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Tillåt och tillgängliggör fossilfria drivmedel
Vänersborgs kommungrupp
De flesta sektorer har relativt snabbt och smärtfritt ställt om till en övervägande del
förnybar energi, men för transportsektorn går det trögt. Där dominerar den fossila energin, och de alternativ som finns är oftast inte tillgängliga för slutkunden som styr marknaden. För att ställa om även transportsektorn måste därför fossilfria biodrivmedel tilllåtas och även göras tillgängliga på marknaden.
Ytterligare ett perspektiv är drivmedelsproduktionens betydelse specifikt för det
svenska jord- och skogsbruket. Idag är bara någon procent av de drivmedel som säljs
i Sverige inhemskt producerade förnybara drivmedel. Detta är dåligt nyttjade resurser
eftersom vi i vårt land har potential att producera så mycket mer förnybara drivmedel
som kan ersätta de fossila bränslena och på så sätt ge mer pengar till det svenska jordoch skogsbruket. Det skulle dessutom göra oss mindre sårbara eftersom det medför en
högre självförsörjningsgrad. Därtill är ett skifte från fossila bränslen helt nödvändigt
för att begränsa vår klimatpåverkan.
Svenskproducerade förnybara drivmedel borde gynnas både i skattehänseende och vad
gäller övriga regelverk. Det borde vara betydligt enklare att ta initiativ som stimulerar
produktion, försäljning och konsumtion av förnybara drivmedel! Dessutom behöver
det utvecklas och produceras nya typer av motorer anpassade för biodrivmedel. Ett
styvnackat regelverk som tar årtionden att förändra gynnar inte vår strävan mot en
hållbar utveckling eller kampen mot klimatförändringarna.
Vi anser att LRF måste arbeta för att öka tillgängligheten på fossilfria drivmedel genom förenklade regler och villkor. Det går inte att klamra sig fast vid tidigare beslut
bara för att de var bra när de en gång togs, i den tidsålder vi lever i nu måste man
snabbt kunna ändra riktning för att få de resultat man önskar.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

LRF arbetar för att tillåta och tillgängliggöra fossilfria drivmedel på den
svenska marknaden.

