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Erfarenheter av bioenergikampanjen

V

i har nu genomfört Svebios bioenergikampanj och hållit 37
möten i alla delar av Sverige. Vad var det för frågor som kom
upp? Vad intresserar de nyckelpersoner som ska jobba vidare med bioenergin i riksdag, kommuner, länsstyrelser, företag och
skolor? Vad vill de veta av oss i branschen?
Här är några av de frågor som kommit upp på många träffar:
•Räcker bioenergin – och kommer vi att sopa skogen helt ren?
• Torven – är den ett biobränsle eller ett fossilt bränsle? Hur mycket
torv ska vi använda och vilka styrmedel ska det vara för torven?
• Hur blir beskattningen framöver – kan vi lita på att det inte blir
skatt på pellets och andra biobränslen?
• Varför ska man välja pellets istället för värmepump?
• Vad kan bioenergin har för roll om kärnkraften avvecklas?
• Gasen – kommer den att slå ut biobränslen?
• Ska vi bygga avfallspannor? Är det bioenergi?
• Askan – den ska väl återföras till skogen?
• Varför är politikerna så okunniga om bioenergins roll i Sverige?
• Åkerbränslen – varför inte elda havre istället för att odla salix?
Temperaturmätare
Mötena blev också en bra temperaturmätare för oss på Svebio.
Vad verkar vara på gång runt om i landet idag och hur påverkas
Svebios medlemmar?
Utbyggnader av, eller planer på avfallseldning finns på många håll,
till exempel i Skövde, Karlskrona, Sundsvall och Visby.
Närvärme är en stor fråga överallt i landet. Det är många småorter där man nu planerar eller funderar på utbyggnader.
Det finns ett växande intresse för åkerbränslen – det är en tydlig
tendens, som hänger samman med EU:s jordbrukspolitik och dagens
låga spannmålspriser. Här handlar det både om salix, havre och rörflen. Väldigt många vill prata om havreeldning, men det finns också nya idéer om salixprojekt, till exempel i Landskrona.
Pelletseldning, i småhus och framför allt i mellanstor skala, diskuteras i många kommuner. Det kom många energirådgivare till träffarna, och de ville gärna prata om pellets.
I norra Sverige är frågan om biodrivmedel från skogsråvara stor.

Etanolprojektet i Örnsköldsvik väcker förhoppningar.
Kraftvärme, även i mindre skala, diskuteras på flera håll. De nya
elcertifikaten har satt fart på intresset.
Planerna på naturgasledningar är en akut fråga i Småland, Östergötland, Sörmland och Närke. Samrådsmöten har hållits under våren och bioenergins företrädare vill ha argument för att kunna driva
debatten.
Bioenergikampanjen har sammanfallit med en period av stigande
oljepriser på världsmarknaden. Tillsammans med klimatfrågan har
många varit intresserade av att diskutera tillgången på fossila bränslen och prisutvecklingen framöver. Det känns tydligt att motiven för
att satsa på bioenergi har stärkts under våren.
Vilka kom på våra möten?
Den grupp som visade störst intresse för våra möten var energirådgivarna. Här har vi fått en mängd positiva kontakter med personer
ute i kommunerna som arbetar med energifrågor. Det har också
kommit en hel del andra kommunala tjänstemän. Vi har också knutit
kontakter med ett stort antal gymnasielärare.
Det visade sig också vara svårare än förväntat att få ledande politiker att komma och ta del av vår information.
Gång på gång likställs ”förnybar energi” med ”sol och vind”. För
oss som arbetar med en förnybar energikälla som ger 105 TWh om
året mot vindens 0,6 eller solvärmens ännu lägre siffra är den typen
av förenkling ett tecken på total okunskap eller medveten verklighetsförfalskning. Vi behöver komma till tals med politiker och ledarskribenter som ger denna verklighetsbild och förbigår bioenergin
med tystnad.
Avslutande riksdagsfrukost
Vi avslutade kampanjen med en frukost för riksdagsledamöter i slutet av maj. Tomas Kåberger och Kent Nyström medverkade från
Svebio. Det kom ledamöter från samtliga partier. Även om vi bara
nått en mindre del av riksdagen med vår direktinformation så vet vi
att det finns ett antal politiker som nu är väl uppdaterade om vår roll
i det svenska energisystemet.

World Bioenergy 2004

Energipolitik i vänteläge
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i har nu också genomfört vår stora internationella konferens,
World Bioenergy 2004 i Jönköping. Det har varit Svebios största satsning någonsin. Här är några siffror:
• Konferensen hade 270 deltagare från 34 länder. De mest långväga
deltagarna kom från Australien, Filippinerna, Japan, Taiwan, Sydafrika, Kamerun, Brasilien och Venezuela. Den största utländska
gruppen kom från Ryssland.
• Mässan lockade 70 utställare från 13 länder. De flesta kom från
Sverige, Finland och Österrike, de tre ledande bioenergiländerna.
• Knappt 100 personer deltog i studieresor dagarna före och efter
konferensen, mellan Arlanda, Kastrup, Landvetter och Jönköping.
På studieresorna fick man se bredden och omfattningen av svensk
bioenergiteknik med sammanlagt ett 30-tal studiebesök.
• Cirka 30 internationella journalister, främst inom fackpress på
energi- och skogsområdet, hade ackrediterat sig.

tatens kärnkraftsförhandlare, Bo Bylund, skulle ha varit färdig
med sina förhandlingar i april, men meddelade att han inte lyckats komma fram till en överenskommelse med kraftindustrin. När
detta skriva är det oklart hur snabbt han kan nå en lösning.
Samtidigt som folkpartiet allt mer profilerat sig som kärnkraftens
vänner har moderaterna och kristdemokraterna i en interpellationsdebatt i riksdagen förklarat sig villiga att kompromissa kring en bredare energiuppgörelse.
Politiker av olika kulörer väntar alltså på Bylund, samtidigt som
de testar nya positioner.
Från bioenergibranschens sida väntar vi på SLU:s utredning om
den svenska bioenergipotentialen. Det är en statlig utredning, beställd
av regeringen, med professor Jan-Erik Nylund som ordförande.
Enligt direktiven ska den vara färdig före halvårsskiftet.

