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Hot om förbud för primära skogsbränslen
efter beslut i EU-parlamentets miljöutskott

Även grot inkluderas bland de primära skogsbränslen som EU-parlamentets miljöutskott vill stoppa. Användningen av grotflis har de senaste tio åren legat kring
8 - 10 TWh per år.
Foto: Svebio.

Förslaget till reviderat förnybartdirektiv (RED III) behandlas
nu av EU-parlamentet och av EU-rådet, dvs regeringarna i EU:s
medlemsstater. EU-parlamentets miljöutskott antog 17 maj ett
förslag om att förbjuda användningen av primära skogsbränslen.
Vi ägnar detta extranummer av Bioenerginytt åt att informera om
vilka konsekvenserna skulle kunna bli av ett sådant förbud, vilka

möjligheter det finns att stoppa förslaget, och hur den fortsatta
beslutsprocessen ser ut.
Vårt generella budskap är att ha is i magen. Det återstår
omfattande förhandlingar och möjligheter att få stopp på förslaget, men bioenergibranschen måste mobilisera för att påverka
beslutsfattarna i EU.
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gäller både skärpningen av utsläppshandeln ETS och förslag
om mer ambitiösa mål för förnybar energi och reduktion av
växthusgasutsläpp.
Förbudet mot primära skogsbränslen

Den föreslagna restriktionen för primära skogsbränslen lanserades
i december 2021 i en rapport till ENVI-utskottet (miljöutskottet)
i EU-parlamentet från den finske EU-parlamentarikern Nils
Torvalds. Han uppger att han lade in förslaget som en del av
en kompromiss för att nå enighet i utskottet. Det förslag som
antagits av utskottet ser ut så här.
 I artikel 29 om hållbarhetskriterier föreslås ett tillägg som
säger att energi från fasta biobränslen som kommer från primära
skogsbränslen, enligt definitionen i artikel 2, inte ska berättiga
till följande:
- Att räknas med när man beräknar andelen energi från förnybara
energikällor som bidrag till förnybartdirektivets mål.
- Att räknas med för att uppnå skyldigheter i direktivet, t ex i
artikel 25 (kvoter för förnybara drivmedel).
- Att berättiga till finansiellt stöd för användning av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassebränslen.
 Begränsningen gäller alltså både att betraktas som förnybar
energi och att berättiga till ”finansiellt stöd”.
Också i inledningen till hållbarhetskriterierna för skoglig
biomassa (artikel 29.6) har utskottet lagt in en formulering om
att skogsbiomassan inte får komma från primära trädbränslen.
Även i paragrafen om villkoren för elproduktion från biomassebränslen (artikel 29.11) har utskottet lagt in ett förbud mot
primära trädbränslen.

EU-parlamentets utskott behandlar nu de förslag till direktiv som
EU-kommissionen lagt fram inom ramen för klimatpaketet Fit for 55.
Foto: Svebio.

Definitionen av primära skogsbränslen

Definitionen av vad som menas med primära skogsbränslen finns
i artikel 2 i direktivet. Denna definition är ny och föreslogs av
Nils Torvalds i hans rapport till utskottet. Men paragrafen har
förändrats på några punkter. Så här lyder den definition som
antagits av ENVI-utskottet på engelska (någon officiell svensk
översättning finns inte):
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Flera bekymmersamma förslag

Förslaget om att begränsa användningen av primära skogsbränslen är bara ett av flera förslag som kan skapa svårigheter
för försörjningen med biobränslen. Andra förslag inom förnybartdirektivet gäller nya och utvidgade hållbarhetskriterier, som
t ex kan begränsa möjligheten att använda grot från kalhyggen
och stubbar, utökad hållbarhetsrapportering från små värmeverk,
strängare krav på växthusgasberäkningar, både för nya och befintliga värme- och kraftvärmeverk, samt råvarureglering enligt
kaskadprincipen.
Dessutom pågår förhandlingar kring klimatpåverkan från
skog och mark (LULUCF), som kan innebära krav på lägre avverkningsnivåer, kring taxonomin för hållbara investeringar och
kring energiskattedirektivet. I samtliga dessa förslag finns delar
som innebär försämrade villkor för skogsbruk och bioenergi. I ett
aktuellt förslag om åtgärder för att minska beroendet av rysk gas
och olja (REPowerEU) har EU-kommissionen nästan helt förbisett möjligheterna att använda fasta och flytande biobränslen.
Det finns ett mönster i alla förslagen soim innebär att man vill
begränsa bioenergins bidrag i omställningen.
De flesta av dessa förslag ingår i EU-kommissionens klimatpaket Fit for 55, som lanserades förra sommaren. Många av delarna
i Fit for 55 skapar samtidigt ökade marknader för bioenergi. Det

‘Primary woody biomass’ means all roundwood felled or
otherwise harvested and removed. It comprises all wood obtained
from removals, i.e., the quantities removed from forests, including wood recovered due to natural mortality and from felling
and logging. It includes all wood removed with or without bark,
including wood removed in its round form, or split, roughly
squared or in other form, e.g., branches, roots, stumps and burls
(where these are harvested) and wood that is roughly shaped or
pointed. This does not include woody biomass obtained from
sustainable wildfire prevention measures in high-risk fire prone
areas and woody biomass extracted from forests affected by active
pests or diseases to prevent their spread, whilst minimising wood
extraction and protecting biodiversity, resulting in more diverse
and resilient forests, and shall be based on guidelines from the
Commission.
Texten är inte helt lätt att tolka. I inledningen nämns ”avverkad rundved” men längre ner skriver man att all ved ska
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direkt från skogen inte får användas. Sverige har inte några områden som kan klassas som ”högriskområden för skogsbränder”
(formuleringen avser troligen främst skogar i Medelhavsområdet). Troligen skulle barkborreskadad ved kunna godkännas, men
bara om man kan visa att avverkningen förhindrar spridning.
Rötskadad ved är troligen inte godkänd med denna definition
eftersom man inte avverkar för att hindra spridning av rotröta,
utan konstaterar att en del träd är rötskadade när de redan
avverkats.

omfattas, inklusive grenar, rötter, stubbar och knölar (burls). I
slutet görs ett par undantag, för avverkningar för brandskydd och
för att förhindra spridning av sjukdomar. Men dessa undantag är
begränsade till förebyggande åtgärder och innebär inte att man
generellt undantar sekunda ved som rötskadat, brandskadat,
insektsskadat, vind- snö- och isskadat. Inget undantag görs heller
för ved som inte efterfrågas av industrin, som alltför klena dimensioner eller oönskade trädslag. Allt som kommer från skogen
betraktas som ”primär skogsbiomassa”, vare sig det är gagnvirke
eller restprodukter.
Definitionen för secondary biomass, som ENVI-utskottet vill
tillåta, lyder så här:

Vad menas med finansiellt stöd?

Det är tydligt att ENVI-utskottets majoritet inte vill att man ska
räkna primära skogsbränslen som förnybar energi, och inte heller
tillåta stöd för deras användning. Men kan man göra en snäv
tolkning av ”finansiellt stöd” och utgå från att det bara handlar
om direkta subventioner?

‘Secondary woody biomass’ means residues from forest-based
industry, including bark, sawdust and wood shavings that result
from sawmilling or wood milling, and recovered post-consumer
wood; it excludes primary woody biomass, including when it is
processed into chips, briquettes or pellets;”

Vår analys är att man måste räkna med att kommissionen och
parlamentet i framtiden gör en bred tolkning, om förbudet mot
primära skogsbränslen antas, och att ”finansiellt stöd” inkluderar
beskattning och utsläppshandel förutom direkta stöd. Att olika
typer av direkta stöd, som Klimatklivet, Industriklivet eller fram-

Lägg märke till att man också här gör en exkludering av
primära skogsbränslen.
Vår tolkning är att i stort sett alla biobränslen som kommer

ENVI-utskottets definition av primära skogsbränslen inkluderar allt som kommer från avverkningar, inklusive skörderester.
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Utskottet vill förbjuda användning av helved,
utom när man skördat träd för att förhindra
skogsbränder eller spridning av sjukdomar
och insektsangrepp. Teckningen visar
exempel på kasserat virke: krokigt, sprucket,
insektsangripet, brandskadat, rötskadat.

Läs mer om användningen av helved i
Svebios rapport ”Whole trees - why there
should be no restriktions for using whole
trees for energy”.

https://www.svebio.se/wpcontent/uploads/2021/06/
Whole-trees-Svebio-reportJune-2021.pdf

tida stöd till produktion av skogsbaserade biodrivmedel, kommer
att omfattas är givet.
Man måste räkna med en generell ”smittoeffekt” som kan
påverka många olika direktiv och regelverk. Så har skett när det
gäller restriktionerna mot grödebaserade biodrivmedel. Vi kan få
en liknande tillämpning för skogsbaserade bränslen.

långt utöver den svenska skogslagstiftningen och skulle innebära
att biobränslen inte anses hållbara även om skogsägarna följer
den svenska lagstiftningen. Skarpare miljökrav skulle komma
att gälla för grot och annan bränsleved än för timmer och massaved. Att inte få ta bränsle från hyggen innebär att huvuddelen
av de biobränslen som idag kommer direkt från skogen inte
skulle klara hållbarhetskriterierna. Bränsleved från gallringar
och röjningar skulle däremot klara sig. Både kommissionen och
ENVI-utskottet stoppar all användning av stubbar för energi.

Skärpta hållbarhetskriterier

EU-kommissionens förslag innehåller skärpningar av hållbarhetskriterierna för skoglig biomassa på en rad punkter. Bland
medlemsländerna finns ett betydande motstånd mot att nu ändra
regelverket innan de gällande kriterierna ens har hunnit tillämpas.
Men EU-parlamentets ENVI-utskott stödjer kommissionens
förslag och föreslår dessutom ett antal skärpningar. Ett nytt krav
gäller hur skogsbruket bedrivs för att bränslena ska anses hållbara. Här finns en lång rad detaljerade krav. Där kommissionen
skrivit att man ska ”minimera” negativ påverkan skriver utskottet
att man ska ”förhindra” (prevent), vilket är ett strängare krav.
En av punkterna gäller kalavverkningar (clear-cuts), där kommissionens formulering var ”minimises large clear-cuts” men där
ENVI-kommittén skriver ”prevents clear-cuts”. Man går alltså
från ett krav på att minimera stora kalavverkningar till att förhindra kalavverkningar generellt. Villkoren i den här paragrafen går

Andra viktiga frågor

Även om förbudet mot primära skogsbränslen och förändringarna
i hållbarhetskriterierna är de mest kritiska i parlamentets behandling av RED III så finns det också ytterligare ett antal punkter
som kan skapa hinder, ökad byråkrati och ökade kostnader för
bioenergisektorn. Ett förslag gäller så kallad kaskadreglering av
marknaden för skogsbiomassa. EU-kommissionen vill få uppdrag
att ge ut en genomförandeakt (implementing act) för en sådan
reglering. Ett alternativ kan vara att bara ge ut en icke-bindande
vägledning. En annan fråga gäller vem som ska rapportera enligt
hållbarhetskriterierna. Idag finns en gräns på 20 MW, för att
minska byråkratin för små aktörer. Kommissionen vill sänka den
gränsen till 5 MW för användningen av fasta biobränslen, men
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Svebio kommentar:

ha förenklad rapportering upp till 10 MW. ENVI-utskottet beslutade om 7,5 MW men säger inget om förenklad rapportering,
vad vi kan se.
Idag finns krav på växthusgasminskning jämfört med om man
använder fossila bränslen, men enbart för nya anläggningar. Både
kommissionen och ENVI-kommittén vill införa krav även för
befintliga värme- och kraftvärmeverk, i praktiken en retroaktiv
lagstiftning.

Förslaget om att förbjuda användning av primära skogsbränslen är ett
stort hot mot en rationell användning av bioenergi. Om förslaget går
igenom får det mycket stora konsekvenser för EU:s energi- och klimatpolitik. För Sverige skulle de negativa effekterna bli omfattande.
Det gäller både dagens användning av skogsbränslen, som restprodukter från avverkningar, utsorterad ved och virke som inte efterfrågas
av skogsindustrin. I första hand kommer värme- och kraftvärmeproduktionen att drabbas. Förbudet får också stora konsekvenser för
möjligheterna att producera inhemska biodrivmedel från skogsråvara.
Därmed hotas de svenska klimat- och energipolitiska målen.

Den fortsatta beslutsprocessen

ENVI-utskottet är formellt ensamt ansvarigt för beredningen av
artikel 29 i förnybartdirektivet, som behandlar hållbarhetskriterierna, medan ITRE-utskottet är ansvarigt för hela direktivet
(ITRE = utskottet för industri, transport, forskning och energi).
ITRE ska egentligen inte överpröva ställningstagandena i ENVIutskottet utan vidarebefordra dem till omröstning i plenum (hela
parlamentet), vilket kommer att ske efter sommaren enligt nu
gällande tidplan. Nu finns uppgifter om att ITRE kan komma att
göra egna ställningstaganden i de frågor ENVI behandlat. ITRE
har sammanträde om detta den 13 juli. Då finns alltså en första
möjlighet att sätta stopp för ENVI-utskottets förslag. Nästa möjlighet finns vid omröstningen i parlamentet, då EU-parlamentets
slutliga ställningstagande ska antas i plenum (möte med hela
parlamentet). Man räknar med att detta ska ske i september.
Om EU-parlamentet skulle anta ENVI-utskottets förslag till
ändringar går frågan vidare till trepartsförhandlingarna senare
under hösten eller vintern.
När ett direktiv ska beslutas sker en trepartsförhandling, trilog, mellan EU-parlamentet, EU-rådet och EU-kommissionen.
EU-parlamentets förhandlare måste utgå från det beslut som
tagits i plenum. EU-rådet består av EU:s medlemsstater och
dessa företräds i förhandlingen av ordförandelandet. Inom rådet
sker en parallell process till den som nu sker i parlamentet. Medlemsländernas representanter förhandlar fram ett gemensamt
ställningstagande genom en serie möten, och rådet kommer att
fastställa sin position före sommaren. I förhandlingarna deltar
experter från svenska departement och myndigheter, Sveriges
ständiga representation i Bryssel och i sista hand de berörda ministrarna, för Sveriges del energiminister Khashayar Farmanbar.
Kommissionen slåss för sitt ursprungsförslag.
Det reviderade förnybartdirektivet kommer troligen att antas
sent i höst eller under första halvåret 2023, då Sverige är ordförandeland. I höst leds rådet av Tjeckien.

Det finns ingen logik i att se annorlunda på restprodukter som
faller i skogen vid avverkningar än på restprodukter som faller vid
skogsindustrins anläggningar. I bägge fallen handlar det om outnyttjad
biomassa som får användning och värde. Alternativet är att denna
biomassa bryts ned, varvid det biogena kolet frigörs som metan och
koldioxid.
Lägg märke till att restriktionerna inte enbart handlar om restprodukter utan hindrar användning av skogsråvara över huvud taget för
energiproduktion. I det nu gällande förnybartdirektivet finns ingen
restriktion mot att använda klenved av massavedskvalitet för energiproduktion. Som råvara för avancerade biodrivmedel finns bara en
restriktion för sågtimmer och fanertimmer. All övrig cellulosahaltig råvara är tillåten och direktivet uppmuntrar användning av denna råvara
genom att den inkluderas i Annex IX tillsammans med olika avfall och
restprodukter. I RED III-förslaget finns inget förslag om ändring när
det gäller Annex IX.
När ENVI-utskottet föreslår stopp för all användning av ”primärt
skogsbränsle” för energiproduktion, och begränsar råvarubasen
till restprodukter från förädlingskedjan efter att virket nått industrin,
innebär det en mycket kraftig begränsning som ger mindre volymer
förnybara bränslen, fortsatt hög användning av fossila bränslen och
sämre möjligheter att klara klimatmålen. För Europas del betyder det
också fortsatt högt beroende av importerade fossila bränslen, både
från Ryssland, från Mellanöstern och från andra delar av världen.
Vi vill understryka att det finns ingen vetenskaplig grund för beslutet. Det finns inga data som visar på bättre biodiversitet eller andra
miljöfördelar av att lämna skörderester i skogen. Sådana åtgärder
har redan vidtagits i svensk skogsskötsel. Däremot innebär förslaget
kraftigt försämrade möjligheter att minska koldioxidutsläppen från fossil energi och gör hela omställningen väsentligt dyrare. Vi uppmanar
företag som planerar att investera i sektorn att inte tveka utan fullfölja
investeringar enligt plan. Förslaget är ett försök från organisationer

Boka in Svebios bränslemarknadsuppdatering:

Svebio Fuel Market Day 2021
8 september 2022 på Ingenjörs Vetenskaps Akademin,
Grev Turegatan 16, Stockholm.
PÅ PLATS ELLER DIGITALT!
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som vill stoppa all form av skogsbruk att försämra lönsamheten för
skogsägare.
Vi har goda möjligheter att stoppa förslaget i den fortsatta beslutsprocessen. Men det kräver aktivt agerande från företagen och från de
organisationer som arbetar för bioenergi för att påverka de politiker
som har inflytande på frågan. Svebio och Bioenergy Europe behöver
ditt stöd i det arbetet. Aktiv opinionsbildning är också viktigt.
Svebio kommer under de närmaste veckorna att utarbeta en konsekvensanalys tillsammans med andra berörda organisationer för att
visa på de konkreta negativa effekterna för Sverige om förslagen går
igenom. Konsekvensanalysen ska vara ett hjälpmedel för att påverka
beslutsfattare alltifrån svenska politiker och EU-parlamentariker till
berörda beslutsfattare på EU-nivå och i andra medlemsländer.

Varför förslaget måste stoppas:
 Det drar undan en stor del av bränsleförsörjningen för
svenska värme- och kraftvärmeverk, för industrier och för
framtida användning av skogsbiomassa för produktion av biodrivmedel och utökad biokraftproduktion.
 Det leder till ökade utsläpp av fossil koldioxid och försämrar möjligheten att uppnå beslutade klimatmål, både i Sverige,
EU och globalt.
 Miljöhänsyn kan klaras med befintliga hållbarhetskriterier.

Låt oss presentera våra nya webbtidningar

BIOENERGI OCH BIOENERGY INTERNATIONAL
BIOENERGI

BIOENERGY INTERNATIONAL

https://bioenergitidningen.se/

https://bioenergyinternational.com/
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