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Miljödepartementet har remitterat Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk 

strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.  

Svenska Trädbränsleföreningen är en branschförening för svenska producenter av trädbränsle till 

energiproduktion och som råvara till förädlade bränslen såsom briketter, pellets och pulver. 

Medlemmar är skogsbolag, skogsägarföreningar, Sveaskog, köpsågverk och andra biobränsleaktörer1. 

Svenska Trädbränsleföreningen är inte en remissinstans, men lämnar ändå följande synpunkter: 

Svenska Trädbränsleföreningen välkomnar EUs strategidokument med syfte att till år 2050 nå 

visionen om nettonollutsläpp. Det är bra att strategin pekar på vikten av en social rättvis omställning 

och att den ska ske kostnadseffektivt.  

Fotosyntesen, nyttjar solenergi för att omvandla koldioxid till kol och syre som sedan lagras som 

kolkedjor i biomassa (trä, löv, rötter, humus etc). Kolet återförs atmosfären när biomassan multnar. 

Kolet kan dock sparas under en kortare eller längre period i samhället som hus, papper, förpackning 

mm, men oavsett om och hur träet används kommer det till slut att multna eller brinna upp. 

Emellertid, energiåtervinns biomassan kan vi människor dra nytta av energin. Strategin lyfter 

naturens kollager på flera ställen, och Trädbränsleföreningen vill här uppmärksamma att det viktiga 

är att inte tillföra atmosfären ytterligare koldioxid från fossila lager. Stor kolinlagring i naturen och i 

samhället bidrar givetvis, och är positivt, men det viktigaste är att minska utsläppen  

Vi tror Sverige har en viktig roll att spela inom EU för att bidra till omställningen. Sverige har genom 

koldioxidskatt, investering i fjärrvärme och nyttjande av bioenergi kommit en lång väg vad gäller 

uppvärmning. Sverige har dock en bit kvar att vandra vad gäller fossilfria transporter.  

Svenska Trädbränsleföreningen önskar här lyfta vikten av att inte ställa olika förnybara energi och 

materialkällor emot varandra utan att se att alla behövs för att nå Parisavtalet. När vi läser 

sammanfattningen av de åtta scenarierna och sju byggstenarna blir det uppenbart att lösningen 

ligger i att nyttja alla olika verktyg som står oss tillhanda. Olika länder har också olika förutsättningar, 

möjligheter och utmaningar. Det viktigaste är givetvis att minska utsläppen av växthusgaser. Det 

finns även anledning att lägga större vikt vid åtgärder på konsumtionssidan. 

Alla typer av förnybara energikällor behövs, och bioenergi står idag för 60 procent av all förnybar 

energi som konsumeras i EU. Resurseffektivitet är viktigt oavsett vilken råvara som används. Det är 

grundläggande. Däremot går det att öka produktionen av förnybara råvaror. Genom traditionell 

                                                           
1 Fullständig förteckning finns på www.tradbransle.se/medlemmar. 
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skogsskötsel kan tillväxten i skogen öka, det gäller i Sverige men också i hela EU. Denna stora 

potential bör beaktas och bejakas och vi är glada att strategin lyfter detta.  

Något bekymrande är att man på ett ställe skriver att biomassa endast ska användas så effektivt som 

möjligt och att marken ska användas på bästa sätt – för vem avgör vad som är bäst och mest 

effektivt? Svenska Trädbränsleföreningen anser att generella och långsiktiga styrmedel som 

prissättning av antropogena växthusgasutsläpp är bästa sättet att kostnadseffektivt nå visionen om 

nettonollutsläpp. Mer positivt som lyfts i de olika strategiska byggstenarna är däremot exempelvis 

godstransporter med tåg, vikten av kompetensförsörjning och att den cirkulära bioekonomin ger nya 

affärsmöjligheter.  
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