya EU-direktivet
(2009) om förnybar energi som innebär att alla EU-länder har bindande
mål för andelen förnybar energi i den slutliga energianvändningen. Vanliga styrmedel för att öka produktionen av förnybar energi är prisgarantier, certifikatsystem eller subventioner av olika typer (jämför diskussion
i kapitel 4). Dessa styrmedel påverkar skogsbruket indirekt. Ett certifikatsystem som subventionerar förnybar energi ökar efterfrågan på
skogsbaserat biobränsle vilket resulterar i att priset på biobränsle ökar.
Som en konsekvens kommer värdet av skogen att öka. Det innebär att
alla andra tjänster och varor som skogen och skogsbruket tillhandahåller
också blir dyrare. Exempelvis, blir naturskyddande åtgärder inom
skogsbruket dyrare, samtidigt som lönsamheten i andra sektorer som
använder skogen pressas och priserna på skogsfastigheter ökar. Det
finns därmed en koppling mellan ekonomiska styrmedel som är utformade för att stimulera utsläppsreduktioner av koldioxid och konkurrensen om skogen.

Internationell konkurrens
När det gäller Sverige är det tydligt att det till stor del är klimatpolitiska
styrmedel som resulterat i en ökad efterfrågan på biobränslen. När det
gäller om konkurrensen om råvaran är detta normalt inte ett problem.
Skogsägarna säljer till den som betalar mest. 52 Den betalningsvilja som
energisektorn har för skogsbränsle styrs alltså till stor del av olika former av ekonomiska styrmedel, till exempel en skatt på utsläpp av växthusgaser. Sådana skatter är motiverade för att internalisera de externa
kostnaderna som uppstår vid utsläpp av växthusgaser. Men samtidigt
kan internationell konkurrens snedvridas om olika länder har olika nivåer på skatten eller om bara vissa länder har infört styrmedel som ger
utsläppskostnader för koldioxid (jämför diskussionen om utsläppsläckage i kapitel 3). Om den svenska massaindustrin får ökade råvarukostna52

Detta gäller för marginalvirket. För att det även ska gälla generellt krävs att energisektorn har ett totalt
bränslebehov som motsvarar det fiberbehov som massaindustrin har.
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der på grund av den svenska koldioxidskatten kan massaindustri ”flytta” till länder där styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser är
av mindre omfattning.
En möjlighet att öka utbudet av skogsråvara när efterfrågan ökar är att
öka importen. Om en efterfrågeökning kan mötas av mer än den inhemska produktionen så minskar konkurrensen om råvaran och därmed
också prisökningen på den inhemska råvaran. Stora volymer skogsråvara handlas internationellt redan idag. Men det finns en del som talar för
att en utökad handel kan bli begränsad. Många av de länder som idag är
nettoexportörer av skogsråvara håller på att bygga upp en inhemsk förädlingsindustri vilket innebär att mindre volymer går på export (exempel är de baltiska staterna och Ryssland). Ryssland har till exempel infört
exporttullar på skogsråvara för att skydda råvaruförsörjningen till den
inhemska industrin. Dessutom kan många länder inte öka sina uttagsvolymer i någon större utsträckning utan att frångå ett uthålligt skogsbruk.
Även när det gäller handel med skogsbränsle har många länder ambitiösa planer på att bygga ut sin andel förnybar energi. Därför kan en stor
del av produktionen komma att användas till den inhemska energiproduktionen och mindre volymer säljas utomlands. Sammantaget kan en
ökad internationell handel minska inhemska prisförändringar men förmodligen inte i den utsträckning som krävs för att undvika konkurrenssnedvridande prisförändringar som uppkommer då utsläppspriser varierar mellan länder.

Betalningsvilja för skogsråvara
Det finns ett fåtal studier som empiriskt försöker uppskatta betalningsvilja för olika skogsråvaror. Figur 9 visar beräkningar på betalningsviljan
på massaved för kraftvärmeverk och tidningspappersbruk och hur det
svenska elcertifikatsystemet påverkar densamma. 53 Ett pris på massaved
har lagts till i figuren motsvarande 250 kronor per m3 som är ungefär det
pris på massaved som gällde år 2006, det år beräkningarna gjordes för.
Notera att priset på massaved sedan dess har stigit och låg år 2009 kring
53

Notera att tidningspapper vanligtvis tillverkas med mekaniskt framställd massa vilken är mer energiintensiv än kemisk massa. Därmed kan beräkningarna i figur 9 vara missvisande för andra pappersbruk
än de som tillverkar tidningspapper.
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300 kronor per m3 samtidigt som elpriset för industrin stigit till cirka 650
kronor per MWh. Dessa förändringar har givetvis påverkat de absoluta
nivåerna i betalningsviljan för både tidningspappersbruken och kraftvärmeverken men de relativa förhållandena torde vara desamma.
Fi gur 9: Betalningsvilja för massaved

Betalningsvilja för massaved (kronor/m3)
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Källa: SOU (2006).

Två trender går att identifiera i figur 9. För det första, eftersom kraftvärmeverk producerar el, stiger kraftvärmeverkets betalningsvilja för
massaved med ett högre elpris. Samtidigt används el som en insatsvara
tillsammans med massaved i tidningspappersbruket. Därför minskar
tidningspappersbrukets betalningsvilja för massaved när elpriset stiger.
Med eller utan elcertifikatsystemet ökar således kraftvärmeverkets betalningsvilja för massaved med högre elpriser samtidigt som tidningspappersbrukens betalningsvilja minskar med högre elpriser. För det
andra, ger elcertifikatsystemet kraftvärmeverket en premie på elpriset
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vilket ökar kraftvärmeverkets betalningsvilja. Som figuren visar har
kraftvärmeverket svårt att konkurrera om massaveden med tidningspappersbruket utan elcertifikatsystemet utom vid relativt höga elpriser.
Med elcertifikat och stigande elpriser ökar dock kraftvärmeverkets betalningsvilja vilket driver upp priset på massaved. Samtidigt leder de
högre elpriserna till att tidningspappersbrukets betalningsvilja för massaved minskar eftersom tidningspappersbruket efterfrågar både el och
massaved samtidigt.
En högre betalningsvilja för massaved behöver inte nödvändigtvis resultera i högre massavedspriser. Även om energisektorn i många lägen kan
betala ett högre massavedpris än vad delar av skogsindustrin kan är det
stora skillnader i den volym som efterfrågas. I Sverige gick till exempel
cirka 8,7 miljoner m3 massaved till energisektorn år 2007 medan 75 miljoner m3 gick till skogsindustrin. Det finns helt enkelt inte kapacitet i
energisektorn att drastiskt öka användningen av massaved trots en högre betalningsvilja. Det är också viktigt att betona att massaved inte är en
homogen produkt. Skogsindustrins kvalitetskrav är oftast högre än
energisektorns. Det som skogsindustrin ratar används i första hand till
energiutvinning i den mån det tillvaratas. Vidare varierar ibland också
kvalitetskraven för massa- och pappersindustrin i takt med efterfrågeförändringar. Vid stigande produktion börjar sämre kvaliteter av massaved att användas för att möta den stigande efterfrågan. Som ett resultat
kan också konkurrensen om de lägre kvaliteterna massaved tillta med
stigande produktionsnivåer på massa- och pappersprodukter.
Sammanfattningsvis har klimatpolitiska styrmedel ökat efterfrågan och
betalningsviljan i Sverige för biobränslen i allmänhet och för skogsbränslen i synnerhet. Detta har i sin tur lett till en mer intensiv konkurrens om
skogsråvaran mellan energisektorn och skogsindustrin. Studier har visat
att energisektorns betalningsförmåga i Sverige kommer att fortsätta att
öka minst 5-10 år till (Elforsk, 2009a-d). Men denna trend gäller förmodligen alla länder som har utbyggda energisystem och klimatpolitiska
åtaganden. Även kraftvärme- och värmeverkens möjligheter att växla
mellan olika bränslealternativ, exempelvis om det är produktionstekniskt möjligt att byta ut fossila bränslen mot biobränslen, avgör storleken
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på efterfrågeförändringen som uppstår som en konsekvens av klimatpolitiska styrmedel. På lång sikt och med ny förbränningsteknik som förbättrar energieffektiviteten ökar dessa möjligheter. Vid direktförbränning av skogsbränslen är substituerbarheten mellan olika bränslen
mycket goda, också på kort sikt. Större inslag av avverkningsrester, bark
och torv förekommer nu än vad som var fallet tidigare. Detta talar för en
fortsatt tillväxt för förädlade skogsbränslen och i synnerhet för pellets
som har ett högt energiinnehåll, är av homogen kvalitet och är relativt
lätthanterligt både vid transport och vid eldning jämfört med andra
skogsbränslen.

Andra generationens biodrivmedel
Möjligheten att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel har under
senare tid lett till investeringar i anläggningar som producerar etanol
och biodiesel av jordbruksprodukter, så kallade första generationens
biodrivmedel. På sikt förväntas framställning av biodrivmedel av cellulosa bli kommersiellt gångbart, så kallade andra generationens biodrivmedel. Kopplat till råvarukonkurrensen kommer en utbyggnad av andra
generationens biodrivmedel som baseras på skogsråvara att leda till en
mer intensiv konkurrens om olika typer av skogsråvara. Men hur mycket mer intensiv konkurrensen blir beror bland annat på produktionstekniken. Idag finns pilotanläggningar som integrerar massatillverkning
med tillverkning av olika typer av biodrivmedel. Den råvara som används för tillverkningen av biodrivmedel i sådana anläggningar är en
biprodukt från massatillverkning (exempelvis lutar) och kommer därmed i mindre utsträckning att påverka konkurrenssituationen. Men samtidigt begränsas tillverkningsvolymen av biodrivmedel av tillgången av
biprodukterna som i sin tur begränsas av tillverkningsvolymen av massa. De volymer som kan tillverkas räcker inte för en storskalig omställning av fordonsparken till biodrivmedel men kan täcka behovet för vissa
segment av densamma, till exempel kollektivtrafiken.
Utvecklingen av anläggningar som tillverkar biodrivmedel utan koppling till massatillverkning är i dagsläget på försöksstadiet. Dessa anläggningar begränsas inte av tillgång till råvara så som de anläggningar som
är integrerade med massabruk. Istället kännetecknas dessa anläggningar
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av stordriftsfördelar, det vill säga för att blir kommersiellt gångbara
krävs stora anläggningar med betydande produktionsvolym. En utbyggnad av biodrivmedelsanläggningar av detta slag skulle påverka
konkurrensen av skogsråvaran. Det kan noteras att dessa anläggningar
inte bara tillverkar biodrivmedel utan kan också tillverka en rad andra
produkter som påverkar deras lönsamhet och utvecklingsmöjligheter
(exempelvis polymerer, läkemedel, kemikalier och hydrogeler). Eftersom
utvecklingen av andra generationens biodrivmedel inte har nått en teknologisk mognad är det för tidigt att göra några empiriskt robusta analyser för att dra slutsatser om hur konkurrenssituationen för skogsråvaran kommer att påverkas. Mycket beror på vilka teknologier som faktiskt blir kommersiellt gångbara.

6.3

Skogen som kolsänka

Ett av de viktigaste icke-marknadsprissatta värden skogen står för är
dess funktion som kolsänka, det vill säga förmågan att binda koldioxid.
Denna förmåga kan ha en positiv nettoeffekt på koldioxidkoncentrationen i atmosfären. 54 När skogen växer innebär det att kol inlagras, vilket
betyder, allt annat lika, att koncentrationen av växthusgaser minskar.
Skogens inlagring av kol är därför en positiv extern effekt, det vill säga
motsatsen till den negativa externa effekten att släppa ut koldioxid. Den
positiva externa effekten uppstår eftersom den som äger skogen inte
kompenseras för denna inlagring. Vidare påverkar skogsmarken klimatet även via markutsläpp av koldioxid vid exempelvis avverkningar.

Inlagring i skog
Vid diskussioner om skogens roll som kolsänka i ett välfärdsperspektiv
är det två aspekter som måste beaktas. Den första är den naturvetenskapliga aspekten och den andra är den samhällsekonomiska aspekten,
det vill säga, hur utsläpp av koldioxid ska värderas. Den naturvetenskapliga grunden för skogens roll som kolsänka är fotosyntesen som
omvandlar koldioxid från atmosfären till biomassa. Det betyder att om
skogstillgångarna ökar från en period till en annan så har även inlagringen av kol ökat genom att koldioxid från atmosfären har tagits upp.
54

Nettoeffekten kan beskrivas som den koldioxid som skogen lagrar minus den koldioxid den släpper ut
vid olika användningar inklusive markutsläpp.
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Det omvända gäller naturligtvis också, det vill säga om skogstillgångarna minskar, exempelvis genom ökad avverkning, så minskar skogens
kolförråd. Dock kan vi inte säga med säkerhet hur nettoförändringen av
koldioxid till atmosfären påverkas av till exempel högre skogstillväxt.
Det beror dels på hur mycket av tillväxten som blir kvar som stående
skog, dels på hur den del av tillväxten som avverkas används. Används
den avverkade skogen som energi och bränns upp omedelbart så är utsläppet av koldioxid momentant. Om omedelbara utsläppsreduktioner
krävs, något som ofta förespråkas, är förbränning av skogsbränslen inte
ett bra val. Utsläppen tas förvisso upp av den växande skogen men på
grund av långa rotationstider ligger koldioxiden kvar i atmosfären under en lång tid. 55
Används den avverkade skogen i byggnader (plank och bräder), möbler,
papper, och andra mer beständiga produkter ökar inte utsläppen nödvändigtvis, i alla fall inte på kort sikt. Tidsaspekten är i detta sammanhang avgörande för att kunna bedöma växthuseffekterna av olika användningsområden av skogsråvaran.
Den samhällsekonomiska aspekten, det vill säga hur utsläppen av koldioxid ska värderas, beror i hög grad på hur energi- och klimatpolitiken
utformas. Med ett nationellt utsläppsmål blir värdefrågan en fråga om
vilket pris på koldioxid som krävs för att uppnå målet. Utsläppsmålet
kan nås antingen genom att minska de faktiska utsläppen eller genom
att öka inlagringen. Det är summan av utsläpp och inlagring som avgör
en nations totala klimatpåverkan (jämför diskussionen i kapitel 4). Därmed bör utsläppsreduktioner ges samma värde som motsvarande ökning av inlagring eftersom båda bidrar till uppfyllandet av nationella utsläppsmål. 56 Om de negativa externa effekterna för utsläpp av växthusgaser internaliseras genom en skatt bör även de positiva externa effekterna av en ökad inlagring av kol i skogen internaliseras. Detta kan exemplifieras genom den svenska koldioxidskatten. Om inlagring värderas
utifrån den svenska koldioxidskatten på 1000 kronor per ton koldioxid
55

I Sverige kan rotationstiden vara upp till 100 år medan det i andra länder och för andra trädsorter röra
sig om 10-20 år.
Som nämnts i kapitel 4 kan utsläpp och inlagring ske under olika tidsperioder – ett utsläpp av ett ton
koldioxid till atmosfären kräver ungefär 100 års inlagring för att kompenseras.

56
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betyder det i grova drag, att en ökning av virkesförrådet med 1 m3 är
värt 600-1 000 kronor för samhället. Det betyder i sin tur att den uppbyggnad av virkesförrådet som skedde i Sverige under 80- och 90-talet
skulle vara värd 20-30 miljarder kronor årligen.
Varför är det viktigt att även internalisera skogens nytta som kolsänka?
Det är viktigt att komma ihåg att det övergripande målet med klimatpolitiken är att minska klimatpåverkan genom att reducera koncentrationen av växthusgaser i atmosfären, inte att reducera utsläppen av växthusgaser från mänskliga aktiviteter. Som vi sett kan skogen fungera som
kolsänka och därmed bidra till att reducera koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Till detta kan också utsläppseffekterna av avskogning knytas. Genom att internalisera de positiva effekterna som skogen
har som kolsänka ges den stående skogen ett värde vilket minskar omfattningen av avskogning. Avskogning är en av de större utsläppskällorna (se figur 5 i kapitel 3) och skogen kan spela en viktig roll i det
framtida klimatarbetet. Sammantaget kan man säga att skogsbrukets roll
i växthusgascykeln inte fullt ut är internaliserad. Skogsägare kompenseras inte för att de bidrar med minskade utsläpp på grund av ökad tillväxt i skogen, eller på grund av andra förändringar i skogsbruket.

Levande skogar, biobränslen eller kolsänka?
Inom skogspolitiken finns en del målkonflikter mellan olika politiskt
uppställda mål och mellan de styrmedel som tillämpas för att uppnå
dessa mål. Ett exempel på en tydlig målkonflikt finns i de svenska miljökvalitetsmålen levande skogar och begränsad klimatpåverkan. 57 Miljökvalitetsmålet levande skogar innebär att skogens och skogsmarkens värde för
biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Om
miljökvalitetsmålet levande skogar ska uppnås måste någon form av restriktion på skogsbrukets uttag av skogsråvara införas. Effekten av detta
innebär att utbudet av skogsråvara minskar. För att uppnå målet begränsad klimatpåverkan kan man stimulera ökad användning av skogsbränslen
57

Sverige har antagit 16 miljökvalitetsmål varav levande skogar och begränsad klimatpåverkan är två.
Varje miljökvalitetsmål har konkreta delmål med angivna tidpunkter då de ska vara uppfyllda. Vidare information kring dessa delmål går att läsa på www.miljomal.nu.
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för energiändamål, exempelvis via höjda skatter på fossila bränslen, eller
via direkta subventioner till skogsbränsleanvändning. Effekten blir ökad
efterfrågan på skogsråvara. Genom att anta att målet begränsad klimatpåverkan förutsätter en ökad avverkningsnivå ser vi att de åtgärder som
genomförs för att uppnå målet inte kommer att leda till måluppfyllelse
om vi samtidigt genomför åtgärder som syftar till att uppnå målet levande skogar. Om däremot måluppfyllelsen av begränsad klimatpåverkan kan
ske genom att inkludera skogen som kolsänka kan efterfrågeökningen
reduceras. Men samtidigt kommer utbudet av skogsråvara att minska
vilket förstärker den utbudsminskning som måluppfyllelsen av levande
skogar innebär.

6.4

Avslutande kommentarer

Ekonomiska styrmedel för att prissätta utsläpp av växthusgaser förändrar relativpriset mellan fossila bränslen och biobränslen. Biobränslen blir
relativt billigare och efterfrågan och priserna på biobränslen ökar, allt
annat lika. I många länder är skogen en av de viktigaste källorna till biobränsle. Införandet av en utsläppsskatt kommer därmed att få konsekvenser på hur skogen och dess resurser används.
Produktionen av skogsbränslen kan öka genom att mer mark tas i bruk
för skogsbruk, genom att uttaget av biprodukter från skogsbruket ökar
eller genom att avkastningen från befintlig skogsmark ökar. Men det
finns begränsningar. Det kan till exempel vara problematiskt att öka arealen skogsmark om det leder till att känslig regnskogsmark överutnyttjas. Möjligheterna att öka uttaget av biprodukter från skogen är svåra att
bedöma, dels kan ett ökat uttag påverka markens näringsinnehåll och
dels kan vissa avverkningsrester vara intressanta som massaved eller
sågtimmer. Uttaget av skogsråvara på befintlig mark kan öka genom att
rotationstiden minskar eller att uttagsnivån ökar, till exempel genom intensivodling av skog.
I Sverige har de klimatpolitiska styrmedel, främst koldioxidskatten och
elcertifikatsystemet, som har införts lett till ökad efterfrågan på skogsbränslen. I dagsläget används främst avverkningsrester för energiproduktion, men ökad efterfrågan från energisektorn kan leda till att även
massaved börjar användas för energiändamål. Samtidigt kan efterfrågan
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på massaved från andra sektorer, som till exempel tidningspappersbruk,
minska eftersom priserna stiger. Prisförändringarna är i sig inget problem eftersom de beror på att klimatpolitiska styrmedel korrigerar priser
så att hänsyn tas till utsläppen av växthusgaser. Problem kan uppstå om
klimatpolitiska styrmedel inte införs i alla sektorer och länder. Då kan
den svenska skogsindustrin missgynnas i förhållande till skogsindustrier
i andra länder och i jämförelse med andra sektorer i Sverige.
Utvecklingen av andra generationens biodrivmedel från cellulosa kan
leda till att konkurrensen om skogsråvara ökar. Produktionsteknik som
integrerar produktion av biodrivmedel med massatillverkning påverkar
konkurrensen mindre än teknik som innebär att biodrivmedel produceras i storskaliga anläggningar. De senare anläggningarna är ännu på försöksstadiet och det är svårt att säga hur de kommer att påverka konkurrensen om skogsråvara.
Istället för att använda skogsråvara som bränsle kan skogen bevaras och
användas som kolsänka. Om det är viktigt att utsläppsminskningar sker
inom en snar framtid är det inte fördelaktigt ur klimatsynpunkt att avverka skog för att tillverka biobränslen. Detta beror på att skogen har en
lång kolcykel. Inlagring av kol i skog kan därför ses som en positiv extern effekt, som bör korrigeras med ekonomiska styrmedel. Om kompensation ges till inlagring i skog kan också avskogning förhindras.
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Ordlista
ADMINISTRATIVA
STYRMEDEL

Styrmedel som reglerar genom lagstiftning och regleringar, till exempel tillståndsprövning.

BIOBRÄNSLEN

Bränslen som utvinns ur biomassa
och kan vara i fast-, flytande- eller –
gasform.

BIODRIVMEDEL

Flytande eller gasformiga bränslen
för transport sektorn som framställs
av biomassa, till exempel etanol och
biogas.

BIOENERGI

Energi som produceras av biobränslen.

BIOMASSA

Biologiskt material som används för
att framställa biobränslen.

EKONOMISKA
STYRMEDEL

Styrmedel som påverkar beteenden
genom att förändra priser, inkomster eller kostnader, till exempel
skatter, överförbara utsläppsrätter
eller bidrag för att minska utsläpp.

ENERGIGRÖDA

Gröda som används för framställande av energi, till exempel traditionella jordbruksgrödor som vete
och raps eller specifika grödor som
Salix.

EU-ETS

EU:s system för handel med utsläppsrätter – European Union
Emisson Trading System.
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FOSSILA BRÄNSLEN

Bränslen som utvinns ur jordskorpan från förmultnande djur och
växter, exempelvis olja, kol och gas.

FÖRNYBAR ENERGI

Energi från källor som förnyas kontinuerligt: de vanligaste är biobränslen, vindkraft, vattenkraft och solenergi.

KOLCYKEL

Kolets kretslopp i atmosfär, hav,
mark och växter.

LIVSCYKELANALYS

Metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts livscykel,
dvs. från råvaruutvinning, tillverkningsprocesser och slutanvändning.

NEGATIV EXTERN
EFFEKT

En negativ effekt som uppstår utan
att den som orsakar effekten kompenserar den eller de som drabbas
av den.

NÄTVERKSEXTERNALITETER

Positiva effekter av att en tjänst eller
vara har många brukare, exempelvis effekter av att många använder
bredband.

POSITIV EXTERN EFFEKT

En positiv effekt som uppstår utan
att den som orsakar effekten får
kompensation av de som har nytta
av den.

UTSLÄPPSSKATT

En skatt på utsläpp som i idealfallet
motsvarar den skada som utsläppet
orsakar.

SKOGSBRÄNSLEN

Biobränslen som har sitt ursprung i
trädprodukter, exempelvis avverkningsrester, massaved eller trädpellets, även kallade trädbränslen.

TVÅGRADERSMÅLET

Politiskt uppsatt mål i bland annat
EU och USA om att jordens medeltemperatur inte får stiga med mer
än 2°C, jämfört med förindustriell
tid.

VÄXTHUSGAS

Gaser som absorberar värmestrålning i atmosfären, de vanligaste är
vattenånga, koldioxid, metan och
lustgas.

ÖVERFÖRBARA
UTSLÄPPSRÄTTER

Utsläppsrätter som går att sälja och
köpa på en marknad i en omfattning som motsvarar den mängd utsläpp som är samhällsekonomiskt
optimalt.
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Appendix 1: EU:s livscykelberäkningar
Tabell A1 visar resultat av livscykelberäkningar för olika biobränslen.
Utsläppsminskningen i procent visar hur mycket den aktuella produkten beräknas minska utsläppen i genomsnitt jämfört med utsläpp från en
jämförelseprodukt. Utsläppen från etanol och biogas som drivmedel
jämförs med bensin, utsläppen från biodiesel jämförs med diesel och utsläppen från användning i kraftvärmeverk jämförs med utsläpp från
samma produktion med naturgas. Ingen hänsyn tas till förändringar i
markanvändning, varken direkta eller indirekta. Utsläppsminskningarna
för etanol, biodiesel och biogas är de typvärden som anges i EU:s direktiv om förnybar energi (EU 2009) och är medelvärden från olika studier.
Tabell A1: Medelvärden för utsläppsminskningar från olika biobränslen
Produkt
Gröda
Utsläppsminskning (%)
Noter
Etanol

Sockerrör

Etanol

Sockerbetor

61

Etanol

Vete

32-69

Etanol

Majs

56

Etanol

Vetehalm

87

Exakt minskning beror på vilket
bränsle som används vid
tillverkningen
Kraftvärmeverk med gas som
processbränsle, majs odlad i EU
2:a generationens biodrivmedel

Etanol

Virkesavfall

80

2:a generationens biodrivmedel

Biodiesel

Raps

45

Biodiesel

Palmolja

36

Biogas

84

KVV

Organiskt
avfall
Vetekärna

Om metan avskiljs i produktionen blir
utsläppsminskningen 62%.
biodrivmedel

84

El och värmeproduktion.

KVV

Halm

91

El och värmeproduktion.

KVV

Metylester
(Raps)
kogödsel

77

El och värmeproduktion.

KVV (biogas)

71

240

El och värmeproduktion. Inkl. vinsten
av minskad metanavgång från
gödselhantering.

Not: KKV = kraftvärmeverk Ingen hänsyn har tagits till eventuella utsläpp från förändrad
markanvändning. Källor: EU 2009, Jungmeier och Spitzer 2001.
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De exakta siffrorna beror på underliggande antaganden men de ger ändå
en illustration av rangordningen mellan bränslealternativen. Utsläppsminskningarna från sockerrörsetanol är till exempel i den lägre delen av
det intervall som redovisas i OECD (2008), jämför figur 7 i kapitel 4. Den
största delen av majsetanolen produceras i USA där fossila bränslen oftast används i produktionsprocessen och därför är utsläppsminskningarna i OECD (2008) betydligt mindre än de som redovisas för EU i tabellen.
Enligt tabellen ger produktionen av el, värme och andra generationens
biodrivmedel de största utsläppsminskningarna. Användning av biogas
från kogödsel för att producera el och värme ger till exempel exceptionellt stora utsläppsminskningar. Anledningen är att förändrad gödselhantering minskar utsläppen från produktionen inom jordbruket. 58 Biogas från kogödsel leder alltså till minskade utsläpp både därför att man
tar hand om gödsel på ett mer klimatvänligt vis och för att man ersätter
fossil kraftvärme med biogas. Produktion av första generationens etanol,
biodiesel och biogas från organiskt avfall ger inte lika stora utsläppsminskningar. Anledningen till att utsläppsminskningar från etanol baserat på vete anges som ett intervall är att produktionsprocessen kan ske
med fossila bränslen eller med biobränslen. Som nämnts är det svårt att
ge exakta siffror på hur stora utsläppsminskningar som ett visst biobränsle ger; varje produktionsprocess är mer eller mindre unik. Generellt sett har dock etanolproduktion från sockerrör och sockerbetor i de
flesta fall större potential att minska utsläppen än etanol från vete, majs
och raps.

58

Frågan om vinsten från gödselhantering kan diskuteras. Ett underliggande antagande om vad som
händer med gödsel då den inte omvandlas till biogas måste göras. I praktiken kan det finnas flera olika
åtgärder för att minska utsläppen från gödsel, se till exempel Berglund m.fl (2010).

114

Appendix 2: Beräkningar av breakeven
Beräkningar av break-even (BE) skatt per ton koldioxid för biodrivmedel
(x) görs enligt följande formel:
𝐵𝐸𝑥 =

(𝐶𝑥 − 𝐶𝑏 ) 1000
�
�
𝑒𝑥
2,36

Där C x är produktionskostnaden för biodrivmedel med samma energiinnehåll som en liter bensin och C b är produktionskostnaden för en liter
bensin. e x är emissionsfaktorn som visar hur stor andel av utsläppen
från bensin som reduceras genom användning av biodrivmedel. När
biodrivmedel antas vara utsläppsneutrala är således emissionsfaktorn 1.
I beräkningarna av break-even med beskattning av utsläppen från produktionen av biodrivmedel används emissionskoefficienterna som redovisas i tabell A1. En liter bensin släpper vid användning ut 2,36 kg koldioxid. Den avslutande parentesen i ekvationen ovan används för att
omvandla resultatet till break-even per ton koldioxid.
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