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En fossil värld i
verkligheten
DEBATT

Miljöorganisationer av olika schatteringar gör ständiga akademiska

uttalanden i media om hur Sverige skall bli fossilfritt. Vad som saknas är
praktiska lösningar på deras förslag. Den detaljen överlåter de åt oss praktiker
på landsbygden, som lever med miljöfrågorna dag ut och dag in, att lösa. Vilket
vi gärna bistår med om vår kunskap respekteras.
Dela

9

Tweeta

Detta att förse Sverige med el och värme utan att behöva
använda fossila bränslen är välkänt. Den stora utmaningen är hur

KOMMENTERA (0)

vi skall lösa transportsidans behov av bensin och diesel utan
fossilt ursprung. Vi, 330 000 privata skogsägare i Sverige, tror att biodrivmedel blir ett
komplement till traditionell virkesproduktion. Tillgången till energimarknaden skulle innebära
nya möjligheter för oss till inkomster och skapa sysselsättning för andra. Biobränsle i form av
trädbränslen alltså avverkningsrester, så kallad grot från grenar, toppar, stubbar och bark är
råvaran som skall förvandlas till energi.
I framtiden hoppas vi på att tekniker och forskare ger oss en billig och enkel
uppgraderingsutrustning som gör att produktionen av biobränsle kan ske direkt från
lantbruket. Den gröna kolatomen i råvaror från åker och skog har oändliga möjligheter. Med
våra råvaror kan vi skapa allt som vårt samhälle behöver i framtiden. Förutom
drivmedel kan man framställa emballage, metanol, byggmaterial, tyg, textilier, energi och
livsmedel. Vi litar på att våra svenska tekniker och forskare skapar en produktiv verklighet av
våra resurser.
Ytterligare resurser finns att hämta på våra åkrar. Att det skulle vara etiskt förkastligt att odla
energi på åkermark faller på det faktumet att vi idag gör brännvin av potatis och chips av
majs. Att köra bil på spriten är mer tilltalande.
För att ta ett praktiskt exempel så riktar vi oss mot EMÅ-mejeriet i Hultsfred som har startat
ett kraftvärmeverk i mikroskala. Anläggningen drivs med lokalt producerat träflis och den
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kraftvärme, förnybar el och framtidens kretsloppssystem.
Syftet med stöd till förnybara bränslen genom skattebefrielse är att det skall löna sig för
konsumenterna att ersätta bensin och diesel med ett mera miljövänligt bränsle. Men nu
inträder en absurditet av yttersta rang. EU:s regelverk innebär att man inte får ge ett stöd som
lönar sig för konsumenten i förhållande till det fossila alternativet. Det innebär att staten
subventionerar fossil diesel men inte miljöbränsle! Nu kommer det emellertid signaler från
politikerna om en, för skogsägarna och konsumenterna, mera positiv skattelagstiftning. Vi
avvaktar med intresse vad den kommer att säga.
Magnus Malmsten
Landsbygdspartiet oberoende Norrtälje
Alf Karlman
Landsbygdspartiet oberoende Södermanland
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