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Etanolen minskar inte
utsläppen av koldioxid

Övergång till etanol ger gigantiska kostnader – till ingen nytta för klimatet.
De totala insatserna av fossilenergi vid etanolframställning är större än den
utvunna energin, visar nya amerikanska studier. Utsläppen av växthusgaser
ökar i stället för att minska! Riksrevisionen måste granska miljardrullning-
en, skriver Bengt Kriström, Per Kågeson och Marian Radetzki.

D
agens Industri
har haft en liv-
lig debatt om
den ambitiösa
satsningen på

inhemsk etanol. Det är inga
små kostnader som sam-
hället har tagit på sig. 

Etanolen som for-
donsbränsle är fri från kol-
dioxidskatt, vilket är rimligt.
Den är också befriad från
den del av bensinskatten
som motsvarar kostnaden
av olyckor, avgasutsläpp,
buller och vägslitage på
landsbygden.

Denna skattebefrielse 
i miljardklass är, per energi-
enhet, dubbelt så stor som
hela marknadspriset på flis
– en allvarlig snedvridning
på marknaden.

Fordon som kan gå på
etanol får vidare nedsatt för-
månsvärde, reducerad for-
donsskatt jämte flera andra
förmåner i Stockholms-
området. 

Ovanpå detta vill rege-
ringen ge alla som har råd
att köpa en ny ”miljöbil” 
10 000 kronor. Att låg-

inkomsttagarna får vara
med och bekosta företags
och höginkomsthushålls
bilköp applåderas av bland
andra vänsterpartiledaren.

En ny studie från Natur-
vårdsverket och Energi-
myndigheten konstaterar
att miljöbils- och driv-
medelspolitiken saknar en
genomtänkt strategi, och att
dess styrmedel inte blivit
konsekvensutredda. Förfat-
tarna förordar med rätta att
hela komplexet, inklusive
etanoltullen, analyseras in-
nan riksdagen fattar nya be-
slut. 

Svensk etanol saknar helt
förutsättning att stå på egna
kommersiella ben; berörda
politiker hävdar att minska-
de utsläpp av koldioxid är
den främsta nyttan. Debat-
tens första fråga borde där-
för vara hur mycket dessa
utsläpp minskar vid över-
gång från bensin till etanol! 

Laboratory for Energy
and Environment vid MIT,
Massachusetts Institute of
Technology, har samman-
fattat resultaten från fem

livscykelanalyser för etanol
från majs i Mellanvästern. 

Studierna beaktar
energianvändning från sådd
till skörd, jämte omvandling-
en av majsen i etanolfabri-
ken. Fyra av studierna visar
att fossilbehoven är cirka
110 procent av den energi
etanolen representerar.

Insatserna av fossilenergi
är alltså större än den ut-
vunna energin! Utsläppen
av växthusgaser ökar! 

I den femte studien stan-
nar fossilinsatsen på 95 pro-
cent av etanolens energi-
innehåll.

Amerikanskt jordbruk är
möjligen mer energiinten-
sivt, och kol utgör ibland
bränsle i etanolfabrikerna.
Studierna avser aktuell tek-
nologi där bara själva majs-
kornen utnyttjas.

Om hela grödans energi
utnyttjas, kan kalkylen på-
tagligt förbättras. Sådan
teknik kan – möjligen – bli
kommersiell under nästa
årtionde.

Beräkningar vid Chalmers
(fysisk resursteori) visar att

produktion av etanol från
svenskt vete också är en
dålig miljöaffär. 

Om arealen i stället an-
vänds för produktion av flis
från salix, som ersätter olja
och kol för värme- och el-
produktion, blir utsläpps-
minskningen sju till tio
gånger större. Om restpro-
dukterna går till foder eller
gas, reduceras skillnaden
något.

Etanolen bärs  upp av
trossatser utan verklighets-
förankring.

Jordbrukets och omvand-
lingsindustrins lobbyister
har framgångsrikt etablerat
en grön myt. 

Det vore tjänstefel av
Riksrevisionen att inte
granska miljardrullningen. 

Etanolen är en gigantisk fel-
satsning, skrev Björn Gill-
berg, ordförande för Miljöcen-
trum, 25/11. För övriga inlägg
om klimatet, miljöbilar och
biobränslen se 22/12 och 5/1.
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”Lobby-
isterna
har eta-
blerat en
grön myt.”


