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Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en 
klimatpositiv framtid 
(M2020/00166/KI) 

Beslut  
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande 
som sitt svar på rubricerad remiss. 
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har anmodats lämna synpunkter på 
rubricerad remiss. Bifogat yttrande har utarbetats av prof. 
Roland Roberts, fil.dr. Martin Wetterstedt, doktorand Isak 
Stoddart, alla tre vid institutionen för geovetenskaper, jur.dr. 
Yaffa Epstein, juridiska institutionen, docent Ann Magnuson, 
institutionen för kemi - Ångström och prof. Sebastian Sobek, 
institutionen för ekologi och genetik. 
 
 
Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av 
undertecknad prorektor i närvaro av universitetsdirektör 
Caroline Sjöberg, efter föredragning av fakultetshandläggare 
Lena Forsell. Närvarande därutöver var akademiombudsman Per 
Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Johannes 
Bäck. 
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 YTTRANDE 
 
 2020-06-02 UFV 2020/751 
 
 
 Miljödepartementet 
 
 

Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en 
klimatpositiv framtid 
Uppsala universitet har anmodats lämna synpunkter på 
rubricerad remiss. 
Uppsala universitet (UU) anser att betänkandet är ett omfattande 
arbete som rör en mycket viktig fråga. UU anser dock att det 
finns flera problem med betänkandets perspektiv, innehåll och 
slutsatser.  
 
Svarstiden på denna omfattande och viktiga remiss har varit 
kort. Uppsala universitet har därför lagt fokus på att få med 
viktiga synpunkter och inte på yttrandets struktur. 
 

 
Övergripande synpunkt 
Betänkandet beskriver Sverige som föregångsland i 
klimatfrågan (s 26). Visserligen har Sverige, delvis tack vare 
sina rika naturresurser, goda förutsättningar för att lyckas med 
att minska sina utsläpp av växthusgaser och samtidigt fortsätta 
att ha en stark ekonomi, vilket är i sig en förutsättning för alla 
framtida satsningar, men det finns goda anledningar för Sverige 
att undersöka ett brett spektrum av åtgärder för att uppnå 
klimatmålen, inklusive CCS1, bio-CCS, biokol och annat. 
Uppsala universitet håller med betänkandet om ”att vara ett 

                                                 
1 Def av CCS enligt betänkandet: Avskiljning, transport och lagring av 
koldioxid (Carbon capture and storage). 
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föregångsland kräver mod” (s 26), men det kräver även stora 
satsningar på forskning och utveckling. 
 

Sammanfattning 
• UU saknar en djupare analys av det nuvarande 

kunskapsläget, i synnerhet där större oklarheter kvarstår. 
UU bedömer att rapporten överskattar kunskapsläget kring 
flera centrala punkter och skulle vilja se flera pilot- och 
demonstrationsprojekt för de tekniker som betänkandet 
behandlar samt ökad forskning kring bl.a.: i) CCS, inklusive 
transport, modellering och övervakning, ii) de biologiska 
konsekvenserna på ekosystemet av förändrad 
markanvändning, återvätning och biokol, iii) 
metodutveckling för att uppskatta kolbalanser, iv) nationell 
och internationell lagstiftning, samt v) djupare förståelse av 
socio-tekniska system. 

• UU anser att det är olyckligt att betänkandet valt att 
fokusera på avskiljning och lagring av koldioxid av endast 
biogent ursprung. Utsläppens ursprung spelar mindre roll än 
mängden koldioxid som släpps ut till atmosfären i olika 
processer. Cementindustrin är ett exempel. CCS och bio-
CCS utgör samma kompletterande teknik för 
utsläppsminskning. Däremot kan andra aspekter se olika ut i 
båda fallen, t.ex. lagstiftning, skatter, miljöeffekter, mm. 

• Om Sverige väljer att satsa på CCS kan lagring i Norge 
verka rimligt, särskilt till en början. På längre sikt bör dock 
Sverige säkerställa god inhemsk kompetens längs hela 
CCS-kedjan och snarast undersöka, och helst utveckla, egen 
lagring.  

• Möjligheten att använda koldioxid från förbränning som 
råmaterial till produktion, s.k. CCU (carbon capture and 
utlization), nämns i betänkandet, men utan vidare analys. 
Detta är en brist, eftersom det framtida industriella 
systemet, förr eller senare, måste ersätta olja som 
råmaterial.  

• UU saknar en djupare analys av de stora ekonomiska risker 
och konsekvenser som de nya teknikerna kan medföra. Till 
exempel, ett system som skulle innebära väsentligt högre 
energikostnader i Sverige än i konkurrerande länder skulle 
ha mycket allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi och 
näringsliv.  

• UU anser att betänkandet grovt underskattar möjliga 
negativa miljö- och ekosystemeffekter av framtida radikala 
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förändringar i skog och jordbruk med målet att kraftigt öka 
energiproduktionen, som t.ex. minskad biodiversitet. 

• UU anser att betänkandet underskattar allvarliga 
målkonflikter som kan uppstå kring olika prioriteringar av 
Sveriges bioresurser. Om fossila bränslen för transport – 
och eventuellt kärnkraft för elproduktion – ska (delvis) 
ersättas med bioenergi, krävs kraftiga ökningar i produktion 
från skog och mark. Att kraftigt öka bioenergiproduktion i 
landet, samtidigt som man ska låta mycket biomassa förbli 
icke oxiderad (biokol), är en tydlig och central målkonflikt. 
Även de förändrade markanvändningar som föreslås i 
betänkandet kan riskera att leda till allvarliga målkonflikter.  

• UU anser  att svenskt finansierade åtgärder i utlandet bör 
göras med stor försiktighet p.g.a. problem med verifikation. 
Risker med ”utsläppsdumpning” i fattigare länder och 
oanade negativa konsekvenser i andra länders klimatarbete 
bör tas på stort allvar. 

• UU anser att det är en stor risk att bygga svensk policy och 
investeringar på ett förmodat globalt beräkningssystem som 
i framtiden kan ta olika former eller kanske aldrig blir av. 
UU anser att Sverige bör ha starkt fokus på att utvärdera 
effekter av sina egna åtgärder.  

• Allmänt anser UU att betänkandets kommentarer om risker 
är otydliga och delvis motsägelsefulla. Till exempel ”Det 
finns dock inga stora risker …” (s 26), men senare (s 33-34) 
nämns ett antal av de många tänkbara ekonomiska, 
praktiska, tekniska och miljömässiga riskerna (”De olika 
typerna av kompletterande åtgärder är alla förknippade 
med osäkerheter och risker i genomförandet.”). En djupare 
riskanalys saknas för t.ex. extremt höga kostnader under en 
lång tid framåt, som kan binda fast Sverige i ineffektiva 
lösningar för att uppnå klimatmålen. 
 

Energisystemet 
I en rapport från Energimyndigheten 
(https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/p
ublikationer-cbm/2013-konsekvanser-av-okat-uttag-
skogsbransle.pdf ) anges en gräns för hur stort uttag ur 
skogsindustrin man anser maximalt kan göras utan att inskränka 
på odlingsmark för livsmedel eller behovet av ekosystemtjänster 
i obrukad skog. Det finns inga hänvisningar till myndighetens 
beräkningar på detta område, vilket är beklagligt. En 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/2013-konsekvanser-av-okat-uttag-skogsbransle.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/2013-konsekvanser-av-okat-uttag-skogsbransle.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/2013-konsekvanser-av-okat-uttag-skogsbransle.pdf
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uppskattning av den framtida bioenergianvändningen samt den 
ökade produktionen nämns kortfattat på s 761.  

Det framgår från sektion 20.8 att betänkandets perspektiv inte 
tar hänsyn till det möjliga, och förmodligen sannolika, behovet 
av att kraftigt öka bioenergianvändning i landet (s 761). Ett 
möjligt framtidsscenario för Sverige utan varken fossila bränslen 
eller kärnkraft skulle förmodligen betyda en kraftig ökning av 
bioenergi i landet. Att betänkandet t.ex. inte överväger möjliga 
konsekvenser för tillgång till energi och biomassa av ett system 
med eller utan kärnkraft är beklämmande. 

Betänkandet presenterar ingen ingående analys av tillgång till 
svensk bioenergi. På s 27 kan man läsa ”Den rikliga tillgången 
till biomassa”. Visserligen har Sverige stor produktion av 
biomassa som förmodligen kan öka, men resursen är redan idag 
hårt exploaterad. Idag använder landet ca 140 TWh bioenergi (s 
757). Om allt detta skulle användas enbart till att producera el 
skulle det räcka till ca 50 TWh, dvs lite mindre än elen som 
kärnkraft producerar idag. Vind, sol och andra förnybara källor 
kan bidra mer till elproduktionen, men det finns kvar dagens 
behov av t.ex. biofjärrvärme samt behov av att ersätta fossila 
bränslen i transportsektorn och energi från förbränning av den 
fossilt baserade andelen av sopor. Som betänkandet belyser, 
kräver (bio-) CCS energi, som måste tas någonstans ifrån. 
Effekten på skogen uppskattas av betänkandet som liten, i och 
med att biomassauttaget inte behöver öka mycket för att nå de 
beskrivna målen, men det är taget utan hänsyn till en möjlig 
kraftig ökning i önskad bioenergiproduktion. För biokol som 
återförs till marken, finns en tydlig möjlig målkonflikt i att bara 
delvis oxidera det biologiska materialet. Energin som inte 
produceras måste därav produceras på något annat sätt. Här är 
det värt att påpeka att Sverige idag importerar olika slags 
bioenergi (s 759).  

Trots kraftig utbyggnad av elproduktion från vind och sol för 
elsystemets kommande behov, i synnerhet om det är utan svensk 
kärnkraft, kan således innebära kraftigt ökad efterfrågan på 
bioenergi, förmodligen till den graden att skarpa prioriteringar 
mellan olika användningsområden för biomassa (el, värme, 
biodrivmedel, bygg, papper, mm.) kommer att behövas. 

Sammanfattningsvis kan ett strategiskt betänkande om negativa 
utsläpp, som inte belyser eventuella samspel mellan olika delar 
av råvarusystemen och energisystemen, inte anses vara fullgott.  
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Kompletterande tekniska lösningar: CCS, bio-CCS 
& CCUS 
Om CCS av koldioxid från förbränning av biomassa anses vara 
en relevant teknik, medför detta att även CCS av koldioxid från 
fossila bränslen måste anses vara tekniskt gångbart. Det kan 
därför inte anses vara meningsfullt att skilja skarpt mellan 
”CCS” och ”bio-CCS” på det sätt som betänkandet gjort, 
eftersom världen och Sverige i första hand måste reducera 
utsläppen från fossila bränslen, och enbart i andra hand försöka 
åstadkomma negativt utsläpp. Eftersom det finns en viktig 
tidsaspekt i växthusfrågan bör samhället överväga alla åtgärder 
som har stor potential och som kan införas relativt snabbt. 
Sveriges utsläpp av koldioxid från fossila bränslen och 
cementindustrin är idag omfattande och CCS, i bred mening, bör 
övervägas. 

Betänkandet verkar använda lite förvirrande semantik (t.ex. s 29 
”cementproduktion, där fossila koldioxidutsläpp annars inte kan 
undvikas”) där utsläpp från kalksten konceptuellt buntas ihop 
med utsläpp från fossila bränslen. Möjligen leder detta till ett 
underligt perspektiv på cementfrågan. Cementproduktion frigör 
stora mängder koldioxid men cement- och betongprodukter 
absorberar i vissa fall koldioxid motsvarande 15-20% av den 
koldioxid som släpptes ut vid produktion. Som betänkandet 
belyser (bl.a. i sektion 18.4), finns oklarheter i hur stort upptaget 
är. Det är dock klart att om CCS används vid cementproduktion, 
och absorption av koldioxid sker efter produktionen, kan CCS 
med cement produktion uppenbarligen vara en viktig 
”kompletterande åtgärd” i betänkandets mening. CCS av 
avgaser från cementproduktion bör därför anses vara ett av de 
områden som borde undersökas grundligt och på tidigt stadium. 
I tabell 1 finns förslag på bio-CCS områden som kan minska 
koldioxidutsläpp med 3,7 M ton per år om ca ett decennium. 
Cementindustrin finns dock inte bland förslagen trots att t.ex. 
bolaget Cementa producerar långt över 2 M ton koldioxid per år 
från tre anläggningar. CCS-potentialen i samband med 
cementproduktion borde ha en framstående plats i betänkandet. 

Den största delen av industri- och energiutsläppen kommer från 
ett begränsat antal stora anläggningar. Bara CCS av avgaser från 
dessa källor skulle minska motsvarande utsläpp från stora delar 
av den inhemska transporten. Mot denna bakgrund, förefaller 
det ologiskt att inte inkludera CCS som en viktig 
kompletterande åtgärd i en strategi för utsläppsminskning. Om 
det överhängande målet är att så snabbt som möjligt minska på 
klimatutsläppen bör CCS i bred mening undersökas betydligt 
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mer än betänkandet gjort, inklusive kostnader, miljöeffekter, 
sann (global) utsläppsminskning samt eventuella strategiska 
övervägningar.  

Betänkandets formulering att ”CCS är förenade med långa 
ledtider” (s 35) är underlig i sammanhanget och kan anses vara 
vilseledande. CCS kan göras med ”off-the-shelf” teknik. CCS 
anläggningar finns redan runt om i världen. De tekniska ledtider 
som behövs för att bygga anläggningar med eller utan CCS 
skiljer inte avsevärt. Det som kan ta mer tid är vidare teknisk 
utveckling för att göra systemet effektiverare och billigare. 
Hastigheten i de administrativa ledtiderna (lagsstiftning, tillstånd 
osv) kan styras politiskt. 

IEA har påpekat ( https://www.iea.org/reports/the-role-of-co2-
storage) att CCS kan komma att vara en av de tekniska lösningar 
som behövs för att uppnå klimat- och energimålen. Denna 
teknik är redan igång i flera länder och skulle kunna införas i 
Sverige på mycket stor skala, relativt snabbt, vilket är mycket 
viktigt i samband med klimatfrågan. Betänkandet (s 37) pekar 
på fördelarna med ”teknikneutrala” system. Det är svårt att se 
varför samma logik inte ska tillämpas även för CCS av fossila 
avgaser. Som betänkandet belyser på flera ställen, kan åtgärder 
för att minska växthusutsläpp vara mycket kostsamma. Detta 
kan betyda att det som kan åstadkommas, begränsas p.g.a. brist 
på ekonomiska resurser. Därför är det tveksamt, och kan t.o.m. 
vara kontraproduktivt, om gångbara och eventuellt relativt 
billiga tekniker väljs bort av ”principskäl”. 

Som betänkandet skriver på s 55 är det naturligt att sikta på 
transport med fartyg till en början, för begränsade volymer 
koldioxid.  Om CCS dock skulle utvecklas till en större 
komponent i Sveriges energisystem kan andra 
transportmöjligheter (t.ex. pipeline från sydvästra Sverige) vara 
relevanta under ”överskådlig framtid”. 

Betänkandet menar att, på goda grunder, bör lagring av 
koldioxid inom (bio-)CCS satsningen kortsiktigt ligga i Norge. 
Det skulle dock gynna Sverige att utveckla en inhemsk 
kunskapsbas och tillhörande kommersiell aktivitet. Relevanta 
områden som behövs för att bemöta utmaningen är bl.a. 
utbildning och träning av personal med kunskap för att bemöta 
de norska kommersiella aktörerna på ett fullgott sätt, 
kartläggning av möjliga svenska lagringsplatser, samt ge goda 
förutsättningar för teknikutveckling vid  svenska bolag som är 
världsledande i bl.a. produktion av borrningsutrustning.  
Sverige har goda förutsättningar för att bemöta denna utmaning. 
Det finns pågående forskning inriktat på användning av gas 

https://www.iea.org/reports/the-role-of-co2-storage
https://www.iea.org/reports/the-role-of-co2-storage
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under tryck (t.ex. koldioxid) som en storskalig 
ellagringsmöjlighet och ett antal djupgeotermiska projekt (bl.a. i 
Finland och Sverige) som delvis berör flöde av material i den 
djupare berggrunden, något som är närliggande frågeställningar 
om CCS.  

CCS i svenskt territorium skulle behöva mer forskning om den 
svenska berggrunden, om metoder för kartläggning av strukturer 
och flöden i dessa, samt ett antal tekniska system, t.ex. för 
övervakning. Utöver de utvecklingsområden som påpekas i 
betänkandet, behövs grund- och tillämpad forskning om metoder 
för att karakterisera, kvantifiera och övervaka geologiska 
lagringsplatserna (s 351) samt att undersöka transportmetoder 
för svenska förhållanden, i synnerhet båttransporter. Svenska 
forskare har haft och har en hög internationell CCS profil (bl.a. 
ledning av EU CCS projekt) i samband med de geologiska 
frågeställningarna, inklusive högupplösningsmonitorering och 
multifas flödesmodellering. Om CCS blir aktuellt i Sverige bör 
dessa forskningssatsningar rimligen förvaltas och expanderas 
utöver de områden som nämns på t.ex. s 322-323. 

Betänkandet förordar inrättande av ett nationellt centrum för 
CCS inklusive bio-CCS, som föreslås vara en del av 
Energimyndigheten (s 61). Detta kan vara lämpligt och bra, men 
samtidigt bör man vara medveten om att i dagens läge finns 
expertisen om CCS i första hand vid landets högskolor. En 
förutsättning för att ett centrum ska fungera väl är att denna 
expertis tas till vara på bästa sätt.  

Betänkandet (s 60) verkar föreslå ett regelverk där koldioxid 
som används i EOL (enhanced oil recovery) inte ska 
uppmuntras, och möjligen bör förbjudas i Sverige. Detta kan 
vara en kontraproduktiv åtgärd. Om EOL kan betyda att de 
ekonomiska möjligheterna för permanent lagring av koldioxid 
ökar, kan acceptans av EOL göra att, av ekonomiska skäl, mer 
koldioxid kan lagras än annars och att klimatutsläppen totalt 
minskar. Världen är idag, och kommer att under ganska lång tid 
vara, starkt beroende av olja, och olja kommer att produceras 
och användas i stor skala. Att lagra koldioxid som en del i 
produktionsprocessen kan vara bättre än att inte göra det.  

Betänkandet belyser enbart måttligt möjligheterna med tekniker 
för att lagra och använda CO2 (så kallad CCUS), som i 
sammanfattningen endast omnämns i en mening. CCUS kan 
innebära att utnyttja fossilfria energislag för icke-biogen 
kolinlagring av CO2 från punktkällor eller direkt ur atmosfären, 
samt att använda CO2 för framställning av fossilfria bränslen 
och kemikalieråvaror. Detta är teknik som i dagsläget har 
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relativt låg TRL-nivå men icke desto mindre har potentialen att 
på relativt kort sikt bidra till koldioxidinlagring utan att gå 
omvägen via skogsbruket. Exempel på CCUS är elektrolytisk 
produktion av vätgas (H2) och efterföljande omvandling av 
CO2, eller direkt elektrolytisk omvandling av CO2 till kemisk 
råvara. En tänkbar utveckling är att omvandla vätgas till metan 
(som kan göras med små energiförluster), som sedan kan 
användas i ett antal existerande tekniska system (t.ex. bilar) där 
naturgas eller biogas används idag. Användning av sådan metan 
i t.ex. transporter skulle leda till koldioxidutsläpp vid 
användning, men det gör även biodrivmedel. CCUS tillsammans 
med förnybara energislag är tekniker som redan nu är på 
demonstrationsstadiet vid europeiska industrier (t.ex. Siemens), 
och förtjänar en betydligt mer ingående undersökning än vad 
betänkandet presenterar. Icke-biogen CCUS har fördelen att den 
på längre sikt frikopplar produktionen av bränslen och andra 
högvärdiga produkter från alltför krävande uttag av 
naturresurser. 

Skog och mark - Miljö- och ekosystempåverkan - 
Risker och målkonflikter  
Betänkandet beskriver även vikten av att använda skog och 
mark som kolsänka. En möjlighet som beskrivs är att låta 
skogen växa i högre grad. Detta går inte riktigt ihop med en 
kraftigt ökad produktion av biobränsle från skogsråvara. Dessa 
två delar av utredningen står åtminstone delvis i motsättning till 
varandra, eftersom ett ökat uttag av skog som bränsle rimligtvis 
leder till att nettokolinlagringen i skogen går långsammare. 

En annan åtgärd som beskrivs för att öka kolsänkan är lagring av 
biokol i marken. En stor meta-studie visat att uppehållstiden för 
biokol i mark är i genomsnitt 500 år. Sverige har redan 
biokolstillverkning och andra projekt på gång. Den stora 
fördelen med biokol, förutom jordförbättring, är att det går att 
tillämpa storskaligt på hemmaplan, till skillnad från CCS 
(lagring eventuellt enbart i Norge) eller åtgärder i andra länder. 
Det är också en teknik som kan tillämpas i många länder och 
Sverige skulle kunna skapa ett teknologiskt försprång för 
framtida exportmarknader. Man kan argumentera att en kraftfull 
satsning på tillverkning och användning av biokol i Sverige kan 
innebära många fördelar för landet. UU efterlyser betydligt 
större klarhet på biokolets roll i Sverige än vad betänkandet 
erbjuder.   

Som betänkandet noterar, bedöms en stor andel av arterna och 
livsmiljön som skyddas av Art- och habitatdirektivet vara utsatta 
(s 311). Skog och våtmarker är viktiga livsmiljöer och som 
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betänkandet beskriver finns många möjliga positiva samspel 
mellan målen för klimat och för biologisk mångfald. Även 
jordbruksmark och annan öppen mark utgör  viktiga livsmiljöer 
för manga skyddsvärda arter. Omfattande skogsplantering och 
andra föreslagna åtgärder utgör ett potentiellt hot på den 
biologiska mångfalden. Dessutom finns det risk för konflikter 
mellan rådande miljölagstiftning på nationell, EU och 
internationell nivå. Betänkandets diskussion kring potentiellt 
negativa effekter på arter och juridiska konflikter är otillräcklig. 

På s 514 förordas en ändring i beslutet om det s.k. moratoriet om 
geoengineering så att inte bio-CCS och annan icke-fossil CCS 
omfattas av moratoriet. Som betänkandet påpekar (s 357) finns 
viss oro ”bl.a. inom miljörörelsen”, åtminstone i vissa länder. 
Troligen är detta skälet varför fossilt CCS exkluderats från 
moratoriet men inte bio-CCS. Rapporten “Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity, Update on Climate 
Geoengineering in Relation to the Convention on Biological 
Diversity: Potential Impacts and Regulatory Framework”, 2016, 
(https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-84-en.pdf ) 
diskuterar potentiellt negativa konsekvenser av bio-CCS på 
biologisk mångfald. En eventuell ändring i konventionens 
ståndpunkt om bio-CCS bör, därför, inramas på ett sätt som 
endast tillåter bio-CCS som inte har väsentlig negativ påverkan 
på den biologiska mångfalden. 

Betänkandet påpekar att ”För de flesta av åtgärderna på 
LULUCF-området krävs ytterligare analyser av var olika 
åtgärder är lämpliga att utföra (s35)”. Utöver det som nämns i 
andra delar av detta dokument vill UU speciellt nämna följande 
forskning som behövs inom LULUCF området: 

• Återvätning av tidigare torvmark kan leda till ökat 
metanutsläpp från marken, vilket hotar att nollställa den 
ökade kolinlagringen i marken, eftersom metan är en ca 
30 gånger starkare växthusgas. En noggrann genomgång 
av den befintliga vetenskapen i detta fält behövs innan 
åtgärder sätts i kraft. 

• En långvarig kolsänka är användning av virke i 
byggnader. Den aspekten borde utvecklas, och 
motsvarande styrmedel rekommenderas. 

• Återbeskogning av jordbruksmark är kontroversiell 
eftersom den ökande globala befolkningen är i behov av 
odlingsbar mark. Möjligen bör en återbeskogning av 
jordbruksmark i smala korridorer längs med sjöar och 
vattendrag förordas, vilket skulle minska övergödningen, 
förbättra vattenkvalitén och minska emission av metan 
från sjöar och vattendrag.  

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-84-en.pdf
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• Den föreslagna satsningen på skogsskador bör begränsas 
till att omfatta bara sådana skador som hotar att minska 
skogens kolinlagring. 

• Mer kunskap om biokol och dess positiva effekter på 
marken. 
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Internationella och globala perspektiv - 
Utsläppsminskningar i andra länder 
Import och export 
Idag är en mindre men väsentlig andel av svenskt drivmedel av 
biologiskt ursprung. Stora andelar av detta importeras. Att detta 
leder till en minskning av de globala koldioxidutsläppen kan 
vara svårt att bedöma, eftersom det är möjligt att 
producentlandet använder fossila drivmedel istället för det 
biodrivmedel som man sålt till Sverige. Betänkandet skriver att 
”biodrivmedel antas även behöva importeras” (s 759), dvs man 
utgår ifrån en framtida omfattande import av bioenergi. Kraftigt 
ökad inhemsk produktion av biodrivmedel kan vara önskvärt, 
om det bedöms som ekonomiskt och miljömässigt rimligt. 
Skulle dock Sverige välja att t.ex. omdisponera mycket 
jordbruksmark till biobränsleproduktion kan det leda till behov 
av ökad import av mat, eller minskad export av mat, som i sin 
tur kan påverka markanvändning och slutligen kolbalanser i 
andra länder. Sådana effekter är i viss mån oundvikliga, och 
internationell handel måste rimligtvis vara en del i det framtida 
energisystemet. ”Verifikationsverktyg” (och avtal) kan vara 
viktiga och bör finnas, men bör inte ersätta en löpande svensk 
övervakning av de sanna samlade effekterna av svenska åtgärder 
relativt globala utsläpp. 

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige betyder att Sverige idag 
exportera el, huvudsakligen under perioderna när det blåser 
mycket i norra Europa (svensk vattenkraft saknar kapaciteten för 
att kompensera för fluktuationerna i vindkraftsproduktionen).  
Den exporterade svenska elen ersätter idag el från fossila 
bränslen i andra länder. Det är dock inte självklart att detta är ett 
effektivt sätt att minska på de globala koldioxidutsläppen, 
eftersom vind-el från Sverige kan t.ex. betyda mindre 
investeringar i vind i andra Europeiska länder, samtidigt som 
vindmönstren är mycket storskaliga (korrelerad 
vindkraftsproduktion mellan länder) och med dagens teknik 
finns praktiska gränser för hur mycket variabel el som 
elsystemet kan hantera. Redan idag, tenderar elpriser att gå ner 
(ibland även till negativa priser) under blåsiga perioder, som är 
en tydlig signal att elsystemet har stora problem att hantera 
fluktuationerna i produktionen från vind och sol, samtidigt som 
ytterligare stora investeringar i vind och sol pågår i flera länder, 
inkl. Sverige. Problemet kan i princip lösas med ellagring, men 
existerande lagringsteknik skulle ha enorma kostnader för de 
relevanta volymerna el. 
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Nationell och internationell lagstiftning 
På s 513 belyser betänkandet att Helsingforskonventionen, som 
både Sverige och EU är anslutna till, inte i nuläge lär tillåta 
lagring av koldioxid under Östersjön. Betänkandet argumenterar 
att under gällande EU lagstiftning krävs arbete för att få till 
stånd en justering av konventionen så att CCS i Östersjön under 
EU reglementet blir förenligt med konventionen. Det är värt att 
påpeka att EU har möjlighet att rösta som ombud för alla EU-
medlemsstater inom konventionens Commission, och kan, 
därmed, föreslå en rättelse på uppdrag av alla medlemsstater. 
Eftersom antagande av rättelser kräver samtycke av alla parter, 
kan EU inte agera ensidigt. Naturligtvis, kan det anses vara 
viktigt att de eventuella risker och negativa konsekvenser som 
detta kan medföra, i andra länder och i förlängningen även i 
Sverige, utreds ordentligt innan Sverige eventuellt beslutar för 
att verka för en ändring i Helsingforskonventionen, samt 
ratificering av Londonprotokollet och eventuell justering av 
moratoriet mot geoengineering. 
Internationell standard för beräkning av kolbalans 
En världsstandard för hur man beräknar utsläppen kan 
förmodligen vara en förutsättning för en effektiv global 
hantering av klimatfrågan, men idag saknas detta. Det är viktigt 
att svenska och internationella klimatmål är tydligt satta, står i 
linje med varandra, och kan följas upp, utifrån vilken global 
klimatpåverkan de bedöms leda till. Koldioxidbudgetarna och de 
uppskattade effekter som IPCC presenterar i sina rapporter bör 
utgöra en viktig utgångspunkt som kunde ha  lyfts fram i mer 
detalj i betänkandet (del 5.1)  

Det finns ett antal tekniska avgöranden och val som kan komma 
att starkt betinga den förmodade framtida modell för hur olika 
länders koldioxidbalans ska beräknas. En klar risk är att ett 
framtida internationellt beräkningssätt kommer att ge 
möjligheter till ”utsläppsdumpning”, där rikare länder lever upp 
till formella förbindelser genom att i praktiken exportera delar 
av sina utsläpp, särskilt till fattiga länder.  

Betänkandet lär inte ha tagit fullgod hänsyn till den kvalitativa 
skillnaden mellan koldioxid å ena sidan samt metan och lustgas 
å andra sidan. Metan bryts ner efter ca ett decennium. 
Koldioxid, å andra sidan, stannar i atmosfären för alltid. Utsläpp 
av metan och lustgas som håller sig på en konstant nivå över ett 
längre tidsintervall bidrar inte till ytterligare klimatpåverkan, 
utan medför en konstant klimatpåverkan. UU anser därför inte 
att kompletterande åtgärder behövs för de olika gaserna för att 
nå 2045-målen. 
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Det finns ytterligare möjliga komplikationer av teknisk art. Ett 
exempel som kan vara viktig för Sverige är huruvida torv ska 
räknas som ett fossilt bränsle eller inte. Detta relaterarar till 
frågan om, och i så fall hur, torvmarker som kolsänka kommer 
att ingå i en framtida styrande internationella 
beräkningsalgoritm.   

Om man ska beräkna ett visst lands ”kolbalans” för att mäta och 
kvantifiera effekterna av åtgärder för att minska utsläppen är det 
av stor hjälp om man har kunskaper om de naturliga 
förändringar, något som idag ofta saknas. Därtill kommer 
möjliga antropogeniskt drivna förändringar i kolbalansen som 
beror på annat än ”klimatarbetet” samt effekterna på 
kolbalansen av ett klimat i förändring.   

Utöver dessa vetenskapliga uppskattningar, finns viktiga 
politiskt betingade val om hur ansvaret för åtgärder bör fördelas 
mellan olika länder, bl.a. i vilken utsträckning tidigare 
ackumulerade utsläpp bör eventuellt räknas in. Därför finns 
förmodligen ett omfattande arbete kvar innan världen blir 
överens om ett räknesätt.  

Det är ändå viktigt att räkna på kolbalanser för att förstå läget, 
utvecklingen och effekterna av specifika åtgärder. Kolbalanser 
kan bidra till en effektiv hantering av klimatfrågan utan att 
nödvändigtvis användas som underlag för att t.ex. formellt 
fördela ansvar mellan olika länder. Man kan konstatera att det är 
precis så det ser ut i världen idag, och att olika länder agerar i 
klimatfrågan som de bedömer rimligt.  

Därför bör Sverige vara försiktigt med att göra för stora 
antaganden om hur andra länder kommer att räkna fram 
Sveriges växthuspåverkan i framtiden. Det följer att stark fokus 
bör ligga på åtgärder inom Sverige, hellre än osäkra antaganden 
om framtida internationella avtal och dylikt. Betänkandet tar upp 
frågan delvis i del 20.7.3, i samband med diskussionen om 
eventuella åtgärder i utlandet. 

Verifieringsmekanismer 
Eftersom klimatfrågan är global till sin natur, kan det vara 
lämpligt att överväga att satsa omfattande resurser på 
”verifierade utsläppsminskningar i andra länder”. UU 
instämmer med betänkandet (bl.a. s 844) om att det kan finnas 
problem med uppföljning av åtgärder för att bekräfta att vissa 
åtgärder verkligen leder till en minskning i de totala globala 
utsläppen.  
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Det kommer inte att vara lätt att verifiera om en viss 
utsläppsminskning i ett annat land är ny (alltså en 
kompletterande åtgärd) och att den inte dubbelräknas. Kontroll 
och tillsyn i andra länder är problematiskt. Risken är hög att det 
blir en form av ”greenwashing”, på liknande sätt som många 
klimatkompensationsprojekt för flyget (s 589). Den sanna 
utsläppsminskningen som kan uppnås via sådana satsningar 
förefaller därför väldigt osäker. Projekt i en del länder kan säkert 
fungera, men Sverige bör huvudsakligen genomföra åtgärder på 
hemmaplan.  

Det kan därför vara tveksamt att bygga svensk policy och 
investeringar på ett globalt beräknings- och verifieringssystem 
som kanske aldrig blir av, eller som möjligen kommer att ta 
olika former. Istället bör ledstjärnan rimligen vara att enskilda 
svenska åtgärder bedöms av Sverige. Stor försiktighet är 
motiverad i bedömningar av svenskt finanseriande åtgärder i 
utlandet. Det gäller i synnerhet för åtgärder som inte direkt och 
tydligt reducerar användningen av fossila bränslen i värdlandet, 
eller utsläppen från denna användning (CCS). Att finansiera 
mera indirekta åtgärder, t.ex. ökad kolsänka, i utlandet är 
tveksamt, då det kan vara mycket svårt eller omöjligt att bedöma 
om åtgärderna innebär en verklig minskning av koldioxid i 
atmosfären under de kommande decennierna, relativt det som 
”annars hade skett”. 

Möjligen kan ett bra sätt att förhålla sig till detta vara att inte, i 
första hand, satsa på åtgärder i utlandet med redovisningssyfte i 
samband med internationella avtal. En mer effektiv tillvägagång 
skulle vara att hjälpa fattigare länder att bygga upp sina 
energisystem på ett klimatsmart sätt, samtidigt som positiva 
klimateffekter uppnås. I samband med detta, gäller det 
förmodligen att komma ihåg att kärnproblematiken är utsläpp 
från förbränning av fossila bränslen, och att fokus bör ligga på 
den direkta användningen av fossila bränslen samt 
ersättningslösningar.  
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