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Y t t r a n d e o m b e t ä n k a n d e t V ä g e n t ill e n k lim a t p o s it iv fr a m t id ( S O U
2 0 2 0 :4 , D n r . M 2 0 2 0 / 0 0 16 6 / K l)
Kungl. Vetenskapsakadem ien (KVA) önskar läm na följande yttrande beträffande betänkandet
Vägen till en klim atpositiv fram tid av Klim atpolitiska vägvalsutrednin gen (SOU 20 20:4).

Sa m m a n fa t t n in g
•

KVA välkomnar den Klimatpolitiska Vägvalsutredningen (SOU 20 20:4) och planerna om en
svensk strategi för nettonegativa utsläpp av växthusgaser. De flesta scenarier av The
Intergovernm ental Panel on Clim ate Change (IPCC) för att klara Parisavtalet förutsätter
m ycket stora negativa utsläpp. Realism en i detta kan starkt ifrågasättas, m en åtgärder för
att testa och utveckla olika tänkbara alternativ m åste självfallet vidtas i FN:s
m edlemsländer. Arbetet bör kom m a igång snarast och den strategi som väljs bör ta fasta på
lösnin gar som kan generera nettoupptag av växthusgaser i närtid. Tidsaspekten är central –
och kan inte nog betonas – eftersom utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid,
ackum uleras i atm osfären.

•

KVA stödjer utredningens övergripande förslag om ”att särskilda m ål för kompletterande
åtgärder bör fastställas och beslutas”, ”att kontrollstationer för kom pletterande åtgärder bör
genom föras” och ”att en heltäckande och transparent redovisning av kom pletterande
åtgärder bör utvecklas”.

•

KVA stöder förslaget om att Sverige på EU-nivå bör verka för att främ ja ”ett separat
teknikneutralt styrmedel för att stim ulera utvecklingen av negativa utsläpp m ed EUgemensam finansiering”. Vikten av ”teknikneutralitet” kan inte nog understrykas.

•

KVA stödjer förslaget att in rätta ett nationellt centrum för negativa utsläpp. Detta center bör
dock in te begränsas till bio-CCS (avskiljning, transport och lagrin g av koldioxid av biogent
ursprung) utan om fatta andra typer av kom pletterande åtgärder som syftar till att reducera
halten av växthusgaser i atm osfären. En huvuduppgift för ett sådant centrum skulle vara att
ta fram ett analysverktyg som har förm åga att kvantifiera påverkan på atm osfärens halt av
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växthusgaser av alla tänkbara åtgärder som påverkar utsläpp och upptag av växthusgaser,
från tekniklösnin gar till förändrin gar av konsum tionsm önster, social norm er, styrmedel och
lagstiftnin g. Ett sådant verktyg skulle kunna bidra m ed viktig kunskap i sam band m ed
beslut om åtgärder för att nå klim atmålen.
•

KVA stöder rent allm änt förslaget om en satsnin g på bio-CCS m en konstaterar att medan
utredningen lägger stor vikt vid detta så ges in te samm a prioritet i närtid till åtgärder för att
öka kolinlagrin gen i skog och jordbruksmark. Nettoin lagrin gen i skog och åkermark
motsvarar årligen idag i storleksordnin gen 80 % av Sveriges fysiska utsläpp. Det borde
därför fin nas goda m öjligheter att öka denna andel. Men genom att ge prioritet till bio-CCS
blir dess andel helt dom inerande – och i prin cip oersättligt – när det gäller strategin för
negativa utsläpp. Detta är problematiskt givet de osäkerheter som finns krin g en storskalig
tilläm pnin g av denna teknik, och i ljuset av utrednin gens egna konstaterande om att
”spridnin g av riskerna bör vara en ledstjärna”. Utredningens bedöm nin g att uppnå en
lagrin g via bio-CCS på 1,8 m iljoner ton koldioxid redan till 2030 m åste bedöm as som
optim istisk och kräva m ycket stora och om edelbara insatser.

•

KVA ifrågasätter utrednin gens avvisande av alternativet att föra in bio-CCS under EU:s
utsläppshandel. KVA förordar istället en sådan förändrin g av EU:s utsläppshandelssystem,
(ETS) att bio-CCS kan generera utsläppsrätter. Prisnivån in om ETS är dock sådan att den ej
räcker för att få igång tillräckliga in vesterin gar. Utredningens förslag om ett riktat stöd till
bio-CCS i Sverige m ed s.k. omvänt auktionsförfarande fram står därför som ett klokt
kom plement.

•

KVA vill särskilt rikta blicken m ot s.k. nature-based solutions som både avskiljer och lagrar
koldioxid samtidigt som den biologiska m ångfalden stärks. Detta dels i ljuset av ett flertal
vetenskapliga studier som framhäver risken m ed att de tropiska skogarna, främ st Amazonas
men även de afrikanska, i samband m ed avskognin g och klimatförändringar börjar skifta
från kolsänkor till kolkällor, dels för att stärka ekosystem s förmåga att leva m ed förändrade
förutsättningar, d vs. deras resiliens. För detta behövs biologisk m ångfald som upprätthåller
centrala ekosystemfunktioner och som kan svara olika på sam m a störnin g utan att
funktioner går förlorade, s.k. responsdiversitet.

•

KVA är starkt kritisk till att utredningen avstår från att lägga förslag till åtgärder för att
stärka in lagrin gen av kol i skogsmarken. Frågan överlämnas istället till Skogsutrednin gen
2019 (M 20 19:0 2), vars dir ektiv dock in te prim ärt fokuserar på dessa aspekter. Förklarin gen
till utrednin gens försiktiga hållnin g synes vara frågans relativa kom plexitet. Mot bakgrund
av de uppenbart stora potentialer som föreligger vad gäller in bin dning i skogsmark vill KVA
fram hålla behovet av en skyn dsam analys av avvägnin gen m ellan uttagen av råvara ur
skogen, möjligheterna till substitution – dvs. att ersätta fossila råvaror och produkter m ed
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råvara och produkter från skogen – sam t utvecklingen av kollagret i skogen över tid. En
sådan studie behövs som underlag för beslut om åtgärder för ökad inlagr ing i skogsm arken.
•

KVA noterar att de förslag som utrednin gen väcker på jordbrukets område är relativt
om fattande. Dock saknas ett m era samlat grepp i förslagsform vad avser m öjligheterna att
bygga kol i marken via en utveckling mot odlingsm etoder med m in im erad jordbearbetnin g
och ständigt bevuxen m ark.

•

KVA konstaterar att utredningen i olika avsnitt behandlar den biologiska mångfalden och
hur den skulle påverkas av olika m öjliga åtgärder att bin da kol i jordbrukslandskapet.
Avvägnin gen m ellan kolinlagrin g och biologisk m ångfald fram hålls av utrednin gen som
mycket viktig, men frågan behandlas bitvis in konsekvent och ett sam lat grepp saknas. Så
förordas t.ex. beskognin g av jordbruksmark ”som kan kom m a att tas ur bruk fram över”.
Detta synes stå i strid m ed etablerad kunskap där igenväxn in g och igenplanterin g, förutom
avverkning, är de faktorer ”som har störst negativ påverkan på rödlistade arter i Sverige.”

•

KVA noterar att utrednin gen lyfter fram det bristande kunskapsläget inom en rad om råden.
Vissa förslag görs om forsknin gsin satser men förslagen borde, enligt KVA, fått en bredare
inriktnin g till stöd för grundläggande forskning rörande ökad system förståelse av
klimatsystem et, där kolets kretslopp är en huvudfråga, inte m in st dess samspel m ed den
levande biosfären och vår skötsel av denna in klusive skogar och jordbruksm ark. KVA vill
även stödja förslag om ytterligare forskning och utvecklingsarbete kring CCS-tekniken. Den
ultim ata kolsänkan i ett berggrundsförvar är in te koldioxid som gas utan koldioxid i fast
form, dvs. karbonat. Det är logiskt att m an söker utveckla teknik för karbonatisering av
koldioxiden som en länk i avskiljn in gsprocessen i stället för att ensidigt satsa på transport
av avskild gas som sedan pumpas ner i ett bergförvar vars fram tida integritet in te kan
garanteras.

•

KVA stöder förslaget om ökade FoU-insatser in om två viktiga om råden, ”återvätningens
effekter på em issionen av växthusgaser” samt ”klim atinducerade skador på skog”. KVA
invänder dock m ot förslaget att Skogsstyrelsen tilldelas rollen av forskningsråd. Detta bör
vara en uppgift för etablerade forskningsråd såsom Formas och Vetenskapsrådet. KVA
stöder också förslaget om ökad forsknin g krin g potentialen för lagrin g av kold ioxid i Sverige,
men det behöver skapas klarhet om vem som ska ansvara för forsknin gen och hur den ska
fin ansieras.

•

KVA stöder utrednin gens bedöm nin g att biokol är en teknik som kan bidra till att betydande
negativa utsläpp uppnås till 2045. Vår bedöm nin g är dock att för att m öta potentialen
kom m er att krävas ekonom iska in citam ent av olika slag för att biokol skall kunna ge
väsentliga bidrag. KVA ställer sig bakom en nationell strategi på biokolsområdet. KVA
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stöder även förslaget att utreda stödåtgärder inom landsbygdsprogram met, m en vill
understryka att stöd in te bör begränsas till detta då jordbruksmark bara är ett av m ånga
användningsom råden. Andra viktiga användnin gsområden är exempelvis som kolsänka i
urbana jordar och avfallshantering samt som en integr erad del i form av pyrolys i
bioenergisystem , särskilt värmesystem .
•

KVA stöder förslaget om återvätnin g av torvmarker. Ambitionsnivån om en årlig reduktion
av koldioxidutsläppen m ed 0 ,5 m iljoner ton till 20 30 och 0 ,9 miljoner ton till 20 45 är dock
alldeles för låg. Potentialen ligger i storleksordnin gen 10 miljoner ton och KVA förordar en
kr aftigt ökad åter vätnin g, inte min st beträffande de bördigaste m arkerna där utsläppen är
som störst.

Sp e cifik a s yn p u n k t e r
Allm änt
Möjligheter finns fortfarande att nå Parisavtalets klim atmål. Men de utsläppsminskningar som
måste ske är betydande. Mänskligheten står in för en enorm utm aning när vi på bara några
decennier behöver fasa ut användnin gen av fossila bränslen och m inska utsläppen av
växthusgaser till nära noll. Samtidigt kan vi konstatera att klim atförändrin gen är bara en av
flera allvarliga utmanin gar som våra sam hällen står in för. Den snabba utarm ningen av vitala
ekosystem och biologisk m ångfald bedöms vara ett potentiellt lika allvarligt hot och
kopplingarna till klimatförändrin gen är tydliga. Ordföranden i The Intergovernm ental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) och tid igare ordföranden i
IPCC, Bob Watson, uttryckte nyligen att ”Vi kan in te lösa hoten om ett förändrat klimat och
förlusterna av biologisk mångfald isolerade från varandra. Antin gen löser vi båda eller löser vi
ingen”.
I sitt förslag att EU ska bli klim atneutralt till 20 50 konstaterar EU-komm issionen att ett av de
viktigaste redskapen för att lyckas med detta är att utveckla och stärka så kallade kolsänkor i
landskapet:
”Kolsänkor är lika viktiga som m in skade utsläpp. Att bibehålla och förstärka den naturliga
kolsänka som utgörs av skogar, mark och jordbruksom råden och kustnära våtm arker är
avgörande för att strategin ska bli fram gångsrik.”
De allra flesta klim atscenarier i IPCC:s senaste rapporter förutsätter om fattande negativa
utsläpp för att klimatmålen ska kunna nås. Den m etod som i första hand anvisas är BECCS –
eller bio-CCS – där stora m ängder biomassa blir förem ål för förbrännin g och där koldioxiden
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fångas in och lagras i geologiska form ationer. De kvantiteter som näm ns i IPCC:s olika scenarier
är mycket om fattande och skulle kräva odlingsarealer för energigrödor m otsvarande Indiens
landyta eller m er. Stor skepsis har rests från olika forskare om rimligheten i att kunna sätta av
så stora markarealer för bio-CCS.
Oavsett realism en i olika scenarier från IPCC fram står det som angeläget att enskilda länder
snarast utvecklar åtgärdsprogram för att åstadkomm a nettoupptag av koldioxid. KVA
välkom nar därför tillsättandet av den Klim atpolitiska Vägvalsutrednin gen (SOU 2020 :4) och
regeringens avsikt att anta en strategi för hur Sverige kan nå en situation m ed negativa utsläpp
av växthusgaser. Eftersom m erparten av utsläppen av växthusgaser är långlivade och
ackumuleras i atmosfären är det angeläget att arbetet m ed strategin ges hög prioritet och att
lösningar väljs som kan börja generera nettoupptag av växthusgaser i närtid.
Det är viktigt att understryka – vilket utredningen också gör – att den svenska strategin för
negativa utsläpp nära sam ordnas m ed EU:s klim atpolitik. En skärpning av EU:s m ål för
utsläppsreduktioner är nära förestående. Negativa utsläpp ingår i EU:s långsiktiga klim atpolitik
men egentlig styrning saknas, bortsett från LULUCF-sektorn (m arkanvändnin g, förändrad
markanvändnin g och skogsbruk). Den svenska strategin vad gäller kom pletterande åtgärder
måste därför, som utredningen fram håller, ”planeras, definieras, genom föras och styras” så att
de fungerar väl i relation till EU:s nuvarande och framtida regelverk.

Arbetet för att främ ja negativa utsläpp behöv er påbörjas om gåen de
Utredningen har gjort ett viktigt och betydelsefullt arbete med att belysa de utmanin gar vi står
inför, och den roll som negativa utsläpp spelar för att hantera dessa. KVA delar utredningens
övergr ipande slutsats om att en strategi och handlingsplan för att nå negativa utsläpp bör
beslutas om snarast och att ett arbete för att främja negativa utsläpp behöver påbörjas
omgående. Vi stödjer fullt ut förslagen om att ”särskilda mål för kom pletterande åtgärder bör
fastställas och beslutas”, ”kontrollstationer för kom pletterande åtgärder bör genomföras” och att
”en heltäckande och transparent redovisnin g av kom pletterande åtgärder bör utvecklas”.
Vi instämm er i utrednin gens slutsats om att Sverige har synnerligen goda förutsättnin gar för att
med rätt styrm edel på plats kunna nå negativa utsläpp av växthusgaser. Så som utrednin gen
också konstaterar är det av stor vikt att alla EU:s m edlem sländer är med och bidrar. Därför vill
KVA särskilt uttrycka vårt stöd till förslaget om att Sverige på EU-nivå bör verka för att främja
”ett separat teknikneutralt styrm edel med EU-gemensam finansiering”.
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Landekosy stem ens bety delse
Två viktiga forskarorgan, IPCC och IPBES, lämnade samm anlagt fyra tunga rapporter under
åren 20 18 och 20 19 och varnade för att klim atkrisen och hotet mot den biologiska mångfalden
är akuta och nära samm ankopplade. Förstörelsen av olika ekosystem leder redan idag till stora
utsläpp. Sam tidigt kan noteras att redan den nivå på uppvärmnin gen som hittills uppnåtts
innebär allvarliga hot för hela ekosystem , som exem pelvis korallrev och naturen i Arktis.
Forsknin gen varnar för dom inoeffekter, som t.ex. skogsbränder orsakade av klim atrelaterad
torka och som kan leda till ytterligare stora utsläpp när skogarnas kolförråd förbränns.
IPCC:s rapport Clim ate Change and Land visar att det är nödvändigt att ta tillvara den fulla
potentialen för att öka kolinlagrin gen i land- och vattenekosystem om Parisavtalets långsiktiga
mål ska nås. Att skydda kolförråd samt öka och skydda kolsänkor i naturliga ekosystem har fått
den vetenskapliga benämningen ”naturbaserade klim atlösningar” (natural clim ate solutions,
NCS). Naturbaserade klimatlösnin gar har som syfte att bevara och öka kolinlagr in g i skogar,
våtmarker och hav, samt in om jordbruket. Forsknin gen är tydlig vad gäller de naturbaserade
klim atlösnin garnas stora potential. IPCC noterar särskilt behovet av ”improved sustain able
forest m anagem ent”, att även skogsbruket som sådant behöver förändras. Skogs- och jordbruket
globalt står inför en klimatomställnin g, där hållbar produktion, min skade utsläpp, ökade
kolsänkor, bättre resiliens för kolförråd, och anpassnin g går hand i hand.
Utredningen föreslår aktiviteter inom LULUCF-sektorn motsvarande drygt 1 m iljon ton
koldioxid årligen till 20 30 och knappt 3 m iljoner ton till 2045. Nettoinlagr ingen i skog och
åkerm ark motsvarar årligen idag i storleksordningen 80 % av Sveriges territoriella utsläpp. En
rad studier har visat på goda m öjligheter att öka denna andel, dvs. att utnyttja fotosyntesen till
att öka in bindnin gen i både skogar och åkermark. 1 m iljon ton koldioxid, vilket är förslaget till
20 30, motsvarar bara ett par procent den årliga LULUCF-sänkan. Förslaget till 20 45, dvs. 3
m iljoner ton koldioxid, är m indre än 10 % av den årliga LULUCF-kolsänkan och motsvarar
m indre än en tredjedel av de nationella utsläpp som sker ifrån dikade organogena
jordar/ sum pskogar idag. Vi välkom nar utredningens uttalande att potentialen till 20 45 kan vara
betydligt större än den som anges, m en ställer frågan varför inte förslag redan nu läggs som kan
leda till att en större potential tillvaratas i närtid. KVA vill som exem pel peka på att forskning
visat att den ökade vallodlingen, som är en konsekvens av ett snabbt ökande antal hästar i vårt
land, lett till en ökad inlagr in g av kol m otsvarande m er än 2 m iljoner ton koldioxid årligen
(denna volym finns in te med i LULUCF-rapporterin gen).
Totala am bitionsnivån bör höjas
Utredningen gör en bred genom gång av de utm aningar vårt samhälle står inför på
klim atom rådet m ed fokus riktat på s.k. kom pletterande åtgärder. De m ål som sätts upp för
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sådana åtgärder – 3,7 m iljoner ton koldioxid per år till 2030 samt 10 ,7 miljoner ton koldioxid
per år till 2045 – är förhållandevis ambitiösa och svarar upp m ot de volymnivåer som anges i
klim atlagen. Som redan fram hållits är dock utrednin gens förslag vad gäller kolinlagrin g i olika
landekosystem påtagligt försiktiga. Vad gäller skogsmarken avstår utrednin gen helt från
konkreta förslag. H är borde fin nas utrym m e – både inom skogs- och jordbruksmark – att höja
ambitionerna. Höjda am bitioner är för övrigt starkt m otiverade, dels mot bakgrund av att
Sveriges klimatmål kan komm a att bli förem ål för skärpnin gar, dels m ot bakgrund av att Sverige
efter 2045 enligt klim atlagen förutsätts ha nettoutsläpp som är lägr e än noll och slutligen m ot
bakgrund av att klimatutm aningen är global. Om Sverige kan leverera lösningar på bred front
som kan exporteras till andra länder så vore m ycket vunnet.
Utrednin gen ägn ar stort utrymm e åt bio-CCS, vilket är naturligt med tanke på att om rådet är
nytt, att bio-CCS erbjuder en betydande potential och att rader av tekniska och juridiska
aspekter m åste beredas in nan beslut om ett åtgärdsprogram kan tas. Frågan m åste dock ställas
varför in te samm a prioritet ges åt förslag till åtgärder när det gäller den av både IPCC och IPBES
betonade nödvändiga kolinlagrin gen i olika landekosystem. Tiden är knapp för att m öta
Parisavtalets målsättnin gar och alla möjliga alternativ till utsläppsreduktioner och åtgärder för
negativa utsläpp måste noga värderas.
KVA vill påminna om försök in om Skogsstyrelsen för några år sedan i att beräkna hur
vir kesförråden i den svenska skogen kom mer att utvecklas fram till år 210 0 (Skogliga
konsekvensanalyser – SKA 15). Olika scenarier testades, där skillnaden främst bestod i olika
stora vir kesuttag. Alla scenarier baserades på en genom snittlig tem peraturöknin g fram till 2100
på 2°C, vilket i sig antas öka vir kestillväxten.
I alla scenarier förväntades virkesförrådet i skogen öka från dagens ca 3 m iljarder
skogskubikmeter (m3sk) till m ellan 3,7 och 5 m iljarder m3sk, dvs. en öknin g på 25 – 65 %.
Noteras bör att varje m 3sk levande ved beräknas m otsvara en kolinlagrin g på 1,375 ton
koldioxid – om virkesförrådet således skulle öka m ed 1 m iljard m3sk in nebär det en ökad
kolsänka i skogen på 1,375 miljarder ton koldioxid.
Vir kesuttaget har naturligtvis avgörande betydelse för virkesförrådets utveckling och därm ed
sänkan i skogen. Ett uttag motsvarande 90 % av tillväxten förväntas t.ex. ge en öknin g av
vir kesförrådet till år 210 0 på hela 2 m iljarder m 3sk medan ett uttag på 10 0 %, som företrädare
för skogsindustrin ofta uttalar sig till förm ån för, skulle öka virkesförrådet m ed 1 m iljard m 3sk.
Oavsett vilken strategi som väljs för virkesuttagen i fram tiden är m öjligheterna till betydande
öknin g av in bindnin gen av kol i skogen goda – både i närtid och i tidsperspektivet till år 2100 .
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Åtgärder för ökad kolsänka på skogsm ark
Utrednin gen konstaterar ”att Sverige är ett glest befolkat skogsland; m er än två tredjedelar av
Sveriges landyta är täckt av skog”. Detta in nebär, enligt utredningen, ”att åtgärder som påverkar
kolinlagr in gen i skog och m ark och m öjligheten att producera förnybar råvara på ett hållbart
sätt är av stor betydelse för de nationella nettoutsläppen”. I konsekvensanalysen (kapitel 20 .14)
framhålls vidare att ”kolsänkan i skog och mark skulle, i ett kort tidsperspektiv, öka om arealen
skyddad produktiv skogsm ark ökar, till exem pel för att främ ja biologisk m ångfald för att nå
miljökvalitetsm ålet Levande skogar och leva upp till de internationella åtaganden som gjorts för
att skydda ekosystem en”. Utrednin gen konstaterar också att vissa skogsbruksåtgärder som
främ jar biologisk mångfald har som bonuseffekt att öka kolsänkan. Till exem pel kan ”skogarnas
om loppstider förlängas på vissa delar av virkesproduktionsmarken genom att avverknin gen
skjuts framåt några tiotal år”.
Utrednin gen hänvisar i kapitel 6.1.1. till ett antal underlagsrapporter som projektet
Samverkansprocess skogsproduktion har tagit fram . I stort sett hela detta avsnitt har fokus på
traditionell skogsproduktion och m an förutsätter också, i de flesta fall, att hela den årliga
tillväxten kan avverkas och att detta är ett hållbart brukande. I ett efterföljande kapitel
diskuteras effekterna av att öka arealandelen av m ark som undantas från vir kesproduktion. Det
konstateras att detta kan ha en positiv effekt på kolinlagrin gen på den berörda marken och att
det därtill skulle bidra till att öka den biologiska m ångfalden. Men utredningen konstaterar
också att avverkningsmöjligheterna m inskar och att det i sin tur påverkar
substitutionspotentialen. Utredningen gör dock in gen analys av hur dessa två (till synes)
motsatsförhållanden antas påverka kolbalansen visavi atm osfären i olika tidsperspektiv. En
fråga som bör bli förem ål för sam ma typ av avvägnin g är för övrigt betydelsen av äldre skogars
potential både som kolsänka och för bevarandet av biologisk m ångfald.
Frågan om att öka skogens kolsänka, t.ex. genom att öka naturhänsynen på den brukade
arealen, begränsa de årliga avverknin garna till en viss nivå, skydda m era skog i reservat eller att
hålla tillbaka avverknin gsin tensiteten, avstår utredningen att ta ställning till.
Avvägn in gen m ellan uttagen av råvara från skogen och ett relativt sett ökat kollager är central,
in te m in st i kontexten av utvecklingen mot en m er biobaserad ekonomi. Möjligheterna att
ersätta fossila råvaror m ed råvaror från skogen fram står som goda på en rad om råden. Den
kritiska frågan är hur m ycket råvara som skulle behövas i en avancerad bioekonom i? Dessa
behov påverkas av faktorer som efterfrågan på marknaden och komm ande in novationer, men
också av hur utvecklingen m ot mer cirkulära materialflöden fortskrid er. Vidare m åste behoven
av råvara i sin tur avvägas m ot en rad faktorer såsom m ålen om ett hållbart och lönsam t
skogsbruk, skogssänkans ut veckling, riskerna m ed ökad lagring i skogen i ett varm are klimat
(insektsangrepp, storm ar och bränder), bevarandet av biologisk mångfald samt m öjligheterna
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till friluftsliv och rekreation. Det vore därför önskvärt att vidga perspektivet från en biobaserad
ekonom i till en biosfärsbaserad ekonom i, där hela ekosystemet eller naturkapitalet och de
ekologiska tjänster som genereras beaktas. Detta angreppssätt tilläm pas på ett flertal platser i
världen (t.ex. the Natural Capital Project, Stanford University) och lyfts fram i en pågående
utrednin g i Storbritannien om den ekonom iska betydelsen av biologisk mångfald (The Dasgupta
Review: Independent Review on the Econom ics of Biodiversity – Gov.UK) där det klargörs att
samhället och ekonom in in går i biosfären och är beroende av den. Därför är det angeläget, vilket
också betonas av IPCC och IBPES, att ekosystemens fundam entala roll i våra sam hällen – och i
ekonom in – ges starkt ökad uppm ärksam het.
Förklarin gen till utrednin gens försiktiga hållnin g i frågan om ökad kolinlagr ing i skog synes vara
just frågans relativa kom plexitet. Det fram hålls (s. 214) att ”frågan om åtgärder på skogsmark är
alltför komplex för att denna utredning ska kunna ge ett entydigt svar på hur skogen och
skogsm arken nyttjas”. Man hänskjuter istället denna viktiga fråga till projektet Samverkan
skogsproduktion och till Skogsutrednin gen (M 2019:0 2), vilken har som uppgift att ”föreslå de
åtgärder som behövs för att uppfylla internationella åtaganden om biologisk m ångfald och
klimat.” Detta är defin itivt in te en acceptabel förklaring, givet att Skogsutrednin gens direktiv
inte lägger primärt fokus på klim atkonsekvenserna.
Utrednin gens sätt att behandla frågan om skogsmarkens nyttjande – dvs. att avstå från förslag –
kontrasterar starkt m ot de riktlinjer som nyligen antagits av den finska regerin gen vad gäller
formerna för m arkanvändnin g, m ålen om ett hållbart skogsbruk, tillgången till virke, d en
biologiska mångfalden, rekreationsanvändnin gen och klim atpolitiken. De nya riktlinjerna
baserar sig på förändrin garna i om världen och på regerin gsprogramm ets centrala m ål, det vill
säga målet om klimatneutralitet 20 35, m ålet om att stoppa utarmnin gen av den biologiska
mångfalden och målen för ett hållbart skogsbruk. Den ansvariga m yndigheten i Finland,
Forststyrelsen, har till en följd för första gången satt upp tillväxtm ål i fråga om kolsänkor och
kollager för sin affärsverksam het. Målet för de m ångbruksskogar där det bedrivs affärsverksamhet är att vidta sådana åtgärder under planeringsperioden som ökar kolsänkorna med
min st 10 % före 2035.
I praktiken innebär ändrin garna att man i Forststyrelsens skogsbruk i fortsättnin gen ska satsa
starkt på aktiv n aturvård, klimatmässig motståndskraft, restaurerin g av myrm arker, ökad odling
av olikåldrig skog och vattenskydd sam t på att sam ordna planerin gen av rekreations-,
naturturism - och renskötselanvändnin gen. Sam tid igt med det planm ässiga genom förandet av
dessa åtgärder kom m er råvaruförsörjn in gen inom skogsbioekonomin och arbetet med att uppnå
dess positiva effekter på regionalekonom in och sysselsättningen att fortsätta i enlighet m ed de
regionala naturresursplanerna.
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Åtgärder på jordbruksm ark
J ordbrukets primära uppgift är produktionen av livsm edel. Utrednin gen hänvisar både till den
svenska livsmedelsstrategin , som förespråkar en ökad svensk livsmedelsproduktion, och till
klim atkonventionen, som betonar att olika klimatåtgärder måste beakta att
”livsm edelsproduktionen säkerställs”. Sam tidigt är det ett faktum att andelen odlin gsmark på
jorden krym per allt medan efterfrågan på livsm edel förutsätts öka, inte min st på grund av att
befolkningen växer. Ett varmare och torrare klimat kom mer sannolikt att m edföra att stora
om råden i södra Europa får reducerad produktionsförm åga. Klim atförändrin gen förväntas
sam tidigt kunna leda till en ökad produktionspotential i Sverige. Dessa olika förhållanden till
trots föreslår utrednin gen åtgärder som m inskar tillgänglig jordbruksm ark.
KVA stöder delar av de förslag som utrednin gen lägger beträffande ökad kolinlagrin g inom
jordbrukssektorn. Men analyserna in kluderar inte tillr äckligt de stora fördelar som kan vinnas
vid en om ställnin g av själva jordbruksproduktionen. Vidare har vi reservationer m ot förslagen
om att beskoga jordbruksm ark som tagits ur bruk eller som kan kom ma att tas ur bruk.
Förändrade jordbruksm etoder i syfte att öka kolinlagringen leder till bättre
anpassningsförmåga, m indre näringsutsläpp till vattendrag sam t en ökad möjlighet att nå övriga
miljömål. Det klim atpolitiska rådet lyfter i sin senaste rapport fram jordbruket som den sektor
där det i princip helt saknas politik i dagsläget för att klimatmålen ska nås. Det är därför
angeläget att synergieffekterna mellan en ökad kolinlagring och andra sidonyttor vid en
om ställning av jordbruket utreds vidare med utgångspunkt i existerande forsknin g och att
förslagen som utrednin gen lägger ses som ett m in imum att arbeta vidare utifrån.
De er farenheter som fin ns av s.k. conservation agriculture (minim erad jordbearbetnin g, odling
av m ellangrödor, varierad växtföljd, m arken alltid täckt och genomvävd av växande eller
vissnande rötter) visar att m an kan halvera energiförbrukningen på gården, m in ska behovet av
mineralgödsel och bekäm pningsmedel, öka den biologiska mångfalden, min ska närin gsläckaget
och öka kolinlagr in gen i marken med över 1 ton CO2 / ha sam tidigt som skörden bibehålls eller
till och m ed ökar. Tilläm pat på 500 0 0 0 hektar skulle detta ge en kolsänka på över 0 ,5 m iljon
ton CO2 / år. Det fram står som märkligt att utredningen inte närmare analyserat erfarenheter
som dessa.
Utrednin gen nämner i olika avsnitt betydelsen av biologisk mångfald och hur den påverkas av
olika möjliga åtgärder att binda kol i jordbrukslandskapet. Avvägn in gen mellan kolinlagrin g och
biologisk m ångfald är m ycket viktig, men behandlas bitvis in konsekvent. Här efterlyser
Vetenskapsakademien ett sam lat grepp.
På jordbruksm ark som tagits ur bruk eller ”som kan kom ma att tas ur bruk fram över” (s.182)
bedöms beskogn in g läm plig för att gynna kolbalansen, och på mark som redan börjat växa igen
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”bör åtgärder som främ jar tillväxten vidtas, utan att den biologiska mångfalden utarm as”. Detta
är, enligt KVA:s m en ing, i strid m ed etablerad kunskap kring de största hoten mot den
biologiska mångfalden. Igenväxn in g, upphörd hävd och igenplanterin g är förutom avverknin g
de faktorer som har störst negativ påverkan på rödlistade arter i Sverige (Tillstånd och trender
för arter och deras livsm iljöer – rödlistade arter i Sverige 2020 ). På annat håll i utrednin gen
framhålls, i m otsats till ovanstående, m arkanvändning som bibehåller ett öppet landskap och
det kol som är bundet i det (t.ex. vallodling), vilket också gynnar den biologiska m ångfalden
(s.192).
Förslaget att beskoga jordbruksm ark som tagits eller kan kom ma att tas ur bruk på sidan 182 är
också i m otsats till det som står på sidan 218: ”Eftersom svenska betesm arker redan har relativt
stora mängder kol inbundet i marken bör åtgärderna snarare bevara existerande kolförråd i
naturbetesm arker”. J ust naturbetesm arker i skogsbygderna utm ärker sig bland jordbruksm ark
under avvecklin g. Vetenskapsakademien anser att dessa m arker bör bevaras och ej beskogas,
både för den biologiska m ångfaldens och kolsänkans skull.
En av de åtgärder som övervägs för att öka in bin dnin gen av kol är att använda främ mande
trädslag, som contortatall, hybridasp, och hybridlärk (s. 20 2). Detta diskuteras utan beaktande
av effekterna på biologisk mångfald. Globalt sett är främm ande arter ett av de allra största hoten
mot biologisk mångfald. Så är till exem pel contortatallen klassad som invasiv art av
Naturvårdsverket, den är förknippad m ed konflikter gentemot rennärin gen, och i
Artdatabankens risklista är den identifierad som en art ”m ed stor eller potentiellt stor ekologisk
effekt som har potential att etablera sig över stora om råden”. KVA anser att användandet av
främm ande arter ska undvikas, då det är i strid m ed bevarandet av den biologiska m ångfalden.
Det är anmärknin gsvärt att m an i utrednin gen inte ser den stora potential som finns i
energiskogsodling och att man inte tillvaratar den på ett bättre sätt. Sådan odling uppfyller flera
krav; den har kort etablerin gstid och kan på kort sikt ta upp stora m ängd er koldioxid från
atmosfären som lagras i m ark och biom assa. Upplagringen i marken fortgår under lång tid och
den ovanjordiska biom assan kan förslagsvis användas för energiproduktion kopplat till CCSanläggn in gar. Energiskogsodling på de arealer som nu föreslås för fånggrödor och för
traditionell skogsodling skulle avsevärt öka m öjligheterna att nå klimatmålen. Sum man av de
arealer som förslås som m öjliga för energiskog, fånggr ödor och beskognin g (tabell 6.1) är ca 500
0 00 hektar. En försiktig uppskattning av kolinbin dnin gen ger vid handen att uppem ot 8 – 9
miljoner ton koldioxid årligen skulle kunna undandras atm osfären om det kom bin erades m ed
CCS. Och detta mål skulle uppnås betydligt snabbare än de värden som anges i tabell 6.1.
På sidan 193 beskrivs att in lagrin gen av kol i biom assa i energiskogssystem inte in går i dagens
redovisningssystem. Men då uppstår frågan om vilka åtgärder som är ”kom pletterande” och hur
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dessa bestäm s. Används biomassan konsekvent i bio-CCS så förefaller det märkligt om man in te
skulle få tillgodoräkna sig detta.

Återvätning av torvm arker
Torvm arkerna i Sverige ger i dag upphov till cirka 11,5 m iljoner ton koldioxidekvivalenter
utsläpp årligen. Utredningen föreslår att 10 0 0 00 hektar dikad sum pskog skulle återställas
genom återvätnin g sam t 10 0 00 hektar övergiven jordbruksmark på torvm ark. Detta är en
mycket försiktig uppskattnin g av behoven och potentialen som definitivt borde utökas. KVA
anser att politiska styrmedel behövs för att aktivt kunna m inska utsläppen och öka kolsänkorna
på torvmarkerna.
KVA m enar att målet på sikt bör vara att all dränerad torvm ark bör göras blötare, särskilt den
bördiga marken. Istället föreslår, som näm nts, utredningen att återväta <1/ 10 av dränerad
torvm ark, 10 0 0 0 0 hektar skogsm ark och 10 00 0 hektar åkermark, och dessutom pekas mark ut
som används i begränsad omfattnin g eller har övergivits. Det är oftast fattigare m ark som
överges, m ark som har låga eller in ga em issioner. Dessutom föreslås att denna mark ska
återvätas successivt under 20 år till år 20 40 , vilket KVA anser är både för långsamt och för litet.
Då växthusgasrapporterin gen använder en och sam m a em issionsfaktor för närin gsfattig och rik
mark, samtid igt som vi vet att de rika m arkerna släpper ut m er, skulle den föreslagna åtgärden
se ut som en m inskning i nationell rapportering, men i realiteten inte ge m ycket effekt alls. Det
är de mest bördiga m arkerna som borde återvätas snarast – eftersom de har höga em issioner –
vilket är skogsm ark om ca 40 0 0 00 till 50 0 00 0 hektar enligt Markin venterin gen (SLU), sam t
därtill också all organogen jordbruksmark. Vidare borde en avveckling av torvbrytnin gen i
landet övervägas. Sam m anlagt skulle en årlig avgång i storleksordnin gen 10 miljoner ton
koldioxidekvivalenter kunna förhin dras, och den restaurerade marken skulle åter bli en
kolsänka.
Utrednin gen föreslår åtgärder som endast min skar årliga em issioner med 0 ,5 m iljoner ton till
2030 och 0 ,9 m iljoner ton koldioxidekvivalenter till 2045. Frågan är hur utredningen
resonerar? Givet uppgiften i direktiven borde det vara en självklarhet att föreslå åtgärder som
går betydligt längre ifråga om utsläppsreduktioner. Vetenskapsakadem ien ifrågasätter varför
utredningen avstår från dylika förslag.

Biokol
KVA delar utredningens uppfattnin g att biokol är den teknik inom ”andra tekniker för negativa
utsläpp” som har störst potential att bidra till negativa utsläpp före år 2045 (kapitel 17).
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Internationella studier bekräftar för övrigt uppfattnin gen att biokolet har stor potential som
kolsänka. I en studie från år 2018 av Royal Society (UK) uppskattas behovet av negativa utsläpp
globalt för att klara 2°- graders målet fram till år 2100 till drygt 80 0 miljarder ton koldioxid. I
samm a studie bedöm des det m öjliga bidraget globalt från biokol till ungefär en fjärdedel, dvs.
20 0 miljarder ton.
Utrednin gen uttrycker sig d ock försiktigt om potentialerna i Sverige och verkar inte vara klar
över den utveckling som de facto redan pågår i vårt land, som t.ex. att Europas för närvarande
största biokolproduktionsanläggn ing fin ns i Sverige (Skånefrös anläggn in g i Ham m enhög) där
biokol och fjärrvärme via pyrolys produceras m ed hjälp av restprodukter från jordbruket.
KVA stöder utrednin gens förslag att biokolsanläggnin gar fortsatt ska kunna få in vesteringsstöd
genom Klim atklivet (s. 665). Satsnin garna in om klimatklivet har varit viktiga för att initiera
produktionen av biokol i Sverige. Vad som dock behövs långsiktigt för att öka användningen av
biokol är en ersättnin g för den bin dning av koldioxid som görs. En dylik ersättnin g skulle ge
potentiella aktörer ekonom iska incitam ent för att skala upp om vandlingen av olika typer av
biomassa till biokol till en mer betydande nivå.
Biokol är ett nytt och delvis om oget teknikom råde som spänner över ett antal sam hällssektorer
(klimat, en ergi, jordbruk, skogsbruk, avfallshantering, vatten, stadsutveckling m m ) och olika
myndigheters ansvarsområden. Vetenskapsakadem ien vill därför förorda att Sverige satsar på
utvecklingen av en nationell strategi på området. I sam band m ed detta bör ett nationellt
kunskapscentrum för biokol skapas som har m öjlighet att ta ett helhetsgr epp på biokolet och
dess användnin g.
KVA stöder utrednin gens förslag att utreda möjligheten att ge stöd till biokolsanvändning inom
landsbygdsprogram m et (s. 665). Stödet bör dock inte begränsas till detta eftersom
jordbruksmark bara är ett av m ånga användnin gsom råden. Pyrolyserad biomassa kan inte bara
användas som biokol och källa till negativa utsläpp utan kan också användas som
bioenergiresurs för att ersätta fossila bränslen, inte m in st fossilt kol. På kort och m edellång sikt
kan även detta användnin gsom råde bidra aktivt till att uppnå klimatmålen.
KVA stöder utrednin gens uppfattnin g att det behövs ytterligare forsknin g och utvärderin g av
svenska biokolsprojekt för att avgöra i vilken utsträcknin g biokol som kolsänka kan bidra till att
uppfylla Sveriges m iljöm ål (s. 665). Särskilt frågan om biokols långsiktiga stabilitet behöver
ytterligare forskning. KVA in stäm mer i utrednin gens bedöm nin g att den frivilliga m arknaden
för klim atkom pensation kan bidra till att utveckla nya tekniker för negativa utsläpp (s. 665).
KVA anser att biokol har goda förutsättningar att vara intressant för frivilligmarknaden (s. 669)
eftersom en sådan utveckling pågår, både i Sverige och internationellt. Fin ansierin g genom
frivilligm arknaden kan bidra till att biokolsmarknaden kan utvecklas utan stora statliga stöd,
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men det förutsätter att en trovärdighet krin g biokol som kolsänka kan byggas upp – t.ex. via
certifierin g – vilket förutsätter åtgärder för nationell samordnin g och en strategi som näm nts
ovan.

Avskiljn in g och lagring av biogen koldioxid
Bio-CCS är en intressant m öjlighet att reducera halten av koldioxid i atmosfären. Som fram går
av utrednin gen återstår dock en rad osäkerheter, krin g lagstiftnin g, teknik, praktisk hanterin g,
fin ansierin g etc., vilket gör det svårt att idag bedöma dess potential, främ st på kort sikt.
Utredarens förhoppningar om bio-CCS som kom pletterande åtgärd redan 20 30 förefaller mot
denna bakgr und optim istisk. Det finns idag bara ett fåtal anläggn in gar i världen som tilläm par
CCS-tekniken i hyggligt stor skala. Meningarna är också delade om hur långt gången processen
är vad gäller lagrin gsplatser i Norge – som enligt utredningen fram hålls som alternativ för
lagrin g av svenska utsläpp åtmin stone fram till 2030 – och när sådana kan finnas tillgängliga.
Samtidigt konstaterar såväl utredningen som den samlade forskningen att negativa utsläpp
behöver börja genereras redan i närtid .
KVA är, som redan framförts, i prin cip positiv till de förslag som utredningen lägger som rör
stöd till forsknin g och utveckling om teknik för koldioxidin fångn in g. Sådan teknik m ed
in riktning på biogent kol kan vara en del av lösnin gen för att uppnå negativa utsläpp i Sverige. I
Sverige finns precis som utredningen konstaterar en rad stora punktkällor av biogena utsläpp.
Utvecklas möjligheten att avskilja den biogena koldioxiden genom bio-CCS på ett långsiktigt
hållbart sätt och det samtidigt möjliggör en am bitionsökning i klim atarbetet så är det positivt.

Koldioxidlagrin g i geologiska form ationer
Samm anställnin gen och analysen av tänkbara platser för koldioxidlagrin g i berggrunden är
översiktlig. H är demonstreras den begränsade kapaciteten för lagr ing i Sverige och behovet av
utökade platsbeskrivnin gar. Den långsiktiga hållbarheten av geologiska förvar för koldioxid är
dock inte självklar, vilket bör noteras och förtydligas. Bedöm ningen är att 99 % eller m er av
koldioxid som in jekteras på läm plig geologisk lagrin gsplats finns kvar som gas efter 10 00 år,
men även att naturligt förekom mande koldioxidfickor kan kvarhålla gaser i m iljontals år. Det
innebär, att valda geologiska förvarsplatser m åste vara täta och in takta under överskådlig
fram tid.
Avskiljnin g av koldioxid från punktkällor och användning av berggrunden som en slutgiltig
koldioxidsänka innebär kanske en möjlighet att närma sig n eutralitet eller negativ
koldioxidbalans. Men den ultim ata kolsänkan i ett berggrundsförvar är in te koldioxid som gas
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utan koldioxid i fast form , dvs. karbonat. Det är logiskt att man söker utveckla teknik för
karbonatiser ing av koldioxiden som en länk i avskiljningsprocessen i stället för att ensidigt satsa
på transport av avskild gas som sedan pum pas ner i ett bergförvar vars fram tida integritet inte
kan garanteras. Karbonatiserin g som ett led i avskiljn ingsprocessen kan vara en strategi som
kan leda till en närm ast invändnin gsfri deponerin g av avskild koldioxid i berggrunden. Enligt
KVA finns här tveklöst öppningar för teknikutveckling och nytänkande och en fördjupad analys
och utvärdering.

Begreppsfloran behöv er klaras ut
Vetenskapsakadem ien anser att det är av värde att begr eppet bio-CCS och övriga begrepp
förklaras. Akadem ien anser det också viktigt att påpeka att analyser och åtgärdsförslag rörande
flertalet CCS-koncept i prin cip är oberoende av koldioxidens ursprung, och in te enbart gäller
koldioxid från fossila kolkällor vilket ofta hävdas i den politiska debatten. Växthuseffekten till
följd av ökad koldioxidhalt i atm osfären är givetvis inte beroende av ursprunget när väl
koldioxiden har når atm osfären. Förutsättnin gen för att bio-CCS ska ge negativt
koldioxidutsläpp är att den koldioxid som avges vid förbrännin g av biomassa motsvarar den
m ängd som biom assan tagit upp under sin livstid , men också att m otsvarande m ängd koldioxid
tas upp vid återväxten av biom assa. Detta resonemang är starkt förenklat, och bortser från de
förskjutnin gar i tid och om fattnin g som finns m ellan det att koldioxid frigörs/ fångas via bio-CCS
respektive binds i växande biom assa och marksystem . Resonemanget förutsätter en starkt
förenklad beskrivnin g av den kom plexa processkedjan frigörelse och återupptag. I realiteten
skiljer sig kin etiken för de olika delprocesserna kraftigt, och flera olika processer och möjliga
kolsänkor måste beaktas vid återgången av frigjord koldioxid till biosfären oavsett koldioxidens
ursprung. Detta måste övervägas i större detalj för att ge underlag för utvärderin gen av olika
åtgärder.

Finansieringen av bio-CCS
Utrednin gen avvisar tanken att kollagrin g genom bio-CCS bör föras in under EU:s
utsläppshandel. Vetenskapsakadem ien har svårt att förstå motiven för det. Tvärtom fram står
det som rim ligt att verka för en sådan ändrin g av handelsdirektivet som kan leda till att bio-CCS
kan generera utsläppsrätter. En anslutning till EU ETS lär dock in te räcka för att få igång
investerin gar tillräckligt snabbt. Priset på EU:s utsläppsm arknad ligger idag runt 200 SEK per
ton. Kostnaden för avskiljning och lagrin g av ett ton koldioxid bedöms ligga på 100 0 SEK. Det
föreslagna, riktade stödet till svenskbaserad bio-CCS (t.ex. via det föreslagn a omvända
auktionsförfarandet) är därför ett klokt förslag. Långsiktigt är det dock avgörande att det skapas
en m arknad för bio-CCS.
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Beslut i detta ärende har fattats av ständige sekreteraren efter förberedande arbete av Anders
Wijkm an, Bert Allard, Lars E. Ericson, Carl Folke, Anders Lindroth och Lars Tranvik, samtliga
ledam öter av Kungl. Vetenskapsakadem ien.

Göran K. Hansson
Ständig sekreterare
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