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Svergies markanvändning



Hur använder vi vår åkermark?

Ahlgren et al 2017



Ska vi använda åkermark till biodrivmedel?

 Lång debatt kring indirect land use change – iLUC

 REDII-förslag 2018 – skilj mellan råvaror med hög och låg iLUC-risk

 Glöm inte att många första gen. biodrivmedelssystem även gör foder!

Ökad efterfrågan 
biodrivmedel

Ändrad 
markanvändning 
på marginalen



Kan vi producera biodrivmedel i Sverige av 

”iLUC-fria” eller ”låg-iLUC risk” råvaror?
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Vår def av iLUC-fria: 

• Förbättring av odling

• Råvaror utan 

efterfrågan idag 



Hur långt räcker det?

Scenarier för 2030



Trade-offs

GHG 

och 

kostnader



För konsumenten marginell skillnad för bensin till 2020

Lantz et al 2018



Slutsatser

 Biodrivmedel utgör en mindre del av markanvändningen i 
Sverige, men vi importerar mycket idag. Hur ser framtiden ut? 

 Vi kan göra ytterligare 4-10 TWh biodrivmedel av svenska 
jordbruksråvaror utan att påverka övrig produktion

 Det kommer krävas ytterligare biodrivmedel och en total 
omställning, med minskat behov av transporter och stor andel 
elektrifiering
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