KRÖNIKÖRER

Kan vi nu säga ”Äntligen!”
om långsiktiga styrmedel?
D
en 17 mars kom regeringens
reduktionspliktsförslag.
Förslaget har funnits i korridorerna sedan förra regeringens
kvotplikt fick dras tillbaka 2014.
Sverige har sneglat lite avundsjukt på Finland som införde en
kvotplikt redan 2011 med 20
procent förnybart till 2020. Finland har dock inte fått godkännande av EU vilket gör att finska
företag riskerar återbetalning.
Reduktionsplikten ska börja
gälla från första juli 2018 och förelägger att distributörer ska reducera växthusgasutsläppen med
2,6 procent 2018 och öka till 4,2
procent 2020 för bensin. För diesel föreslås reduktionsplikten
vara 19,3 procent 2018, 20 procent 2019 och 21 procent 2020.
Samtidigt föreslås fortsatt full
skattebefrielse för höginblandade
och rena biodrivmedel, men begränsat med EUs villkor.
Det är mycket välkommet
med en klar linje för de kommande åren.
Reduktionsplikten för inblandning i bensin och diesel
premierar hållbara biodrivmedel
och kopplar bort oss från godkännanden i EU vilket är mycket bra. Det ger ökad trygghet för
befintlig produktion men inte
lika hög säkerhet för en investering i ett nytt storskaligt bioraffinaderi för biometanol, bioDME, biobensin, biodiesel eller
biojet. Det som saknas är förstås
en långsiktig garanti för den
fortsatta skattebefrielsen. Reduktionsplikten är också bara
fastställd till 2020 och ger ingen
garanti för att en annan regering
inte ändrar. Sanktionsavgiften
blir sju kronor per kilogram kol-

dioxid men samtidigt är kvoterna relativt låga och kortsiktigheten kan innebära att vi
fortsätter att importera biodrivmedel. Importen står nu för närmare 80 procent av förbrukningen. Stödet för biodrivmedel
hamnar därmed mestadels utomlands hos utländska ägare
med investeringar där råvaror
och löner är lägre.
Samtidigt har regeringen
presenterat en promemoria om
bonus malus vilken ska börja
gälla den första juli 2018. Supermiljöbilspremien ersätts med en
bonus på 45 000 kronor för rena
el- och vätgasbilar och för bilar
med högre utsläpp än 95 gram
koldioxid per kilometer påförs
en malus. Etanolbilar blir utan
bonus. Svebio och många andra
är kritiska till förslaget då det
inte styr mot biodrivmedel utan
är en energieffektiviseringsskatt
som ska finansieras av bilar med
högre utsläpp. Ett annat förslag
där regeringen missar målet är
flygskatten som beskattar endast
resande och inte utsläppen. För
att stimulera svensk produktion
av biojetbränsle bör en klimatkvot införas som steg för steg
ökar användningen. Skogen har
fortfarande en mycket stor potential som kan förbli outnyttjad
om det inte blir bättre förslag för
åren framöver. Regeringen har
pekat ut målet men vi behöver
mer verkstad för att skapa en
grönare transportsektor med
målet om fossilfrihet.
Missa därför inte att delta i
Sveriges ledande konferens om
biodrivmedel: Svebios internationella Advanced Biofuels Conference i Göteborg, 17–19 maj,
med sex studiebesök. n
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EU OCH SVENSKT KLIMATARBETE
FÖR TORV – INTE SÄRSKILT BRA!

D

ränerade torvmarker för
skogsbruk och jordbruk är
en stor källa till växthusgasutsläpp. Det har flera olika studier
visat. Forskare har gjort beräkningar som visar att dränerad
torvmark troligen är Sveriges
största enskilda källa till utsläpp
av växthusgaser i atmosfären.
Görs något åt det i EU? Svar
nej. Görs något åt det av svenska
politiker? Svar nej.
Det finns två förslag på vad
som bör göras. En grupp forskare föreslår återvätning av tidigare dränerade torvmarker
för att begränsa utsläppen. Det
skulle innebära att över en,
troligen två miljoner hektar
åker- och skogsmark förstörs i
Sverige och kostnaderna för
utförandet skulle bli astronomiska. Tiden tills klimatneutralitet av åtgärden infaller är
över ett hundra år.
En annan grupp forskare föreslår att torven tas bort och ersätter de fossila bränslen som vi i
dag använder, olja, kol och naturgas. Därefter kan den dränerade torvmarken efterbehandlas
så att den i stället blir koldioxidinbindande. Beräkningar visar
att efterbehandling med skogsplantering på den dränerade
torvmarken ger den snabbaste
klimatneutraliteten, det tar
mindre än hundra år.
Vad gör EU? Bygger en naturgasledning från Ryssland, fortsätter kolbrytning och importerar olja. Dessutom har EU byggt
ett regelverk som säger att torv
ska betraktas som ett fossilt
bränsle eftersom dess utsläpp av
växthusgaser, enligt LCA-beräkningar, är jämförbara med de
från fossila bränslen. Regelverken
bygger på IPCCs bedömningar.
Men dessa bedömningar är

inte korrekta eftersom de inte
skiljer på torv från dränerade
marker och torv från orörda
torvmarker. Det blir som att lägga äpplen och päron i samma
korg och säga att alla är äpplen.
För att ytterligare bekämpa
torven säger EUs regelverk att
vid LCA-beräkningar får det
inte medräknas vad som händer
efter att torven tagits bort, det
vill säga den koldioxidinbindande
efterbehandlingen. När det gäller skogsbruk och användande
av skogsråvara går det dock utmärkt att i LCA-analysen ta
med det som händer efter skogen avverkats. Konsekvent? Nej,
inte särskilt.
Detta innebär att för att få
använda torv krävs utsläppsrätter i EUs handelssystem. Själva
utsläppen betraktas som fossila.
Kraftvärmeverk med flera användare vill givetvis i sin redovisning visa att anläggningen är
fossilfri. Det blir den inte om
man använder torv. Trots att
torv förnyas på orörda marker
och energitorv, som så gott som
alltid kommer från tidigare dränerade marker kan stoppa koldioxidutsläpp. Dessutom höjs
effekten när torv blandas med
trädbränslen i kraftvärmeverk,
vilket också renar pannan. Istället
importeras svavelgranulater och
blandas med trädbränsle istället
för torv.
Nu har våren kommit och
snart är det sommar. Till hösten
har, lågt räknat, ytterligare 20
miljoner ton koldioxid från de
dränerade torvmarkerna bara i
Sverige läckt ut i atmosfären, och
ingen gör något.
Är det bra? Nej, inte särskilt! n
Claes Rülcker

