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LRFs yttrande av utkast till förordning om ändring i 
förordningen(2011:1088) om hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel och flytandebiobränslen 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tackar för möjligheten att bidra med våra 
synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljö- och 
Energidepartementets remiss inkommen 5 februari 2018. Vi har några få 
synpunkter. 

Synpunkter 
Svenskt skogs- och jordbruk kan komma att spela en större roll i produktion av 
inhemsk råvara till drivmedel. Detta går också hand i hand med en ökad 
livsmedelsproduktion som regeringen har fastställt i den nationella 
livsmedelsstrategin. 
 
Om Sverige vill fortsätta ligga långt fram i omställning till förnybara drivmedel 
så är hög klimatreduktion viktigt. I liggande förslag anges Annex IX råvaror 
undantagna vilket ger en tydligare bild av vad förändringen kommer innebära, 
jämfört med det förslag som remitterades i höstas. Dock innebär detta att 
klassificeringen av en råvara blir helt styrande för marknaden, oberoende av 
klimatreduktionen, vilket borde vara det väsentliga i sammanhanget.  
I en växande biobaserad ekonomi behöver vi ta tillvara på alla typer av hållbart 
producerad bioråvara för att möta den ökande efterfrågan. Då PFAD-råvaran för 
HVO kommer att minska enligt olika prognoser av föreliggande förslag blir det 
ännu viktigare att staten gör allt i sin makt för att underlätta utveckling och 
produktion av svensk biodrivmedelsproduktion, såsom nya råvaror för HVO-
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framställning och FAME, genom exempelvis rapsodling och lignin från 
restprodukter från skogen.   
 
Ur en sårbarhets- och självförsörjningssynvinkel är det viktigt att öka inhemsk 
produktion av drivmedel för att kunna köra våra fordon inklusive traktorer här i 
Sverige så vi kan producera vår egen mat i ett krisläge. 
 

LRF accepterar liggande förslag men önskar tydligare satsningar på inhemsk 
produktion av biodrivmedel och andra biobaserade produkter från svensk 
råvara.  
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