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Förslag från EU:s miljöutskott (ENVI) angående
biobränslen
• •Bränslen med ursprung i skogen ska begränsas kraftigt,
– begränsningar på storskalig användning av avfall och rester från skogsbruk
– skogsrester får bara användas om de inte ersätter existerande användning av materialet

• •EUs förbud mot grödobaserade biobränslen ligger kvar,
– möjligt undantag för bränslen med mycket hög klimatreduktion.
– kraftig diskriminering för ”indirekt landanvändning” som diskvalificerar bl a rapsbaserade
bränslen som RME.
– viss öppning för biobränslen som odlas på ”marginaljordar” = mark som lagts i träda eller
inte används för matproduktion idag.

• fortsatt stöd för biodrivmedel som inte görs av grödor
– i första hand avfall och rester som inte har någon annan användning återstår

• Mål = 9% av transportsektorns energi år 2030 (=både min och max??).
Användning i flyg och sjöfart prioriteras.
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Vad behöver hända nu?
• medlemsländernas ministrar måste tänka mer rätt
• -> EU-parlamentet måste välja en annan väg i början på 2018
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Snart tryckt: Gemensam rapport om bioenergi: Skogsstyrelsen,
Jordbruksverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket
= bra underlag för kommunikation hoppas vi
• Bioenergi i ett klimatperspektiv
• Vad är hållbar bioenergi?
• Hur ser hållbarhetsläget ut i Sverige?
• Hur har den stora ökningen i bioenergianvändning påverkat den svenska
skogen
• Bioenergi vs matförsörjning diskuteras – hotet överdrivs
• Hållbar och effektiv bioenergi kan ge ett väsentligt större bidrag globalt –
vissa skyddsmekanismer finns redan, utvecklad styrning krävs
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Vår syn på skogsbruk och bioenergi från skog i
klimatperspektivet
Ny klimatpolicy på gång:
- Skogen levererar stor nytta
- Användning är på sikt bättre än att
låta vara
-

men hållbarhet är en förutsättning

- Dikesrensning neutralt, nydikning inte
bra (viss återvätning vore bra)
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Energitillförsel Sverige
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