LRF och energi
Kort om de gröna näringarnas möjligheter inom förnybar energi

Förord
2010 fick LRF i uppdrag av riksförbundsstämman att
ta fram en energistrategi. Energistrategin redovisades
på riksförbundsstämman 2011. Den handlar om hur
LRF ska stärka enskilda medlemmars möjligheter
att öka sin konkurrenskraft genom att ställa om och
effektivisera sin energianvändning, och nya lönsamma affärer genom att leverera förnybar energi.
På egen hand eller tillsammans med andra.
Känns det avlägset eller komplicerat att jobba med
förnybar energi? Då kan det vara värt att påminna
sig om att bisysslor och delverksamheter ingalunda
är något nytt inom de gröna näringarna. Att jobba
så är helt enkelt lönsamt och tryggt. Det handlar
om att ta tillvara sina möjligheter att skapa värde
för andra och därigenom tjäna pengar och sprida
sina risker.
I Energistrategin står det bland annat att:
” ... För enskilda företagare inom de gröna näringarna
finns utrymme för affärsmöjligheter i form av förnybar
energi och klimatsmart produktion. Energiaffärer kan

bidra till att livsmedelsproducenter sprider sina risker på
en allt mer rörlig marknad samtidigt som klimatsmart
produktion ger ökade förutsättningar att uppfylla målen
i LRF:s livsmedelsstrategi.”
Som ett komplement till energistrategin finns
en analys av marknaderna för olika energi- och
produktionsslag. I din hand håller du en mycket
kort och förenklad sammanfattning av den.
Förhoppningsvis leder den till att du blir nyfiken
på att göra affärer inom förnybar energi, och
bidrar till din analys av dina förutsättningar och
lokala energimarknader. Ett bra första steg när du
har läst igenom de här sidorna, är att läsa mer om
förnybar energi på lrf.se eller att ta kontakt med
LRF och ställa frågor. Välkommen!
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Förnybar energi – dagsläget
EU-stöden på drygt tio miljarder kronor oräknade,
omsatte de gröna näringarna ungefär 60 miljarder
kronor 2009. Av det står animalieproduktionen för
den klart största delen med 22 miljarder. Produktionen av förnybar energi står för den minsta delen,
tämligen blygsamma 2,6 miljarder kronor eller fyra
procent av hela omsättningen. Området förnybar
energi är dock mycket lovande med sin tillväxt,
lönsamhet och potential.
Att det såg ut så 2009 beror på många saker, inte
minst att marknaderna för förnybar energi helt
enkelt är nya, och dessutom har präglats av tvära kast
under åren som varit. Ett exempel är marknaden för
biodiesel. Den var länge lovande, men föll hastigt
när kvaliteten ifrågasattes och försvann nästan helt
när rapspriset steg och producenterna hellre sålde
råvaran som livsmedel än som bränsle. Ett annat
exempel är vindkraften, som inte ansågs ha någon
större potential för de gröna näringarna så sent
som 2006. Idag är vindkraften det snabbast växande
förnybara energislaget, och LRF jobbar för att
underlätta hållbara vindkraftaffärer i projektet
Vindkraftens affärshemligheter.
LRF driver också ett aktivt arbete för att stödja
utvecklingen inom förnybar energi. Projekten
handlar om forskning, utveckling, marknadsanalys
och inte sällan konkret stöd till enskilda energientreprenörer i form av exempelvis rådgivning och
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utbildning eller gårdsnära teknikutveckling. Satsningarna under åren 2006–2010 har bland annat rört
bioenergi som närvärme, biogas och biodiesel. Läs
gärna mer om bioenergi på www.bioenergiportalen.se,
en matnyttig webbplats som LRF bidrar till.
LRF måste självklart också agera för att påverka
regelverk och annat på samhällsnivå, för att gynna
de gröna näringarnas möjligheter att göra affärer
inom förnybar energi. Det finns flera historiska
framgångar på området, exempelvis den initiala
skattefriheten och de särskilda tullvillkoren för
etanol. En annan faktor som bidragit till bioenergins
goda utveckling de senaste åren är att vi bidragit
till att hålla tillbaka utbyggnaden av naturgasnätet
i Sverige.
LRF:s fokus
Vi behöver arbeta på flera fronter för att
främja affärsmöjligheterna inom förnybar
energi. LRF:s fokusområden fram till 2020
enligt energistrategin är:
• Forskning och utveckling
• Näringspolitik
• Marknads- och företagsutveckling

Vad ska vi satsa på?
Sverige är redan ett föregångsland i världen när det gäller att ställa om
till ett hållbart samhälle, bland annat genom att använda förnybar energi.
Men självklart finns det mycket kvar att göra. Detsamma gäller de gröna
näringarnas affärsmöjligheter inom förnybar energi. Vi har kommit en bra
bit på väg, men potentialen som ännu är outnyttjad är enorm.
Vad framtiden bär med sig i form av prisutveckling
på viktiga råvaror som olja och spannmål återstår
givetvis att se i detalj, liksom vilka samhälleliga styrmedel som kan komma och vilka tekniska genombrott och skiften vi kan få se framöver. Med det sagt
om osäkerheterna, har LRF tagit fram scenarier
och potentialer inom olika energislag och för olika
råvaror från såväl åker som skog. Tillväxtmöjligheter,
som sträcker sig fram till 2020, ligger i sin tur till
grund för vilka områden LRF prioriterar under de
kommande åren.
Här kan du läsa i all korthet om hur LRF bedömer
att marknaderna för olika råvaror och inom förnybar
energi kommer att utveckla sig till 2020. Vi lyfter fram
några högt prioriterade exempel ur kategorierna
åkerråvaror, skogsråvaror och småskalig förädling,
och redovisar helheten med hjälp av faktarutor och
en tabell som visar tillväxtmöjligheter och LRF:s
nuvarande prioritering för respektive område.
Råvaror från åkern
Bland de åkerråvaror som LRF bedömer har bäst
möjligheter att bli lönsamma i framtiden, finns
biogasråvaror, halm och energigrödor som Salix.
Idag är jordbrukets leveranser av biogasråvaror till
externa anläggningar begränsade. Men förmodligen
kommer en snabb ökning, framför allt i form av

råvara till mindre biogasanläggningar på gårdar.
Det finns beräkningar som visar att gödsel till lite
större, gemensamägda anläggningar kan ge gödsel
ett kommersiellt värde. Flera större energiföretag
projekterar dessutom för stora produktions- och
förädlingsanläggningar. Det kan öka efterfrågan
på andra bi- och restprodukter och på sikt odlade
råvaror som majs och sockerbetor.
Etanol lär fortsätta vara ett viktigt alternativ till
fossila drivmedel på medellång sikt. Det är oklart
vilka svenska nyinvesteringar för andra generationens
drivmedel (t.ex. DME, metanol och syntetisk diesel)
vi kan vänta oss, och hur de kommer att påverka
efterfrågan på de olika energiråvarorna.
Åkerns energiråvaror:
• Etanolspannmål
• Salix
• Hybridasp och poppel
• Rörflen
• Hampa
• Oljeväxter till RME
• Råvaror till biogas (även gödsel)
• Halm
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Råvaror från skogen
De råvaror från skogen LRF prioriterar högt framöver, är vedråvara och GROT. Stubbar har fått lägre
prioritet – där finns en potential, men miljökonsekvenserna av att bryta stubbar är omstridda och det
är oklart om potentialen kan förverkligas i någon
större utsträckning.
När det gäller vedråvara förväntas efterfrågan öka
trots att många småhus och andra fastigheter som
idag värms med brännved antagligen kommer att gå
över till pellets och värmepumpar. Samtidigt kommer
en stor del av dagens bensin och diesel att ersättas
av drivmedel från bioenergi, bland annat vedråvara.
När denna storskaliga produktion av biodrivmedel
från cellulosa blir etablerad, kommer skogsindustrins
biprodukter inte att räcka till. Det samma gäller en
växande pelletsmarknad. Troligen kommer en del av
den framtida råvaran att komma från snabbväxande
trädslag som till exempel hybridasp och poppel.
GROT från skogen har använts allt mer och blivit
en värdefull energiråvara för industri och värmeproduktion på senare år. GROT tar man normalt ut
i slutavverkningen men allt oftare också i samband
med röjning och gallring. Här finns potential att
öka uttaget även med hänsyn tagen till miljön.
På sikt måste man återföra till skogsmarken för att
undvika urlakning av näringsämnen. Likt vedråvara,
kommer GROT att behövas ännu mer när förnybara
drivmedel ska ersätta bensin och diesel.
Torv omgärdas av en egen problematik. Att bryta
och elda torv är inte klimatneutralt, men det finns
rikligt med torvmarker som redan är påverkade så att
de läcker även när de inte utnyttjas. Det finns därmed
förutsättningar för torven att minska utsläppen av
växthusgaser.

8 | Lantbrukarnas Riksförbund

Skogsråvaror
• GROT(grenar och toppar)
• Stubbar
• Torv
• Ved
Småskalig förädling
Bland de högt prioriterade möjligheterna till småskalig förädling finns biogasproduktion, vindkraft,
vattenkraft och närvärme.
Efter bioenergi, är utvecklingen för vindkraft den
absolut starkaste inom förnybar energi i Sverige.
Många kraftverk är redan i drift, mycket mark är
avtalsbunden idag och nya avtal om markupplåtelse
tecknas raskt. I takt med att vindkraften växer och
berör allt fler, uppstår ibland lokalt motstånd. All
erfarenhet visar att lokal förankring, olika former
av delägarskap och på det hela taget bra kommunikation med kringboende är viktiga nycklar till
framgångsrika vindkraftsatsningar. Informationsmaterialet Vindkraftens Affärshemligheter är
tydligt på den punkten. Mycket talar också för att
utbyggnaden kommer att förskjutas norrut i landet,
vilket ställer nya krav på förstärkta elnät.
Potentialen för närvärme har alltid funnits, men
matchningen mellan potentiella värmeköpare
– kommuner med flera – och närvärmebolagen
har visat sig svår. Därför har bara knappt tiotalet
närvärmeverk kommit igång per år.
En faktor som kan gynna tillväxten inom närvärme, är den kommunala energieffektiviseringen.
Ny teknik och ändrad energibeskattning för
företag kan dessutom skapa en helt ny målgrupp

i form av exempelvis landsbygdsbaserad industri.
Inom vattenkraft finns en intressant potential i de
ungefär tvåtusen små kraftverk som idag inte är
i drift. De skulle efter viss modernisering och en
mindre utbyggnad kunna producera en kommersiellt
intressant mängd förnybar, utsläppsfri el.
Biogasproduktionen står inför en del utmaningar,
men har både god potential och hög prioritet. För
trots att efterfrågan på förnybara drivmedel i princip
är oändlig, har den politiska viljan att driva på en
omställning i transportsektorn försvagats i takt med
att bioenergin förverkligar samhällets övergripande
klimatmål. Det krävs nya och högre mål för förnybar
energi för att till exempel driva utvecklingen av
marknaden för biodrivmedel. Däremot är möjligheterna att nå lönsamhet inom kraftvärmeapplikationer goda för biogas. En faktor som ytterligare

kan driva på intresset för biogasproduktion, är ökad
uppmärksamhet för och högre värdering av biogasens goda kretsloppseffekter.
Småskalig förädling
• Närvärme
• Vindkraft
• Vattenkraft
• Ved
• RME-produktion
• Biogasproduktion
• Pellets- och brikettproduktion
• Solvärme och -el

Bedömning om
lönsam tillväxt 2020
Energiråvaror från åkern
Etanolspannmål
Hampa
Rörflen, exkl biogasråvara
Salix
Halm
Biogasråvara (odlad)
Biogasråvara gödsel
Oljeväxter till RME
Hybridasp och Poppel
Råvaror från skogen
GROT
Vedråvara
Torv
Småskalig förädling
Närvärme
Vindkraft
Vattenkraft
Ved
Biogasproduktion
RME-produktion på gård
Pellets och brikettering
Solvärme- och el

Prioritet

Medel
Svag
Svag
Medel
Medel
Medel
Stark
Svag
Svag

Medel
Låg
Låg
Hög
Medel
Låg
Hög
Låg
Medel

Stark
Medel
Svag

Hög
Hög
Medel

Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Svag
Svag
Medel

Medel
Hög
Medel
Medel
Hög
Låg
Låg
Medel

Tabell. LRF:s analys av de gröna näringarnas affärsmöjligheter inom förnybar energi på olika
delmarknader idag och det närmaste decenniet. Energistrategin har fokus på lönsamhet.
Bedömningen av lönsam tillväxt 2020 utgår från en samlad bild av energimarknaderna.
Prioritet anger LRF:s viktning av arbete och andra resurser.
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LRF och energi – en mycket kort, mycket enkel skrift som sammanfattar LRF:s analys av
de gröna näringarnas affärsmöjligheter inom förnybar energi på olika delmarknader
idag och under de kommande åren. Syftet med skriften är att ge dig en snabb överblick.
Vill du fördjupa dig efter läsningen – vi hoppas ju väcka ditt intresse för vilka möjligheter
du kanske har själv! – föreslår vi att du besöker lrf.se och läser mer om förnybar energi.
Där finns också information om hur du får kontakt med någon som kan svara på alla
dina frågor. Välkommen!
LRF och energin, kort om de gröna näringarnas möjligheter inom förnybar energi
(artikelnummer 42165) kan laddas ner som pdf från LRF:s medlemsnät, www.lrf.se.
Enstaka ex kan beställas kostndasfritt på Distributionsservice på 08-550 949 80 eller via
info@distributionsservice.se. Den fullständiga rapporten LRF och Energi har artikelnummer 42179.
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