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Förord
Arbetsgruppen Skogs- och jordbruk har i sitt arbete utgått ifrån IVA-projektet
Ett energieffektivt samhälles vision om en 50 procent mer effektiv energi
användning år 2050.
Varför ska vi energieffektivisera? Av klimatskäl, av resursskäl och för att sänka
kostnader. Energi är en värdefull tillgång som ska användas på ett effektivt
sätt. Skog- och jordbrukssektorn är energiintensiv där cirka 20 procent av
produktionskostnaden utgörs av energikostnader.
För företag och verksamhetsutövare är lönsamhet naturligtvis det övergripande
målet. De energieffektiviseringar som hittills uppnåtts har ofta varit en bieffekt av
andra åtgärder för ökad produktionseffektivitet såsom större brukarenheter och
nya processlösningar. Bibehållen eller ännu bättre konkurrenskraft kommer att
vara styrande även för framtida investerings- och förändringsarbeten.
Vi har undersökt hur energi används idag inom sektorerna skogs- och jordbruk
och bedömt potentialen i fortsatt energieffektivisering, såväl genom fortsättning av
pågående generella effektiviseringar som genom utökad forskning och utveckling
för att göra ny teknik tillgänglig.
Vi beskriver i denna rapport vad som krävs för att nå visionen 50 procent
effektivare energianvändning till år 2050.
Ny teknik behöver införas och nya biobaserade energi- och materialslag behöver
utvecklas. Sverige har här möjlighet att inom utvalda områden, till exempel
transporter av vedråvara och arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk, driva den
internationella utvecklingen och dra nytta av att vi inom landet förfogar över hela
den tekniska processkedjan.
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Sammanfattning
Projektgruppen har arbetat med en målbild
i form av en 50-procentig energieffektivisering till år 2050, med bibehållen internationell konkurrenskraft. De areella näringarna,
skogs- och jordbruk, utgör basen för landets
hela biobaserade produktion i form av livsmedel, grön kemi, sågade varor, massa, papper
och bioenergi. Dessa näringar bidrar därför
väsentligt till landets sysselsättning, BNP och
nettoexportvärde.
Detta delprojekt behandlar energianvändningen i själva skogs- och jordbruket, det vill
säga råvaruproduktionen fram till ”grind” för
vidareförädlande industri. Båda kan klassas
som ”energiintensiva verksamheter” eftersom
insatsvaran energi (direkt, och även indirekt
via konstgödsel) står för cirka 20 procent av
produktionskostnaderna.
Den direkta energianvändningen i skogsbruket är cirka 3 TWh och i jordbruket cirka
5,5 TWh, till allra största delen drivmedel.
Samtidigt genereras cirka 120 TWh bioenergi
och därtill cirka 15 TWh från torv och avfall.
Användning av bioenergi har stadigt ökat och
utgör idag drygt 30 procent av hela Sveriges
energianvändning.
I skogen har tillväxten i Sverige och även
avverkningsvolymerna ökat med storleksordningen 30 procent de senaste 50 åren, samtidigt
som den totala energiinsatsen gått ned. Denna
utgörs i huvudsak av diesel, cirka hälften för
avverkningsmaskiner och hälften för vidaretransport till ”fabriksgrind”.
I jordbruket har såväl totala förädlingsvärdet
som brukad areal minskat under en lång period. Som mest odlades en 50 procent större areal
än i dag. För jordbruket är cirka 60 procent av
energiförbrukningen direkt energiförbrukning
vid produktion och transporterav grödor eller
animalier medan resterande cirka 40 procent

är indirekt energiförbrukning, merparten från
den industriella tillverkningen av kvävegödsel.
Jämförande studier visar på mycket stor spridning mellan olika enheter.

Möjligheter att nå 50 procent
energieffektivisering

För företag och verksamhetsutövare är lönsamhet det övergripande målet. Drivande kraft har
primärt varit produktivitetsökningar, högre
enhetslaster, operativ effektivitet med mera,
som indirekt även lett till energieffektivisering.
Denna utveckling förväntas fortsätta.
Den största potentialen för fortsatt energieffektivisering finns för transport- och arbetsmaskiner inom såväl skogs- som jordbruk. Vår
bedömning är att det kan gå att nå 50 procent
energieffektivisering till år 2050. Ungefär 30–40
procent bedöms ligga i förlängningen av pågående teknikutveckling, rationaliseringar av arbetsmoment och lastkapaciteter. Men för att nå 50
procent behövs intensifiering av både kunskapsspridning och stimulanser till implementering,
särskilt inom jordbruket där synliggörande,
mjuka värden, kunskap och attityder spelar en
större roll.
Vi har generellt utgått ifrån fortsatt ungefär
likartade energi- och miljöpolitiska ambitioner
och styrmedel nationellt och globalt, samt att
sektorernas och industrins konkurrenskraft inte
försämras genom ensidiga, snedvridande styrmedel. Företagens förmåga att ställa om – och
hastigheten i omställningen – bestäms till stor
del av omvärlden. Skogsindustrin är redan global och jordbruket i ökande grad med en självförsörjningsgrad som minskat till 50 procent
idag från 80 procent 1990.
Rekommendationerna tar sikte på hinder respektive möjligheter att realisera energieffektivisering.
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Tre aspekter lyfts särskilt fram:
• Regelverk som hinder men också som möjlighet
att stipulera krav, normer etcetera.
• Teknisk utveckling som dels sker löpande
(”av sig själv”), dels kan behöva särskild
stimulans.
• Attityder, beteenden och kompetens för att
genomföra effektivisering, behovet av att lyfta
fram energins bidrag till lönsamhet, som en del
av andra åtgärder.
Rekommendationerna till skogs- respektive
jordbruket tas upp var för sig eftersom sektorerna har vitt skilda strukturer och bredd på
aktörer.
VÅRA FÖRSLAG I KORTHET:
SKOGSBRUKET
Inom skogsbruket kan mycket med fördel ske
sektorsgemensamt.

1. Effektivare transporter

Branschen och myndigheterna bör intensifiera
arbetet för ökade max-laster och fordonslängder
(regelverken) för timmertransporter på väg. Pågående demonstrationsprojekt på dispens visar
på både kostnads- och energieffektiviseringspotentialer på 10–20 procent. Branschen och
Trafikverket bör vidare gemensamt analysera
och eliminera samhälls- och företagsekonomiska
flaskhalsar för utökade timmer- och flistransporter på järnväg.

2. Förstärkt forskning om elhybridisering och hydraulik – särskilt
för skogsmaskiner

I arbetsmaskiner med mycket varierande belastningar stryps mycket energi bort och
bromsenergier utnyttjas inte. Offentliga energi
utvecklings- och/eller innovationsprogram bör
formuleras för att möjliggöra och intensifiera
utvecklings- och demoprojekt och därvid särskilt stimulera samverkan mellan Skogforsk,
Skogstekniska klustret samt maskin-, motoroch hydraulikleverantörer.
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VÅRA FÖRSLAG I KORTHET:
JORDBRUKET
Inom jordbruket behöver rekommendationer
och förslag vara individinriktade. Jordbruket
domineras av enskilda brukare och små företag
och variationen mellan brukare är stor.

1. Implementeringsstöd

Sektorns intresseorgan, till exempel LRF, LRF
Mjölk, hushållningssällskapen, Greppa Näringen och JTI bör i samverkan ta fram förslag
till myndigheterna för olika implementeringsstöd för att informera och stimulera enskilda
verksamhetsägare att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Kartläggningar har visat på
stora spridningar i energianvändning per producerad enhet, ett tecken på väsentlig förbättringspotential.

2. Förstärkt forskning, tydliga nyckeltal

FoU-organen rekommenderas ta fram ytterligare fallstudier inom både växtodling och
animalieproduktion, med lättbegripliga nyckeltal ur såväl produktivitets-, energi- som miljö
synpunkt. Dessa kan användas för att få den
enskilde brukaren intresserad av att genomföra
förändringar.

3. Bättre samordning och information

Myndigheterna och branschorganen bör tänka
igenom hur hela kedjan ut till enskilda brukare
ska fungera – allt från kunskap om teknik, FoU
och offentliga regler och stödformer till hur
detta ska vidareförmedlas till den individuella
brukaren. Här måste regionala och lokala aktörer effektivt samverka för att kunna nå ut till
alla SME-företag inom sektorn.
ÖVERGRIPANDE KOMMENTARER
TILL POLITIKER, MYNDIGHETER OCH
FORSKNING
Båda sektorerna är utsatta för ökande global
konkurrens. Marginalerna på bulkprodukter
är små. Noggranna konsekvensanalyser måste
göras av styrmedel som kan påverka konkurrenskraften för svensk industri samt jord- och

skogsbrukets primärled (energistyrmedel liksom klimat-, teknik-, innovations- och närings
politiska styrmedel och regelsystem).
Utöver ovan givna rekommendationer betonas
i rapporten vikten av att politiker, myndigheter
och forskare studerar systemsamspelen. Skogsoch jordbruk är små sektorer, men stora och
viktiga för Sveriges totala energianvändning.
Den finns en stor potential för ytterligare biomassauttag från skogs- och jordbruk (50–70
TWh inom 30 år enligt den färska utredningen
om fossilfri fordonstrafik). Tillvaratagande av
denna skulle effektivisera utnyttjandet av naturens bioproduktionsförmåga, ”bioresursutnyttjandegraden”. Möjligheten att lönsamt realisera

ett sådant uttag beror starkt av utvecklingen i
andra samhällssektorer (industri-, uppvärmnings- och drivmedelssektorerna) och inte minst
av hur framtida styrmedel utformas för att möta
de uppsatta klimatmålen.
Hastigheten i både teknik- och strukturutveckling blir mycket beroende av styrkan
i globala klimatpolitiska åtaganden. Utan
långsiktigt stabila spelregler inom energi- och
klimatpolitiken uteblir nödvändiga investeringar
i ny teknik och nya produkter och biomassa
potentialen förblir outnyttjad.
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Summary
The overall goal of the project has been to investigate the possibility to become 50 percent
more energy efficient by the year 2050 with
maintained international competitiveness. The
land-based sectors, forestry and agriculture, are
the basis for most of Sweden’s bio-based production in the form of food, green chemistry,
solid wood products, pulp, paper and bioenergy.
These sectors therefore direct and indirect make
a significant contribution to employment, GDP
and net export value for Sweden.
This subproject addresses energy consumption in forestry and agriculture, i.e. raw material production up to the “gate” of the processing industries. Both sectors can be categorised
as energy-intensive because the energy input
(direct as well as indirect through artificial
fertilizers) accounts for around 20 percent of
production costs.
Direct energy consumption in forestry is
around 3 TWh and in agriculture around 5.5
TWh, the majority of it is in the form of diesel
fuel. At the same time around TWh 120 of bioenergy is generated with an additional 15 TWh
from peat and waste. Bioenegy use has increased
steadily and today constitutes around 30 percent
of Sweden’s total energy consumption.
Growth as well as felling volumes in Sweden’s
forests have increased by around 30 percent over
the past 50 years, at the same time as the total
energy input has gone down. The input mainly
consists of diesel, around half of it for felling
operations and around half for transportation
to the “factory gate.”
In agriculture both the total value added and
the cultivated land area have been declining for
a long time. At its highest point, the cultivated
land area was 50 percent greater than today. For
agriculture, around 60 percent of energy consumption consists of direct energy use in pro-

duction and in the transportation of crops or
animals. The remaining 40 percent is indirect
energy consumption, most of which is in the
industrial production of nitrogenous fertilizer.
Comparative studies show very large variations
between different types of farms.

Possibility of reaching a 50 percent
increase in energy efficiency

For businesses and operators, profitability is the
overall goal. The drivers here have primarily
been increased productivity, higher unit loads,
greater operational efficiency etc, which have
indirectly also improved energy efficiency. This
trend is expected to continue.
The greatest potential for continued improvement in energy efficiency is in transportation
and work equipment in both forestry and agriculture. We believe that we can achieve a
50-percent improvement in energy efficiency
by 2050. Around 30–40 percent is expected
to come from continuing ongoing technology
development, rationalisation of operations and
load capacity. But to achieve 50 percent there
needs to be an intensification of processes to
spread knowledge as well as implementation
incentives, particularly in agriculture where
transparency, soft values, knowledge and attitudes are playing a greater role.
In general our starting point has been basically maintaining similar ambitions for energy and
environmental policies and control mechanisms
nationally and globally, and ensuring that the
competitiveness of various sectors and industries
is not compromised due to one-sided or skewed
control mechanisms. The ability of businesses to
make changes – and the speed of those changes
– is largely determined by the external environment. The forest industry is already global and
agriculture is increasingly so, with a self-suffi-
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ciency rate that has fallen to 50 percent from 80
percent in 1990.
Our recommendations highlight obstacles
as well as opportunities to improve energy efficiency.

late collaboration between the Forestry Research
Institute of Sweden (Skogforsk), the Forestry
Technology Cluster (Skogstekniska klustret) and
machinery, engine and hydraulics suppliers.

Three aspects are given particular attention:
• Regulations as obstacles but also as opportunities to stipulate requirements, norms etc.
• Technology development that is either ongoing
(“self-propelled”) or where special incentives
may be needed.
• Attitudes, behaviours and skills to implement
efficiency improvements; the need to highlight
what energy efficiency can do for profitability as
an aspect of other measures.

OUR PROPOSALS IN BRIEF:
AGRICULTURE

Recommendations for forestry and agriculture
should be presented separately because the sectors have very different structures and a wide
range of players.
OUR PROPOSALS IN BRIEF: FORESTRY
Within forestry a lot can be achieved effectively
on a sector-wide basis.

1. More efficient transportation

The industry and the authorities should intensify
their efforts to increase maximum loads and vehicle length (regulations) for timber transported
by road. With existing technology there is already
the potential to improve both cost and energy efficiency by 10–20 percent. The industry and the
Swedish Transport Administration should jointly conduct analysisto eliminate infrastructural
economic bottlenecks for increased timber and
woodchip transportation by rail.

2. Support research on electric
hybridisation and hydraulics
– particularly for forest machinery

In work equipment where loads vary vastly, a lot
of energy is lost and energy from regenerative
braking energy is not utilised. Public-sector energy development and/or innovation programmes
should be designed to facilitate and intensify development and demo projects, and thereby stimu-
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The recommendations and proposals for agriculture need to be directed at individual players.
Agriculture is dominated by individual farmers
and small businesses and the variation between
them is great.

1. Implementation support

The sector’s industry organisations, such as the
Federation of Swedish farmers (LRF), LRF Milk,
the Swedish rural economy and agricultural
societies (hushållningssällskapen), Focus on
Nutrients (Greppa Näringen) and the Swedish
Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI) should work together to produce
proposals to present to the authorities to obtain
various forms of support for informing and incentivising individual business/farm owners to
implement energy efficiency measures. Analysis
has revealed big differences in energy consumption per produced unit – an indication of significant improvement potential.

2. More research, clear key indicators

We recommend that the R&D community conducts additional case studies in both plant cultivation and animal production, using clear key
indicators covering productivity, energy and environmental aspects. These can be used to get
individual farmers interested in making changes.

3. Better coordination and information

The authorities and industry organisations
should consider how the entire chain will work
– all the way to individual farmers, taking into
account everything from technology knowledge,
R&D, official regulations and types of support,
to how these can be communicated to individual
farmers. Here, regional and local players must
have effective processes in order to reach all of
the SMEs in the sector.

GENERAL COMMENTS TO POLITICIANS, GOVERNMENT AGENCIES AND
THE RESEARCH COMMUNITY
Both sectors are exposed to increasing global
competition. The margins on bulk products are
small. Thorough analysis is needed on the consequences of economic instruments that may
impact the competitiveness of Swedish industry
and the primary segments in agriculture and
forestry (energy control mechanisms such as
climate, technology, innovation and economic
policy mechanisms and regulatory systems).
In addition to the recommendations above,
the report also stresses the importance of politicians, government agencies and researchers
studying how the systems interact. Forestry and
agriculture are made up of small sectors, but
they are important industries in terms of Sweden’s total energy use.

There is great potential for further biomass extraction from forestry and agriculture (50–70
TWh within 30 years according to a recent official government report on fossil-free traffic).
Exploiting that would improve efficiency in the
use of nature’s bioproduction capacity, “a bio
resource utilization level.” The ability to profitably extract this resource is heavily dependent on development in other sectors of society
(industry, heating and power sectors) and, not
least, how future economic instruments will be
designed to meet established climate targets.
The speed of both technology and structure
development is highly dependent on the strength
of global climate policy undertakings. Without
long-term, stable rules in energy and climate
policy, the necessary investments will not be
made in new technology and new products, and
the full potential of biomass will not be utilised.
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EnTraveTill-projektet – från 3 bilar till 2.
Foto: Skogforsk/Erik Viklund
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1. Energianvändning
i skogs- och jordbruk
– utveckling och nuläge
FAKTA OM SKOGS- OCH JORDBRUKSSEKTORERNA I SVERIGE

Storlek på de areella näringarna

De areella näringarna har i storleksordningen
100 000 sysselsatta och ett produktionsvärde på
100 miljarder kronor per år. De har en liten andel
av BNP (förädlingsvärde skogsbruk cirka 1 procent, jordbruk cirka 0,5 procent), men genererar
samtidigt en stor andel (cirka 30 procent) av Sveriges energiförsörjning genom cirka 120 TWh biobränslen (motsvarande 20–25 miljarder kronor).
Skogs- och jordbruket uppvisar historiskt
olika utvecklingsmönster: I skogen och skogsindustrin har både volymer och förädlingsvärden ökat kraftigt under många decennier, medan jordbruket uppvisat långsamt krympande
arealer och kraftig strukturomvandling. Och
för framtiden ställs båda sektorerna inför betydande utmaningar – inte minst beroende av
klimat- och markanvändningsfrågorna, globalt
som nationellt – och på olika sätt.
Båda näringarna kan klassas som ”energi
intensiva verksamheter” eftersom insatsvaran
energi (direkt, och även indirekt via konstgödsel) står för cirka 20 procent av produktionskostnaderna.

Övergripande utveckling för skogen

Både tillväxt och avverkningsvolymer har de
senaste 50 åren ökat med storleksordningen 30
procent och bedöms öka med ytterligare 20–40
procent till 2050 (Skogforsk, SKA, med flera),
se figur 2.
Den avverkade skogsvolymen har ett inne-

SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR
Målet med IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle
är att identifiera möjligheter och hinder samt
föreslå åtgärder för att nå 50 procent effektivare
energianvändning år 2050 jämfört med dagens
situation. En av fem sektorer inom Ett energieffektivt
samhälle avser skogs- och jordbruk.
Fokus i detta delprojekt är energianvändningen i själva
skogs- och jordbruket, det vill säga i princip fram till
”grinden” för vidareförädlande industri.
Ett viktigt gemensamt grundantagande i IVAs projekt är
att de globala energipriserna i reala termer antas i stort
oförändrade jämfört med idag. De allra senaste årens
utveckling inom skiffergas visar dock på en betydande
osäkerhet när det gäller såväl globala volymer och
priser som miljökonsekvenser, vilket kan ha stor
betydelse för biobränslens roll och konkurrenskraft.
Vidare utgår vi ifrån att grundmönstret med nuvarande
politiska ambitioner och styrmedel kvarstår grovt sett
oförändrat inom energi-, miljö- och näringspolitik, vilket
innebär avsevärda skillnader nationellt, regionalt och
globalt.

boende energivärde på cirka 200 TWh varav
cirka 25 TWh i tillvaratagna grenar, toppar
och brännved. Av dessa 200 TWh finns drygt
50 procent kvar i produkterna såsom sågade
trävaror, massa och papper medan knappt 50
procent blir energi som el och värme, varav
knappt 60 procent används internt inom skogsindustrin och resten inom annan industri och
till fastighetsuppvärmning.
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Figur 1: Sysselsättning och produktion (miljarder kronor) i de areella näringarna
Källa: SCB (uttag ur RAMS, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik), SCB Nationalräkenskaperna och SCB
Företagens ekonomi 2007 (för rennäringen).
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Insatsvaruförbrukning

Förädlingsvärde

Jordbruk (år 2008)

65 000

50,0

35,7

14,3

Skogsbruk (år 2008)

32 600

37,7

8,4

29,2

Fiske (år 2007)

1700

1,1

0,6

0,5

Rennäring (år 2007)

547

0,2

0,06

0,09

Figur 2: Årlig tillväxt respektive avverkning exkl. skyddad mark
Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet, Riksskogstaxeringen, Skogsstyrelsen.
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Huruvida den ökade tillväxten kommer att utnyttjas beror till stor del på industrins långsiktiga betalningsförmåga och konkurrenskraft.
Skogsindustrin verkar på en globalt konkurrensutsatt marknad, men har ändå vuxit både volym- och värdemässigt genom stigande förädlingsgrad. Rationalisering och effektivisering i skogen
har lett till att realpriset på timmer och massaved
har sjunkit under många decennier fram till cirka
2005, men därefter åter gått upp 20–30 procent
till ungefär tidigare nivå. Detta beror bland annat på stigande priser på bränslesortiment som
närmat sig massavedspriserna. Sedan 70-talets
oljekriser har minskat oljeberoende och energi
effektivisering drivits hårt i industriledet.
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Branschen står nu inför en dramatisk omdaning
med snabbt fallande behov av tryckpapper och
generellt pressad lönsamhet. Vi har dock antagit
att branschen, liksom historiskt, successivt klarar en omställning till en ny produktmix, men
osäkerheten är stor om avverkningsnivåerna
under kommande decennier. Ett nytt nationellt
skogsprogram bedöms ligga klart 2015/16 med
nya sammanvägda bedömningar av tillväxt,
avverkningspotentialer samt natur- och miljö
avsättningar av skogsmark.
Samtidigt finns en stor potential för ytter
ligare biomassauttag från skogen: 40–50 TWh
inom 30 år enligt den färska utredningen om
en fossilfri fordonstrafik (plus 10–20 TWh från

Figur 3: Åkerjordens användning under 1900-talet.
Källa: Historisk statistik för Sverige II
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jordbruk och avfall). Huruvida detta kan bli
lönsamt är starkt beroende av klimatpolitiska
mål och styrmedel.

Övergripande utveckling för jordbruket

Jordbruket har genomgått en kraftig omdaning. Jordbruksarealen har även under de senaste decennierna fortsatt att långsamt krympa – från cirka 3 Mha 1980 till 2,6 Mha 2012.
Arealavkastningen däremot tredubblades från
slutet av 40-talet till 90-talet, för att därefter
öka långsammare (mindre än 10–15 procent),
beroende på gröda.
Jordbrukets andel av BNP (förädlingsvärde)
har gradvis minskat sedan lång tid – från cirka

1,2 procent 1993 till cirka 0,5 procent 2012.
Jordbrukets totala produktionsvärde har ökat
från 41 miljarder kr 2005 till 53 miljarder kr
för 2012. Animalieproduktionens värde har varit ungefär konstant medan vegetabilieproduktionens värde har ökat. Produktionsvärdet år
2008, fördelat per produkt, illustreras i figur 4.
Sedan 90-talet har produktionsmönstret inte
förändrats dramatiskt, med undantag av gradvis
sjunkande köttproduktion från cirka 500 000
till 450 000 ton per år (medan importen ökat,
särskilt av nötkött) och något sänkt mjölkproduktionen till idag kring 2,9 miljoner ton, medan
antalet kor nästan halverats (framför allt små
besättningar med färre än 25 kor).
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Figur 4: Jordbrukssektorns produktionsvärde 2012 (52 273 miljoner SEK) uppdelat på olika
produkter och tjänster, miljoner kronor
Källa: Jordbruksstatistisk årsbok 2013
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Den svenska jordbrukspolitiken var fram till
slutet av 1990-talet inriktad på att garantera
trygg livsmedelsförsörjning och hålla inkomstnivån uppe i lantbruket. En kraftig nationell
avreglering skedde fram till 1995, då Sverige
åter reglerade jordbruket inom ramen för EUs
gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Avregleringar har successivt skett globalt och i EU har
politiken riktats in allt mer på miljö och landsbygdsutveckling. Sverige har fortsatt sin export
av spannmål (cirka 0,6–0,7 miljoner ton), men
har numera ett stort handelsunderskott inom
kött- och mejeriprodukter.
Hastigheten i den globala omdaningen när
det gäller priser, regleringar och villkor är svårbedömd, men vi har antagit att mönstret i Sverige i fortsättningen förändras relativt långsamt
med något ökande arealavkastning men ungefär
oförändrad markareal och animalieproduktion
(mjölk- och total köttproduktion) samtidigt med
en fortsatt strukturomvandling mot fler stor
skaliga högproduktiva gårdar.
Såvida inte starka klimatstyrmedel införs,
förblir satsningarna på energigrödor och energi
skog på åkermark begränsade.
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Jämfört med skogen så bedöms omdaningen i
jordbruket gå långsammare och med svagare
fokus på energieffektivisering (svagare drivkrafter, mindre lätt påverkbart, komplexare
struktur).
ENERGIANVÄNDNING I DE AREELLA
NÄRINGARNA
Tillgänglig offentlig statistik redovisar endast
den direkta energianvändningen. I figur 5 har vi
ovanpå detta lagt till uppskattningar av vidaretransport ut "till fabriksgrind".

Skogsbruket

Diesel står för nästan hela energiinsatsen på
cirka 3,1 TWh i skogsbruket. Som figur 6 visar
har trycket på kostnadsrationaliseringar och
produktivitetsförbättringar på arbetsmaskiner
och i logistik drivit fram en cirka 30-procentig
energieffektivisering under 25 år.

Figur 5:Total energianvändning i de areella näringarna (GWh)
Källa: Energikartläggning i de areella näringarna, Energimyndigheten 2010. Egen uppskattning av vidaretransporter.
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Figur 6: Bränsleförbrukning – avverkning och vidaretransport
Källa: C Löfroth och L Rådström, Skogforsk
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Dieseln är en stor kostnadspost –15–20 procent av avverkningskostnaden, men 30–35 procent av vidaretransport
kostnaden med lastbil till industri. Uppgången för skördare och skotare beror på en kombination av skärpta partikel
emissionskrav och ökade motoreffekter, samt i någon mån en konjunkturbetingad minskning av medeldiameter
genom minskad slutavverkning och ökad gallring.

Jordbruket

För jordbruket uppskattas den direkta energi
insatsen till cirka 5,5–6 TWh inklusive 1 TWh diesel för vidaretransporter till förädlande industri
(figur 5). Om man till detta lägger även den stora
indirekta energiinsatsen på cirka 3,7 TWh (fram-

för allt konstgödsel, se figur 7) blir den totala
energiinsatsen 9–10 TWh, vilket motsvarar cirka
10 miljarder kronor eller cirka 20 procent av jordbrukets produktionsvärde på 50 miljarder kronor.
Jordbrukets energianvändning är mer diversifierad och komplex än skogsbrukets. Mer än
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Figur 7: Energianvändning i jordbruk
Källa: A Sandrup, Lantmännen Energi.
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Figur 8: Bilden visar energiåtgången (el + diesel) för mjölkkor i lösdrift (icke uppbundna
besättningar). Den första gruppen är mjölkade med robot och i fallande storleksordning från
250 till 57 kor. Den andra gruppen är mjölkade i mjölkgrop och i fallande storleksordning från
300 till 70 kor.
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Källa: Neuman m fl, LRF Konsult, 2009
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Mjölkgrop 300–70 kor

60 procent går till odlingsledet (spannmål och
vall).
Mellan gårdar är variationen stor. Ett exempel från mjölkproduktion syns i figur 8.
Den stora variationen i figuren (+/- 30 procent)
pekar på att det teoretiskt finns en stor potential
för effektivisering. Går man in djupare och ser
på enskilda komponenter såsom ventilation, belysning, uppvärmning, utfodring mm är variationerna mellan enskilda gårdar ännu större och
avspeglar val av olika tekniska system snarare
än storlek på besättningar. Det betyder att det
kan ta mycket olika lång tid att realisera effektiviseringspotentialerna. Bedömningen idag är
att det med bra teknik, bra system och bra hand
havande är möjligt att komma under 0,1 kWh/
kg mjölk, en sänkning med cirka 30 procent.

Den starka diversifieringen och den stora variationen i energianvändning mellan olika gårdar
indikerar alltså en stor potential i energieffektivisering. Mycket skilda förutsättningar beträffande produktionsinriktning, plats, storlek
med mera gör dock att åtgärderna måste vara
flexibla och anpassas efter enskilda gårdar. Ett
exempel kan vara rådgivning rörande effektivare utnyttjande av kvävegödsel och anpassad
jordbearbetning.

Jordbruket präglas av:
• Många små företag, diversifierade
”mångsysslare”.
• Svårstyrda biologiska system.
• Låg lönsamhet, sektor på tillbakagång.
• Tröghet i införande av ny teknik, begränsad egen
kapacitet och neddragning av offentlig FoU och
rådgivning.
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2. Hinder och drivkrafter
för energieffektivisering
i skogs- och jordbruk
Hinder och drivkrafter är av mycket olika karaktär för skogs- och jordbruk. De behandlas därför var för sig. Vidare särskiljer vi energieffektivisering av olika slag och tidsperspektiv – inom
ramen för existerande teknik, genom ny teknik
samt som en effekt av förändrade produktionsmönster och produktmix i skogs- och jordbruk.

varvtal till exempel från 1500 till 1100–1300
varv/minut.

SKOGSBRUKET

• ETT (En Trave Till-projektet) – förlängning med
en extra boggi ger en ökning från 25,5 till 30
meter i maximal längd och från 60 till 90 ton (se
bild på sidan 14). Detta bedöms kunna ge drygt
22 procents kostnads- och energibesparing.
• ST-projektet (Större Travar) upp till en maxvikt
på 74/76 ton (från 60 ton) fördelat på fler axlar
bedöms kunna ge effektiviseringar på 15 procent
i kostnader och 10 procent i energi.
• Flisbil för 90 ton, 30 meter längd – ger cirka 20
procent energibesparing jämfört med dagens
maxvikt på 60 ton.
• Genomförda studier av aerodynamiken hos
virkestransportfordon visar på möjligheter att
sänka bränsleförbrukningen med upp till 20 procent genom aerodynamisk anpassning av olika
slag. I projektet ETT aero uppställs målet att
kunna visa på praktiskt genomförbara åtgärder
(fällbara bankar, vindavvisare med mera) som
ska kunna minska energibehovet med upp till 15
procent. (R Björheden, M Thor m fl, Skogforsk).

Energieffektivisering med dagens
kommersiella teknik

Här bedöms potentialen i löpande kostnads
rationaliseringar, förnyelse av maskinpark, best
practice, ecodriving, regler för höjda maxlaster
och ökade järnvägstransporter.

Arbetsmaskiner – skördare, skotare

Delautomatisering (”intelligens i hytten” genom
styrsystem, körrekommendationer med mera) bedöms i olika projekt möjliggöra produktivitetsförbättringar på 10–30 procent (M Hedblom,
Skogstekniska klustret och B Löfgren, Skogforsk). En realiserbar energieffektiviseringspotential inom 10–15 år bedöms till 5–10 procent.
Utbildning i bränslesnålt och högproduktivt
körsätt bedöms ge cirka 7 procent i både ökad
produktivitet och bränslebesparing (RECO-projektet, Skogforsk). En studie som jämfört körsätt mellan 100 olika skotarförare pekar på en
skillnad på 20 procent mellan genomsnitt och
bästa förare (P Jönsson, Skogforsk).
Förnyelse av maskinpark bedöms kunna ge
cirka 10 procent. Viktigt är optimering av motor

Vidaretransporter till industri

Under flera år har flera demonstrationsprojekt
genomförts på dispens, med ökade maxlaster
och fordonslängder (med oförändrat maximalt
axeltryck, men med fler hjulaxlar):

Inom Trafikverket och Transportstyrelsen pågår
studier och utredningar rörande möjligheterna
för högkapacitetsfordon generellt på olika delar
av vägnätet (färdiga 2016/17). Finland har redan
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under hösten 2013 genomfört en höjning av bruttovikten till 76 ton för timmertransporter.
De uppskattade potentialerna är inte additiva, men en bedömning är att en kombination
av dessa redan inom 15 år bör vara tillämpbart
på cirka 50 procent av dagens transporter och
större delen av vägnätet. Detta skulle kunna
ge 10–15 procent i både kostnads- och energi
effektivisering – på längre sikt uppåt 20 procent.

Utökade järnvägstransporter

Virkestransporterna på järnväg har ökat med
mer än 50 procent sedan 2001 och av det totala
transportarbetet i tonkilometer står järnväg för
cirka 30 procent procent (R Björheden, Skogforsk
samt Skogsindustrierna). I det så kallade ELVISprojektet (start 2012) studeras tyngre och längre
järnvägstransporter för virke och produkter.
Det är framför allt i kombinationen lastbil
och järnväg för transporter över 10–15 mil och
i inre Norrland som det finns ytterligare potential. Flaskhalsarna idag är framför allt spår
kapacitet, dubbelspår och omlastningsterminaler. En preliminär bedömning är att inom 15 år
kan ytterligare 3–5 procent flyttas över – detta
förutsatt att nödvändiga järnvägsinvesteringar
blir politiskt prioriterade. Den samhällsekonomiska lönsamheten och kostnadseffektiviteten
som klimatåtgärd bör därför utredas närmare.

Ny teknik

Förväntningarna är störst på effektivare dieselmotorer, el-hybridisering och hydraul-effektivisering/
hybridisering. Höga drivmedelskostnader är en
drivkraft, men viktigare är den generella produktivitetshöjningen i kubikmeter per timme. Utvecklingssamverkan genom Skogforsk och Skogstekniska klustret är särskilt viktig för skogsmaskiner
eftersom dessa utgör en mycket liten andel av den
globala marknaden för arbetsmaskiner.

Dieselmotorn

Dagens bästa verkningsgrad på cirka 40–42
procent går teoretiskt att lyfta uppemot 60 procent i optimala fall, men realistiskt på lång sikt
till i genomsnitt cirka 50 procent.
Vid starkt dynamiska körcykler (till exempel
skördare, hjullastare) vid mycket varierande belastning och varvtal ligger verkningsgraden kring
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25 procent. Här finns de största potentialerna för
både el-hybridisering och hydraul-hybridisering:
separata motorer och separata arbetstryck anpassade till olika arbetsmoment, återföring av
bromsenergi via batteri eller hydraulisk ackumulator, undvikande av strypning med mera (M
Alakula, Volvo och LU samt JO Palmberg, LiU).

El-hybridisering

För hjullastare generellt (cirka 50 procent körning och 50 procent arbetsmoment) bedöms
effektiviseringspotentialen till totalt cirka 50
procent, medan den för lastbilar i fjärrtransporter bara är av storleksordningen 5 procent
(Alakula). Skördare liknar hjullastare i potential
medan skotare har mindre andel kranarbete.
Erfarenheterna från ELFOREST-projektet (en
skotarprototyp med direktel-drivning av hjulen,
se bilden till höger) pekar på att det kan finnas
10–20 procent effektiviseringspotential på vissa
marker i både energi och produktivitet. Detta
genom lättare drivsystem, tillvaratagande av
bromsenergi, smidigare maskin med mera. Slutsatserna är dock inte entydiga och elhybrid-tekniken för skogsbruket behöver utvecklas vidare.
Vidare kan skotare kompletteras med separata
förarlösa ”följa-John”-skyttlar med förhöjd lastkapacitet vilket teoretiskt kan ge en energieffektivisering med 10–20 procent ut till väg (Bjuggstam).
BAE Hägglunds utvecklar också en el-hybrid för en
bandgående skotare som har lättare ta sig fram på
många marker vilket ger både ökad produktivitet
(hastighet) och bättre energieffektivitet.

Hydraulikeffektivisering och
-hybridisering

Potentialen på detta område har hamnat i skuggan av el-hybridisering och är gravt underskattad.
Här finns väsentligt fler lågt hängande frukter enligt JO Palmberg. En färsk offentlig amerikansk
studie visar att en genomsnittlig verkningsgrad
i hydrauliksystem på 22 procent (befintlig teknik) skulle kunna dubbleras, mest på fordon med
starkt cykliska arbetsmoment (sopbilar, hjullastare och grävmaskiner). Lanseringar har nyligen
kommit från tillverkarna Caterpillar (grävmaskin) respektive Liebherr (traktor med 30 procent ökad produktivitet). Palmberg bedömer att
30 procent energieffektivisering på krandelarna

Elforest – en elhybridprototyp
för skotare.
av skotare och skördare kan vara lönsam, vilket
skulle ge totalt cirka 10 procent, men kanske ta
10–15 år (”konservativ bransch”).
El- och hydraulikhybridisering underlättar
även produktivitets- och energieffektivisering
genom nya och bättre styrsystem och delautomatisering.

Nya avverkningssystem under
utvärdering

Försök med maskiner som kombinerar avverkning och terrängtransport såsom direktlastning
i gallring (Drivar-projektet) indikerar 20–40
procent energibesparing och en minskning med
10–30 procent i tidsåtgång. Projektet ska utvärderas närmare under 2014 av Skogforsk. Long
Track Boggi med längre vagnar ger minskade
markskador samt ökade laster och hastigheter i
skotning. Detta bedöms kunna ge 2–4 procent
energieffektivisering/kubikmeter (Skogforsk
samt J Edlund, Sveaskog). Drivarsystemen är
dock tyngre att planeringsmässigt hantera och
har haft svårt att slå igenom i skogsbruket, trots
omfattande försök.

Sammanfattning optimeringar, best
practice och ny teknik

En sammanfattande bedömning av ovanstående
pekar på att det för skogsmaskiner på lång sikt
borde finnas en effektiviseringspotential av existerande och ny teknik på cirka 50 procent, men
det är mycket oklart hur lång tid det tar att slå
igenom.
För transporter står generellt mycket ny
teknik och infrastruktur för dörren (se rapporten från delprojektet om Transportsektorn). För tunga lastbilar har en del generella
bedömningar gjorts: 25 procent energieffektiviseringspotential finns på fjärrtransporter, 15
procent på terminaler och noder och 15 procent
i citytrafik. Inom fjärrtransporter står ”Högkapacitetsfordon” (HCT) för en dominerande del
genom ökade max-laster och längder. Övriga
faktorer såsom effektivare motorer och drivlina, el-hybridisering, däck och aero-dynamisk
optimering är också till stor del tillämpliga på
skogens virkestransporter, medan väg-elektrifiering av framför allt de trafikintensiva Europavägarna endast i begränsad utsträckning är
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tillämpligt. Sammantaget skulle på lång sikt
potentialen för effektivisering av skogsbrukets
lastbilstransporter ligga kring 30 procent, och
därutöver kring 6–8 procent genom ökad andel
järnvägstransporter.

mellan olika typer av brukningsenheter. Det
betyder att det finns en stor potential, men omvandlingsprocessen är långsam.
Två exempel ur LRF Konsults Energikartläggning 2008 kan illustrera detta:

Nya produktionsmönster och ny
produktmix i skogsbruket?

Mjölkproduktion
Som figur 8 ovan visar ligger genomsnittet för
kor i lösdrift på cirka 0,15 kWh/kg mjölk med
en variation på +/-30 procent, men med ännu
större spridning inom enskilda komponenter.
Det finns någon men ingen stark skaleffekt
mellan 50–300 kor i besättningarna, och inte
heller mellan lösdrift och uppbundna besättningar.

Framtida strukturförändringar i skogsindustrins produktionsinriktning med eventuella
omfördelningar mellan sågtimmer, massaved och skogsbränsle påverkar inte nämnvärt
energie ffektiviteten per uttagen kubikmeter.
Skulle däremot starka klimatstyrmedel leda
till väsentligt ökade uttag därutöver av skogsbränsle torde dock energieffektiviteten sjunka
(mer skrymmande volymer att hantera). Även
här pågår dock olika projekt för effektivisering, bland annat en prototyp för svepande
aggregat vid röjning och flerträdshantering av
klena sortiment. Ökade uttag skulle dock innebära en ökad effektivisering i utnyttjandet av
markens biologiska energiproduktionsförmåga
(se vidare kapitel 5 nedan).
JORDBRUKET
Jordbruket domineras av enskilda brukare och
små företag, ofta med flera parallella verksamheter. Variationen mellan brukare är stor – även
lokalt. Planeringshorisonten är mycket kortare än
i skogsbruket. Växtcyklerna är korta och de globala marknaderna för jordbruksprodukter volatila och starkt regelstyrda. Att behålla handlingsfrihet och inte binda upp sig i tiden kallas ibland
”snålhet”, men lika ofta ”klok försiktighet”.
Arbetsmaskiner ska klara mycket skilda uppgifter – och laster (”ännu vet ingen hur gammal
en traktor kan bli”). Även om drivmedel är en
viktig post är energieffektivisering i sig sällan
avgörande.

Energieffektivisering med dagens
verksamhet och teknik

Som tidigare nämnts står energikostnaderna
idag i genomsnitt för cirka 20 procent av produktionskostnaderna (direkt och indirekt
energikonsumtion), men med stor spridning
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Smågris/slaktsvin
Liksom för mjölkproduktion är variationen av
storleksordningen +/-30 procent eller mer inom
respektive gårdstyp. Skaleffekter finns, men
också stora skillnader inom olika komponenter
(el, värme, ventilation, utfordring med mera).
Slutsatsen i LRF-rapporten är att det går att
spara 10–15 procent. Det handlar om åtgärder
på olika nivåer och därmed med olika tids
perspektiv:
• Nivå 1: Bättre rutiner.
• Nivå 2: Byte av komponenter.
• Nivå 3: Byte av hela system
(uppvärmning, arbetsmaskiner med mera).
Insatserna kan bestå av allt från intensifierad
rådgivning till riktade strukturåtgärder.

Ny teknik

Inom ventilation, uppvärmning och framför
allt belysning har mycket ny teknik kommit
under senare år. Vidareutveckling och implementering av denna generella teknikutveckling
ligger i gränslandet mellan existerande och ny
teknik.
En stor potential för jordbruket ligger troligen
– liksom för skogsbruket – inom el-hybridisering, del-elektrifiering och hydraulik. Mer geografiskt stationära arbetsmoment inom jordbruket gör förutsättningar för ladd-hybridisering
bättre, men å andra sidan är nyttjandetiden

mer splittrad och förändringstakten ofta lägre i
jordbruket. Belysande är att det finns cirka 5000
skogsmaskiner, men mer än 30 000 traktorer
och skördetröskor, detta exklusive småmaskiner på under 75 kW – samtidigt som den totala
dieselkonsumtionen ligger på ungefär samma
nivå, 200 –300 miljoner liter/år (Program
ansökan till Elforsk oktober 2012, S Bergman).
När det gäller växtodling, så finns en trend mot
minskad markbearbetning, till exempel så kal�lad direktsådd, som minskar dieselförbrukningen
per hektar eller producerad enhet avsevärt. Detta
kan dock ledda till en ökad användning av växtskyddsmedel, vilket bör vägas in i analysen. Effektivare transporter är också viktigt – lastbilstransporter istället för traktortransporter och allt
större traktorvagnar är exempel som bidrar till
minskad dieselförbrukning.
Genom att utvecklingen av teknik och
tekniks ystem för växtodlingen i hög grad
sker utomlands och är optimerad för lägre
dieselpriser än i Sverige missgynnas över tid
den svenska växtodlingens konkurrenskraft.
Detta är svårt att undvika eller kompensera
för. Beträffande konstgödseln och dess höga
indirekta energiåtgång är utnyttjandegraden
av tillförd växtnäring den centrala frågan.
Här har dock det svenska jordbruket kommit
jämförelsevis långt efter decennier av omfattande insatser.

Nya produktionsmönster i jordbruket
och nya konsumtionsmönster
Nedläggningar av små jordbruk
Som tidigare nämnts har vi antagit att nuvarande produktionsmönster förändras relativt
långsamt liksom strukturomvandlingen mot
fler storskaliga högproduktiva gårdar – detta
eftersom den till stor del sker i samband med
generationsväxlingar. Bilden inom spannmålsproduktionen är:
• Högproduktiva enheter
(idag 50–60 procent) ökar
• Medelstora enheter
(idag 30–40 procent) ungefär oförändrad
• Små enheter
(idag 10–20 procent) minskar

ENERGIKOSTNADERNA STÅR FÖR CIRKA
10 PROCENT – BÅDE SPANNMÅL OCH
KÖTT- OCH MJÖLKPRODUKTION
Nötproduktion: Ett medelvärde på 2–4 kWh/kg
(från kalvar på 80 kg till fullvuxna djur på 500 kg) och
slaktpris 25–30 kr/kg => energikostnad cirka
10 procent.
Slaktsvin/smågris: 30–40 kWh per slaktsvin/smågris
vid ett slaktpris på 15–20 kr/kg => energikostnad
5–10 procent.
Fjäderfä: 1–2 kWh/kg fjäderfä till ett pris på 9 kr/kg
=> energikostnad 10–20 procent
Växtodling (cirka 50 procent vall, 50 procent spannmål):
80 liter diesel/ha +/- cirka 30 procent samt 4–6 ton
spannmål/ha => 0,15–0,20 kWh/kg à
1,5–2 SEK/kg dvs energikostnad cirka 10 procent.

På längre sikt torde enbart denna struktur
effekt kunna innebära ytterligare 5–10 procents
effektivisering av den stora potential som dagens
spridning på +/- 30 procent visar.
Jordbruket i flera industrialiserade länder har
sedan flera decennier levt med ”överproduktion”.
Jordbrukspolitiska stöd av olika slag har successivt minskat såväl i Sverige, övriga EU som i resten
av världen. Handeln har ökat och ungefär hälften av de livsmedel som konsumeras i Sverige är
numera importerade. Idag har vi ett exportöverskott på spannmål på cirka 600–700 000 ton,
men ett importöverskott av mejeriprodukter på
cirka 150 000 ton (från överskott till underskott
på bara de senaste åren) och av kött på cirka
150 000 ton (från ungefärlig balans för 20 år sedan). Kött har blivit billigare och konsumtionen
per capita har ökat med nära 50 procent på 20 år.
Livsstilsfrågor – animaliekonsumtion och
ekologisk odling
En intressant fråga är om en både hälso- och
klimatmotiverad minskning av animaliekonsumtionen skulle ha någon betydelse för energieffektiviteten? Köttkonsumtion är ju väsentligt
mindre energi- och klimateffektiv än vegetarisk
– ”från ax till biff” jämfört med ”från ax till
limpa”. Globalt skulle både energiåtgången och
klimatutsläppen minska.
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Figur 9: Bedömda potentialer skogsbruket
Typ av effektivisering

Antaganden (medellång – lång sikt)

Realiserbart 2028 Realiserbart
2050

Skördare/skotare

Best practice – hälften av potentialen
(benchmarking, utbildning m.m.)

10–15 %

15 %

Integrering av arbetsmoment, nya system

Tillämpat på 25–50 % av markerna

4%

6–7 %

Elhybrid, hydraulikeffektivisering

30–60 % av markerna,
successiv teknikutprövning

5–10 %

20–30 %

Lastbilstransporter
Ökade laster

Tillämpat på 40–70 % av transportarbetet

10–12 %

15–20 %

Elhybridisering/
hydraulikeffektivisering

Successiv teknikutveckling

2–3 %

5–7 %

Överflyttning till jvg

Infrastruktur, cirka 50 % av potentialen

3–5 %

6–8 %

Höjd verkningsgrad,
motorer (fr a diesel),
övriga generella åtgärder

Maskinförnyelse:
6–7 år skördare/skotare
3–4 år lastbilar

2–4 %

4–6 %

Cirka 20 %

Cirka 40–50 %

Summa

Figur 10: Bedömda potentialer jordbruket
Typ av effektivisering

Antaganden (medellång – lång sikt)

Realiserbart 2028 Realiserbart
2050

Best practice, info,
bästa teknik

Stor potential, men införs först vid
verksamhetsförnyelse (50 % av potentialen)

10–15 %

15 %

Successiv struktur
omvandling (nedläggning
av små och mindre
energieffektiva gårdar)

Följer generationsbyten

5–10 %

10–15 %

Elhybridisering/
hydraulikeffektivisering

Delvis bra förutsättningar men långsam
implementering

2–3 %

5–7 %

Mer optimerad gödsling
och jordbearbetning

Styrmedel och produktivitet?

2–4 %

4%

Verkningsgrad motorer
(fr a diesel)

Långsam maskinförnyelse (>15 år?)

2%

4%

Cirka 15–20 %

Cirka 40–50 %

Totalt jordbruk
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Men sett ur enbart det svenska energiperspektivet innebär en svensk minskad animalieproduktion visserligen att energiåtgången minskar
men inte att energieffektiviteten mätt som kWh/
produktionsvärde minskar. Denna förblir någorlunda oförändrad eftersom energikostnaden
för både säd och kött ligger kring 10 procent av
produktvärdet (se faktaruta på sidan 27).
Intressant är också om en stärkt trend mot
ekologisk, giftfri och närproducerad odling har
betydelse? Ekologiska produkter har något högre värde, utnyttjar mindre konstgödsel men
är samtidigt mindre produktions- och energieffektiva genom lägre arealavkastning (varierar kraftigt beroende på växtslag, marker med
mera). Att förbättra utbytet i fotosyntesen är
alltså oftast energieffektivt även om konstgödsel i sig är energikrävande och kan ge andra
negativa miljöeffekter såsom kväveläckage.
Motsvarande resonemang kan även gälla ökad
insats av fossil energi i bättre jordbearbetning
för bättre tillväxtbetingelser. Slutsatsen är alltså att det beror på!
Den ekologiskt odlade arealen har ökat från
cirka 7 procent 2005 till 16 procent 2012,
medan målet i landsbygdsprogrammet är 20
procent 2013 (Ett nytt landsbygdsprogram
2014–2020 är under utarbetande).
Båda dessa miljörelaterade trender står idag
för en liten andel, men är livsstilsfaktorer som i
ett längre generationsperspektiv kan få genomslag.

SUMMERING AV POTENTIALER I
SKOGS- RESPEKTIVE JORDBRUK
I sammanställningarna i figur 9 och 10 har
gjorts ett försök till summering av hur mycket
av de enskilda komponenterna som skulle kunna realiseras i ett medellångt (15 år) respektive
långt perspektiv. De enskilda potentialerna är
bara delvis additiva och takten för förnyelse
och realisering varierar, till stor del beroende
på en rad andra drivkrafter.
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3. Ökad effektivitet
i utnyttjandet av markens
potential för biomassa?
Som tidigare nämnts finns det en stor potential för ytterligare biomassauttag från skogen,
från jordbruket (energigrödor) samt från avfall:
cirka 50–70 TWh inom 30 år enligt den färska
utredningen om en fossilfri fordonstrafik. Detta
skulle innebära en ökad effektivitet i utnyttjandet av naturens bioproduktionsförmåga. Ökat
restproduktutnyttjande kan ses som analogt till
spillvärmeutnyttjande. Däremot ökar normalt
primärenergianvändningen eftersom biomassa
oftast har sämre verkningsgrad än fossil primärenergi, detta både direkt som bränslen och
vid omvandling till biobaserade drivmedel eller
till kemikalier och material, till exempel plaster. Här föreligger alltså en diskrepans mellan
i strikt mening energieffektiva och klimateffektiva åtgärder.
Väsentligt ökade uttag av biomassa förutsätter klimatpolitiska styrmedel för att vara lönsamma. Det råder delade meningar mellan olika
intressenter när det gäller både potential för uttag och ”bästa användningen” av biomassa, angelägenhet och samhällelig lönsamhet.
Energimyndigheten prognosticerar till 2030
en viss men begränsad ökning av biobränslen
till fjärrvärme- och elproduktion som dock till
större delen täcks av ökad användning av avfall.
Den successiva energieffektiviseringen i bebyggelsesektorn (50 procent till 2050 möjlig men
inte säker enligt IVAs Bebyggelserapport) och
alternativa uppvärmningsformer spelar här en
stor roll för sjunkande värmeunderlag. Behovet
av biobränslen till industrin bedöms också öka
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något (ökad produktion, fortsatt substitution av
fossila bränslen samtidigt som energieffektivisering och ökat spillvärmeutnyttjande).
Bedömningarna beträffande användning av
biomassa till biodrivmedel och till nya biobaserade material och kemikalier varierar kraftigt –
från dagens cirka 5 TWh uppemot 50 TWh 2050
– starkt beroende av politiska beslut om styrmedel och av teknikutveckling. Uttagen kan ske
till exempel via uttag av lignin, hemicellulosa,
förgasning av avlutar och andra restströmmar
i industrin eller pyrolysolja från skogsavfall.
Detta förutsätter oftast processintegration och
samverkan mellan olika sektorer (skogs-, kraft-,
värme- och petrokemiindustrier), kommersiellt
och ofta direkt på plats i kopplade processer,
kombinat eller kluster.

4. Är 50 procent
till 2050 realistiskt?

Som summeras i figur 9 och 10 bedömer vi det
som möjligt men inte självklart med 50 procents
bättre energieffektivitet, det vill säga energi
insats i förhållande till förädlingsvärde.
För skogsbruket antas prisnivåer och förädlingsvärde för levererat virke förbli ungefär oförändrade, medan de totala volymerna ökar med
20–30 procent (ökad tillväxt samt ökat restproduktutnyttjande). Mest kritiskt och svårbedömbart för att nå 50 procent är sannolikt utveckling av el-hybridisering och hydraulik.
För jordbruket antas lågproduktiva arealer
minska något men arealavkastningen och högvärdigare grödor och produkter ökar något.
Mest kritiskt är hastigheten i strukturomvandlingen – nedläggningar respektive förmågan till
förnyelse på gårdsnivå och av maskinpark – och
detta är starkt beroende av den globala utvecklingen inom jordbruk och jordbrukspolitik.

För ett fall med starka styrmedel nationellt och
globalt torde dock processen påskyndas:
• Biomassaproduktion stimuleras och volymerna
ökar för mat, bränsle och biomaterial.
• Styrmedel ger biobaserade bränslen och
produkter generellt högre värden.
• Best practice och modernisering av
maskinutrustning påskyndas.
• Utveckling och introduktion av ny teknik snabbas
upp, framför allt el- och hydraulik-hybridisering
inom skogs- och jordbruket.
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5. Rekommendationer
och förslag
Generellt är energieffektivisering i de flesta sammanhang inte ett mål i sig – utan ett medel för
lönsamhet. De i rapporten relaterade exemplen
visar också att det primärt har varit produktivitetsökningar (högre enhetslaster, operativ
effektivitet med mera) som ”på köpet” lett till
energieffektivisering, ofta av samma storleksordning. De ”lägst hängande frukterna” finns
inom transporter och arbetsmaskiner.
Rekommendationerna till myndigheter och politiker lägger fokus på effektivare regelverk och
styrmedel – ekonomiska och beteendepåverkande.
Tre aspekter lyfts särskilt fram:
• Regelverk som hinder men också som möjlighet
att stipulera krav och normer.
• Teknisk utveckling som dels sker löpande
(”av sig själv”), dels behöver särskild stimulans.
• Attityder och beteenden för att genomföra
effektivisering (kan påverkas genom att lyfta
fram energins bidrag till lönsamhet och som en
del av andra åtgärder).
Båda sektorerna är utsatta för ökande global
konkurrens där marginalerna på bulkprodukter är små. Noggranna konsekvensanalyser
måste göras av styrmedel som kan påverka
konkurrensk raften för svensk industri samt
jord- och skogsbrukets primärled (energistyrmedel liksom klimat-, teknik-, innovations- och
näringspolitiska styrmedel och regelsystem).
Rekommendationerna till skogs- respektive
jordbruket tas upp var för sig eftersom sektorerna
har vitt skilda strukturer och typer av aktörer.
SKOGSBRUKET
Inom skogsbruket kan mycket med fördel ske
sektorsgemensamt.
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Beträffande timmertransporter finns redan omfattande försök. Branschen bör intensifiera information till myndigheter och politiker om den
betydande miljö- och energinyttan av modifierade regler beträffande max-laster och fordonslängder, liksom betydelsen för skogsindustrins
konkurrenskraft.
Myndigheterna bör skyndsamt verka för ökade max-laster för timmertransporter. EU-reglerna medger sådana nationella undantag, vilket
Finland nyligen beslutat om (upp till 76 ton).
I samverkan med Trafikverket bör branschen
genomföra kostnads- och nyttoanalyser av eliminering av flaskhalsar (sträckor med dubbelspår och terminaler) för kombinationer av lastbil och järnväg, inte minst i inre Norrland med
långa transportavstånd.
Skogstekniska klustret, Tunga fordon och
Skogforsk bör intensifiera och utvidga utvecklingsprojekt mot skördare och skotare, med
fokus på förbättrade styrsystem, hydraulik
effektivisering och el- och hydraulikhybridisering – detta i samverkan med maskin-, motor- och hydraulikleverantörer. Potentialerna
bedöms av initierade forskare vara ansenliga,
men koncepten måste prövas i tillämpning för
att få genomslag. Marknaden för maskiner för
nordisk skogsteknik är liten och utvecklingskostnaderna höga, vilket medfört avtagande
innovationstakt och brist på riskkapital. Därför
bör offentliga energiutvecklings- och innovationsprogram formuleras. Internationellt samarbete med länder såsom Kanada bör stimuleras.
Energimyndigheten rekommenderas ta initiativ till program, stimulanser med mera rörande best practice. Det kan handla om förarutbildning, körstil, ecodriving på arbetsmaskiner
– i samverkan med till exempel Skogforsk och
maskinleverantörer. Motivation behövs ända
ut till enskilda entreprenörer. Studier vid bland

annat Skogforsk visar på potentialer på 20–30
procent.
Energimyndigheten rekommenderas ta initiativ till myndighetssamverkan samt koordinering
av program och rådgivning – med involvering av
såväl skogliga myndigheter, Naturvårdsverket,
VINNOVA och länsstyrelser som branschinstitut
och andra FoU-organ.
JORDBRUKET
Här behöver rekommendationer – och åtgärder
– vara väsentligt mer individinriktade.
Kartläggningar har visat på den stora spridningen i energianvändningen, ett tecken på väsentlig potential. Behovet av information, rådgivning och kompetens är stort. Att utveckla
metoder där man arbetar med motivation, attityder och mjuka frågor är särskilt viktigt inom
jordbruket – gärna i form av ”goda exempel”.
En stark rekommendation riktas till sektorns
forsknings- och intresseorgan (SLU, JTI samt LRF
men även de direkt verksamhetsnära LRF Mjölk,
Greppa Näringen, hushållningssällskap med
flera) att i samverkan ta fram förslag till olika
former av implementeringsstöd.
Exempel på stöd och innovationsstimulanser kan
vara till exempel:
• Kartläggningscheckar och rådgivning.
• Installationsstöd ( ”MO-ROTsavdrag”).
• Demonstrationsobjekt, best practice och
utdelande av miljö- och energipris.
• Breda, kommunikativa kampanjer med vardagstips av typ ”Greppa Näringen”.
FoU-organen rekommenderas ta fram belysande
fallstudier, vetenskapliga utvärderingar av faktiska försök (odlings- och skötselsystem) och av

de komplexa, kopplade biologiska system som
växtodling och animalieproduktion utgör (produktivitet, energi, miljö). Produktivitets- respektive energieffekter kan uppträda i olika led.

Rekommendation till myndighets
samverkan – stärk det regionala:

Erfarenheter från bland annat PFE-programmet
och Länsstyrelserna visar att mångfalden av
små och medelstora företag med olika storlek
och olika verksamhetsinriktning gör att program och aktiviteter på nationell nivå – till exempel från Energimyndigheten, VINNOVA, SLU
med flera – inte alltid når ut.
Några exempel och förslag:
• Länsstyrelser har framgångsrikt kunnat nå
fler med kompletterande stöd till brukare
under den satta gränsen 500 MWh/år i PFEprogrammet.
• Andra regionala och lokala organisationer såsom
kommuner och hushållningssällskap bör ta en
större roll i att skapa attraktivt förändringsarbete, lära av varandra etcetera. ”Piskor” är sämre
än ”morötter” – men verksammast är ofta ”mun
mot mun-metoder”.
• ”Energihusesyn” bör införas, där regionala
myndigheter kunde förenkla tillsyn i utbyte mot
energi- och miljökartläggningar.
Energimyndigheten och Jordbruksverket rekommenderas ta initiativ till koordinering av program
och rådgivning – detta i nära samverkan med
jordbruksnäringens bransch- och FoU-organ.
För jordbruket är det särskilt angeläget att tänka
igenom hela kedjan ut till enskilda brukare – allt
från kunskap om teknik, FoU och offentliga regler och stödformer till olika kanaler och former
för kompetensöverföring såsom utbildning, konsultation, kurser och direkt rådgivning.

33

ÖVERGRIPANDE – REKOMMENDATIONER TILL POLITIKER/MYNDIGHETER/
FORSKNING
Studera systemsamspelen! Skogs- och jordbruk
är en liten sektor, men stor och viktig för Sveriges totala energianvändning (där cirka 30
procent utgörs av bioenergi). Indirekt spelar
en effektiv skogs- och jordbrukssektor stor roll
som bas för de väsentligt större förädlingsleden
i skogs- och livsmedelsindustri – samt för el- och
värmesektorn.
I framför allt skogen finns ytterligare en väsentlig potential på 30–60 TWh (bortom 2050
ännu större) och i jordbruket på cirka 15 TWh
(inklusive halm, energigrödor/-skog) som bedöms ekologiskt och tekniskt utnyttjbar – för
industri, el och värme eller drivmedel. Systemsamspelen är viktiga och i grunden en fråga om
samhälleliga miljö- och klimatpolitiska mål och
styrmedel.
Stimulanser för att vidga användningen av outnyttjade restströmmar är angelägna. Några exempel:
• De offentliga regelverken kring energieffektivitet
i byggnader, sätt att räkna primärenergi, värmepumpar och mer generellt om restvärmeutnyttjande (framför allt fjärrvärme) behöver studeras
djupare. Det påverkar inte bara primärenergianvändningen utan även effektiviteten i utnyttjandet av naturens bioproduktionsförmåga,
”bioresursutnyttjandegraden”.
• Samma gäller även forskning kring bedömningar
av olika klimatmotiverade styrmedel och åtgärder (av typ utredningen om en Fossiloberoende
fordonsflotta). El minskar primärenergianvändningen och biobränslen ökar den (på grund av
sämre verkningsgrad än för fossila bränslen)
samtidigt som ”bioresursutnyttjandegraden”
ökar. Specifika bonus/malus-system diskuteras
för fordon och biodrivmedel.
• Biobaserade material, till exempel bio-plaster eller användning av bio-kol i järn- och stålindustrin,
är ytterligare områden med samma målproblematik: Åtgärder för att uppnå EU-målen om en
”bio-based economy” kan leda till ökad energiåtgång, samtidigt som utsläpp av koldioxid och
importberoendet av fossil energi kan reduceras.
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Ska styrmedel vara samma eller behövs det olika
för olika områden beroende på konkurrensutsatthet, behov av teknikutveckling med mera?
Målkonflikter kan finnas till exempel mellan
krav på motorers utsläpp (partiklar och NOx –
särskilt viktigt i tätorter) och på energieffektivitet.
En övergripande systemfråga är: Var används
biomassaresursen bäst – som material eller som
energi? Vad är mest energieffektivt? Vad är mest
klimateffektivt? Vad är mest kostnadseffektivt
ur mål/medel-synvinkel?
Generella stimulansverktyg kan införas genom
att studera nya ”PFE-program” – smarta bonussystem:
• Inför program för Produktivitetseffektivisering
(”PFP”) eller för Resurseffektivisering (”PFR”).
• Genomför resurs- och energikartläggningar
(med stödformer för rådgivning, demonstrationer, renovering, förnyelse av utrustning och
maskiner). Till exempel max x kronor i bidrag för
kartläggning, max y kronor i investeringsavdrag,
FoU-avdrag, nedsättning av arbetsgivaravgifter,
miljöavgifter (för beräknat sänkta utsläpp till luft
eller vatten) eller andra bonus/malus-system som
inte bedöms vara konkurrenssnedvridande.
• Inför märkning och redovisning – inkludera livscykelmetodik i miljö- och energimärkning (kräver
mer LCA-forskning).

Källförteckning och intervjuer
LITTERATUR/PUBLIKATIONER

INTERVJUER

Uppdrag energikartläggning av de areella
näringarna, Energimyndigheten ER 2010:12

Mats Alakula, LU och Volvo
Per Anders Bjuggstam, VD Elforest
Pål Börjesson, LU
Jeanette Edlund, Sveaskog, industridoktorand
Maria Hedblom, Skogstekniska klustret
Petrus Jönson, Björn Löfgren, Skogforsk
Helena Sjögren, Karolina Boholm,
Skogsindustrierna
Jan Ove Palmberg, LiU
Martin Ärlestig, KomatsuForest

Långtidsprognos 2010, Energimyndigheten,
ER 2011:03
Energiförsörjningen i Sverige år 2030,
Energimyndigheten ET 2011:23
Dagens och framtiden hållbara biodrivmedel,
Underlagsrapport från f3 till utredningen om
fossilfri fordonstrafik, f3 2013:13
Allt vi gör blir bioenergi,
www.skogsindustrierna.org
Kartläggning av energianvändning på
lantbruk 2008, LRF Konsult, mars 2009

SEMINARIER/INBJUDNA
PRESENTATIONER
Magnus Thor, Skogforsk
Ulrika Jardfelt, Charlotta Abrahamsson,
Svensk fjärrvärme
Sten Wandel, LU

Jordbrukets klimatpåverkan, Delrapport
i JOKER-projektet, Hushållningssällskapet
Halland, 2009
Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan
år 1900, Sveriges Nationalatlas 2011
Jordbruksstatistisk årsbok 2013,
Jordbruksverket
Laddningsinfrastruktur för storskalig
elektrifiering av arbetsmaskiner – förslag till
projekt, Sten Bergman, Elforsk, oktober 2012
Skogsskötselserien nr 16, Produktionshöjande
åtgärder, Skogsstyrelsen, mars 2013
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