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REMISSUPPLAGA

”Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna
måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration
om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.”
Klimatriksdagens värdegrund
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FÖRORD
För att möta klimathoten krävs åtgärder på alla nivåer; lokalt,
nationellt, regionalt och globalt. För att driva på det politiska
klimatarbetet på nationell nivå presenterar Klimatriksdagen en
akutplan som lyfter fram vad staten och offentliga aktörer kan,
och bör göra för att skynda på omställningen. Akutplanen riktar
sig till riksdagsledamöter och andra politiska beslutsfattare för
att visa att en mångfald av åtgärder på bred front gör det fullt
möjligt att agera snabbt för att hejda klimatförändringen.
Klimatriksdagens akutplan är resultatet av ett arbete som inleddes hösten 2019 och utgör ett brett och omfattande förslagspaket. Innehållet har tagits fram i Klimatriksdagens anda under
demokratiska processer i flera steg. Den stora kunskapsbank
som finns hos våra engagerade medborgare har fått ta plats
bredvid redan utredda politiska förslag. Arbetet med akutplanen baseras på ett hundratal människors aktiva engagemang
och arbete. Därutöver har en rad sakpolitiska experter bistått
Klimatriksdagen i processen.
Akutplanen lyfter en mängd möjligheter som gör att Sverige
kan uppfylla den av regeringen uttalade visionen att bli världens första utsläppsfria välfärdsstat. Klimatmålen överordnas
all politik och genomsyrar alla politikområden. Åtgärderna
bidrar till nya hållbara arbeten, en hållbar välfärd och stödjer
Sveriges ambition att vara ledande i klimatneutral och hållbar
teknologi.
Vår förhoppning är att planen ska bidra till att inge hopp och
handlingskraft genom att visa att det är fullt möjligt att redan
nu styra om och slå in på en mer hållbar väg mot framtiden.
Detta är en remissupplaga, och vi hoppas att fram till 31
augusti få in många bra synpunkter från våra medlemmar och
samarbetspartners för att i september kunna presentera en
både visionär och realistisk akutplan för klimatomställning av
Sverige
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1. SAMMANFATTNING
Klimatriksdagen konstaterar att Sverige inte lever upp till Parisavtalets
åtaganden för att minska utsläppen. Vi vill därför delge denna sammanställning av förslag från civilsamhället för att hamna på rätt kurs och s tyra mot
framtiden. Vi sätter målet att Sverige ska minska sina utsläpp med 70 procent
till 2030 och nå nettonoll senast 2040, och då inkluderar vi utsläppen från vår
import, utrikesflyg och sjöfart, det vill säga utsläppen från vår samlade konsumtion. Avslutningsvis delar vi med oss av vår vision för 2040 som innehåller
bilder av hur samhället kan vara uppbyggt i en h
 ållbar värld. Det är en målbild
där både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ingår. Här följer en sammanfattning av våra f örslag till åtgärder uppdelat i olika tematiska delar.

1.1 Sammanfattning
av tematiska områden

bioenergi som utgår från att tillgången på bioenergi
kommer att vara mycket begränsad och hushållning
med skog, jordbruksmark och bioenergi krävs.

INSTITUTIONELLA FÖRÄNDRINGAR

INDUSTRI

Förändringar på institutionell nivå behövs för att
klimatarbetet ska genomsyra politiken. Budgetmål
behöver underordnas klimatmål och BNP-måttet bör
överges som målindikator. Politiken bör i högre grad
styras av back-casting som tydliggör visioner och
vägen framåt. Klimatlagen måste skärpas och göras
tillämpbar även utanför regeringens arbete. Koldioxidbudgetar bör bli standard i samtliga kommunala
och nationella planer. Klimatpolitiska rådets uppdrag bör också vidgas till att analysera svensk politik i förhållande till internationella åtaganden som
Parisavtalet.

Industrin behöver bli fossilfri. Detta uppnås genom
skärpt handel med utsläppsrätter, energibesparingar
och ny teknik. Nuvarande skatter inom industrin behöver ses över för att bättre styra mot miljömålen, t.ex.
genom att motverka nedsättningen av bränsleskatter.
Projekt på rätt väg behöver stärkas och stöttas, såsom
de inom stål-, järn- och cementindustrin.

ENERGI

Energisystemet skall bidra till netto-noll 2040 och
vara fossilfritt, förnyelsebart och flexibelt 2040 - utan
kärnkraft. Utsläpp från biobränsle måste lagras eller
kompenseras. Hinder för en snabb expansion av vindkraften till 100 TWh 2040 ska undanröjas, reglerna för
solkraften behöver förbättras, kapaciteten och flexibiliteten i elnätet behöver förbättras, fjärrvärmen behöver ställas om från avfallsförbränning till att baseras
på spillvärme. Vi behöver dessutom en ny strategi för

SAMHÄLLSBYGGNAD

Byggsektorn behöver få starkare lagkrav kring klimatpåverkan från både verksamhet och byggnader. Samtliga större projekt behöver klimatdeklareras ur ett livscykelperspektiv vid projektering, energiförbrukningen
i befintliga hus behöver sänkas, statliga stöd bör införas för att stärka klimatskärmar. Statlig riskgaranti
behöver införas för innovativa byggen som använder
återvunnet material och nuvarande ROT-avdrag bör
bytas ut till ett ROT-avdrag för endast energi- och klimatåtgärder.
TRANSPORTER OCH INFRASTRUKTUR

Staten behöver ha en samlad strategi kring framtidens transportsystem och via så kallad back casting
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planera dagens åtgärder som leder oss dit. Laddinfrastrukturen måste skyndsamt komma på plats i hela
landet och järnvägsnätet behöver förbättras, främst
stambanorna. Bonus-malus behöver utvecklas så att
hela bilens livscykel premieras för bilar med låg energiförbrukning. Bilar drivna med förbränningsmotorer
måste förbjudas från nyförsäljning 2025, och en vägskatt bör införas som differentieras med hänsyn till
kollektivtrafikens tillgänglighet, inkomst, geografisk
plats och fordon.
SKOG

Klimatriksdagen vill se ett ökat permanent skogsskydd
och ett hyggesfritt skogsbruk baserat på s.k. kontinuitetsskogsbruk. En utredning behövs som utifrån
klimathänsyn rekommenderar skogsbruksmetoder
och art- och beståndsval med beaktande av biologisk
mångfald, samhällsekonomi och behov av bioenergi.
Skogsägare bör ersättas för kolinlagring och skogsprodukter som har lång livslängd bör premieras och
stimuleras. Aktörer som inte minskar kolutsläppen
fort nog ska åläggas skydda skog för att temporärt öka
kol-lagringen. Dikade skogsmarker skall återfå naturlig vattenbalans.
JORDBRUKET

Jordbruket måste utformas så att nettokol-utsläppen
minimeras genom att bland annat öka mullhalten och
minska avgången av lustgas och metan. Gårdar med
djurhållning bör stöttas i att bättre cirkulera sina näringsämnen alternativt erbjuda naturgödsel till närliggande jordbruk. Kommuner bör i högre grad uppmanas
att upphandla långtidskontrakt med lokala jordbruk
för närproducerade livsmedel. Ekonomiska stöd bör
utgå för dylika verksamhetsförändringar. Jordbrukare
bör också ges ekonomisk incitament till ökad kolinlagring i mark.
VATTEN

Vattendirektivet måste tillskjutas resurser för att kunna uppnå sina mål till 2033. Hårdare klimatkrav på vattenverksamheter måste ställas. Havsnivåhöjningens
hastighet inklusive avsmältningen från Antarktis måste beräknas genom kvantitativ riskanalys. Förebyggande åtgärder inklusive alternativ vattentäkt för Mälaren
måste vidtas. Fisket ska klimatanpassas, forskningens
råd bli bindande för den svenska ståndpunkten och bidrag ska ges för växtbaserad matproduktion i vatten.
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nanssektorn, statligt företagande, statliga pensionsfonder, budget, skatter med mera bör styras utifrån
detta mål. Tillväxtmål och vinstintressen behöver underordnas klimatmålen och ekonomin utformas så att
den bidrar till utfasning av fossila utsläpp. Koldioxidbudgetar bör bli standard i samtliga kommuner. Sverige bör verka för att EU inför klimattullar på varor med
höga koldioxidutsläpp samt alla varor från länder som
inte respekterar Parisavtalet. Ett Carbon-Fee-And-Dividend-system likt Kanada där koldioxidskatter går
ut till medborgarna i form av omställningsbidrag bör
utredas. Utöver detta föreslår vi en mängd stimulansåtgärder för cirkulär ekonomi och ett flertal åtgärder
som stimulerar social rättvisa.
HÅLLBAR KONSUMTION OCH LIVSSTIL

Inför ett mål om att halvera matens utsläpp till 2030.
Detta kan göras genom att klimatneutrala livsmedel
premieras i jordbruket, genom klimatdeklaration på livsmedel som informerar konsumenter om utsläppen och
genom att Sverige driver på hårdare i EU om ett hållbart
jordbruk speciellt i hänseende till köttproduktionen,
samt att EU inför klimattullar på klimattunga livsmedel.
Vad gäller textilindustrin så behöver den fasa ut sitt
behov av fossil energi i hela värdekedjan. Sverige behöver styrmedel som främjar kvalitet, hållbarhet, textilvård och återbruk i cirkulära flöden.
För elektroniska produkter bör ett ett förbud för planerat åldrande införas och krav bör ställas på tillverkare att förenkla reparationer samt förlänga garantitider.
Offentlig konsumtion behöver ytterligare styrning
för att främja klimatmål och hållbar välfärd. Kommuner, regioner och landsting behöver också bli bättre på
att dela med sig av erfarenheter och kunskaper kring
klimatneutrala lösningar. Slutligen behöver forskning
om samhällsbyggnad stöttas i högre grad, i synnerhet
den som undersöker rättvise- och jämställdhetsaspekter kopplade till hållbara samhällen.

1.2 Övergripande möjligheter

HÅLLBAR EKONOMI

Näringslivsaktörer driver på för en snabb omställning
Banker, försäkringsbolag och ledande näringslivsaktörer driver nu på för mer ambitiösa klimatmål och
tuffare styrmedel för långsiktigt klimatneutralt och
socialt hållbart agerande. I Sverige kräver över 20 sektorer inom näringslivet anslutna till Fossilfritt Sverige1 att regeringen skall höja klimatambitionerna,

Det övergripande målet med ekonomin måste vara
detsamma som för samhället i stort: att göra Sverige
till en utsläppsfri välfärdsnation. Ekonomin, dvs fi-

1

http://fossilfritt-sverige.se

ha tuffare styrmedel och stödja innovationer för en
fossilfri utveckling.Från såväl finanssektorn som näringslivet förs allt oftare fram krav på tydliga riktlinjer
och regelverk som säkerställer långsiktigt socialt och
klimatmässigt hållbara investeringar.

effektivt bygger resiliens genom att fler skapar sin
egen energi.

•

Sverige har likaså stora skogsområden som främst
bör behållas som kollagring. Ett hållbart och klimatneutralt skogsbruk bidrar också med bioenergi
främst till industrin och transporter där det inte är
ekonomiskt möjligt att elektrifiera industriprocesser
och vägar, fordon eller flyg.

•

Sverige har goda erfarenheter från omställning/strukturomvandling under oljekriserna på
1970-talet då stora satsningar gjordes på energieffektivt byggande, mindre energisnåla bilar; utifrån
ett socialt perspektiv genom satsningar på omskolning mm

•

Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk som bygger
på att samhällsmål och lagstiftning skall arbeta
för att klimatmålen uppnås och som kräver att
alla politikområden skall göra konsekvensanalyser
av hur deras verksamheter påverkar klimatet. Det
är positivt att regeringsarbete nu samordnas i ett
internt klimatkollegium under ledning av statsministern.

•

Det finns en bred, aktiv och kunnig miljö- och
klimatrörelse i Sverige. Dessutom har klimatarbetet förstärkts markant under senare år genom att
ungdomar i Sverige och världen över engagerat sig i
kraven på omställning och fossilfrihet. Greta Thunbergs initiativ till skolstrejk har varit avgörande för
den ökning av klimatengagemang vi nu ser.

CORONAPANDEMINS EFFEKTER

Corona-krisen visar att det går att snabbt kraftsamla.
Vi måste undvika en återgång till det som varit och
istället satsa på den omställning som klimatkrisen
innebär. Samhällets sårbarhet behöver minska på alla
plan. Ansvarsförhållanden behöver utvecklas och tydliggöras och de finansiella och ekonomiska sektorerna
omformas så att en långsiktig klimatomställning kan
säkras
GREEN NEW DEALS

Företrädare för länder, partier och organisationer
världen över för fram samlade program för klimatomställning under begreppet Green New Deal. En organisation, Progressive International2, agerar för en internationell Green New Deal.
EU-kommissionen har presenterat ”Den Gröna Given”, som kommer att behandlas under året. Den är
inte i samklang med målen i Parisavtalet, men har
trots att ambitionsnivån inte är tillräcklig ändå mött
motstånd från några EU-länder, exempelvis Polen.
Inom EU-parlamentet finns krafter som vill stärka klimatmålen och korta tidshorisonten inom vilken målen
skall uppnås, vilket är viktigt även för oss i Sverige då
vi i COP-sammanhang agerar inom de ramar som är
beslutade av EU.
AKTIV KLIMATSAMVERKAN MELLAN KOMMUNER

I Sverige ingår många kommuner i nätverket Klimatkommuner där man stödjer varandra med goda exempel och även i nätverket Ekokommuner. Flera kommuner har antagit klimatbudgetar som underlag för
klimatplaner med mål och åtgärder för utsläppsminskningar, en del redovisar sitt arbete i klimatbokslut.
Många kommuner arbetar också aktivt med Agenda
2030 där klimatet ingår.
Sverige har goda förutsättningar för en snabb
klimatomställning

•

2

Sverige har redan en stor andel fossilfri energiproduktion genom utbyggd vattenkraft, vindkraft och
kärnkraft. Förutsättningar finns för snabb utbyggnad av främst vind men också solenergi som även
https://progressiveinternational.netlify.app/?fbclid=IwAR1FMWzuoTpQ97Bd1Z5-rM-TihEXD7WFdjn567ijamvE6wusAPJkWJN_BUU

1.3 Övergripande utmaningar
BRISTANDE EFTERLEVNAD AV KLIMATLAG
OCH KLIMATMÅL

Den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen
presenterade 2019 motsvarar, enligt Klimatpolitiska
rådet3 inte kraven som det klimatpolitiska ramverket
ställer på en plan. Klimatpolitiska rådet anser inte att
regeringen följer klimatlagen och kräver en omarbetning av planen där åtgärderna skall ha redovisade
klimateffekter och uppfylla beslutade klimatmål.
Dessutom bör Sverige, som rikt land, minska utsläppen snabbare än vad som anges i klimatmålen och ta
en större kostnad för att världens länder skall lyckas
uppnå Parisagendan än fattigare länder. Sverige borde
3

https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2020/05/klimatpolitiskaradetrapport2020.pdf
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anta en klimatbudget och betydligt ambitiösare klimatmål med netto-noll 2035 och utsläppsminskning
på 10-15 procent per år enligt en ny studie gjord av K.
Anderson m fl4. Klimatpåverkan från vår konsumtion
som idag är omkring 9 ton CO2 utsläpp per person och
år behöver komma ner till 1 ton CO2 2040 för att motsvara kraven i Parisavtalet. Då skulle Sverige vara ett
föregångsland.
Enligt studien ovan så överskrider nu beslutade och
planerade åtgärder inom det klimatpolitiska ramverket
vår koldioxidbudget (framtagen utifrån Parisavtalets
mål) 2.5 till 3 gånger. En omfattande skärpning krävs
av det klimatpolitiska ramverkets mål och det måste
manifesteras i regeringens klimatpolitiska handlingsplaner.

serade utsläppen, uppgick 2017 till drygt 90 miljoner
ton koldioxid-ekvivalenter, vilket motsvarar omkring
9 ton per person.
Industrins och transporternas utsläpp står för en tredjedel var. Utöver dessa två sektorer står jordbruk för 14
procent och fjärrvärme för 8 procent av utsläppen. De
territoriella utsläppen har minskat något, med 1 procent
2017 och 1.8 procent 2018. Samtidigt har våra konsumtionsbaserade utsläpp ökat något de senaste åren.5 .6
➔ Se figur 17.
Idag läggs ofta ansvaret över på individer att fatta beslut om klimatneutral konsumtion. Naturligtvis måste
såväl individer och företag ta ansvar, men det behövs
tydlig klimatpolitik, med regelverk, incitament och avgifter som gör det lätt och självklart att välja rätt.

KORTSIKTIGT EKONOMISKT SYSTEM

Ekonomi och ekonomisk politik måste underordnas
klimatmålet för långsiktigt hållbar verksamhet. Den
anpassning som krävs för omställningen till ett utsläppsfritt samhälle kräver ett ekonomiskt system som
tar hänsyn till allas behov; jämlikhet och jämställdhet
ska var utgångsprinciper. Ekonomin är ett verktyg, ett
medel, för att bidra till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.
AVSAKNAD AV KRAFTFULLA STYRMEDEL

Vårt starkaste styrmedel, koldioxidskatten gjorde stor
nytta vid införandet i början av 1990-talet. Men för att
nå nollutsläpp genom att höja kostnaden för fossila
bränslen så behöver höjningen vara enormt hög. Den
s k priselasticiteten är låg. Trots Bonus-Malussystemet
fortsätter människor att köpa bensin- och dieselbilar i
alltför stor utsträckning – och även där skulle prispåslaget behöva vara betydligt högre för att ge tillräcklig
effekt.
Industrins handel med utsläppsrätter har styrts av
alltför generösa tilldelningsregler. Skärpningen som
börjar gälla 2021 skulle behöva vara minst 2–3 gånger
så kraftfull för att ge tillräcklig effekt. Incitamenten för
utbyggnad av sol och vindkraft har varit begränsade
och försetts med onödiga hinder för att skydda några
få stora producenter av el.
Vi saknar dessutom i stort verkningsfulla styrmedel
att styra konsumtionens klimatpåverkan, istället har
den förvärrats bl a genom skattesänkningar till redan
resursstarka grupper.

BIOENERGI ELLER KOLSÄNKA

Planerna på att ersätta fossila bränslen med omfattande mängder av bioenergi krockar med det faktum att
våra skogar är vår största regulator av den så kallade
kol-cykeln. Om skogsavverkning och omsättning ska
ökas i den takt skogsindustrin vill så hotas de många
klimat- och miljönyttor som finns i skogen.
Det kommersialiserade och industrialiserade jordbruket har brutit kopplingen mellan växtproduktion,
djurhållning och ekologisk odling baserad på naturgödsel. Konsumenternas önskemål om ekologisk och
klimatneutral mat rymmer flera besvärliga målkonflikter. Ekologisk produktion förutsätter tillgång till
naturgödsel från stora djurbesättningar. Handelsgödsel som är resurskrävande och klimatskadligt, saknar
organisk substans och försämrar jordens naturliga
processer.
KVINNOR AGERAR MER KLIMATVÄNLIGT ÄN MÄN

Vinnova presenterade våren 2020 en studie 8 som visar
att om kvinnors persontransporter dominerade i Sverige så skulle förbrukningen av fossila bränslen minska
med nästan 30 procent.
Den klimatundersökning som European Investment
5
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OHÅLLBARA UTSLÄPPSNIVÅER

Sveriges totala utsläpp, inklusive de konsumtionsba4
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2020.1
728209

8

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/
Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-Sverige-och-andra-lander/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/
Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-Sverige-och-andra-lander/
Figur 2 är från Naturvårdsverkets ”Underlag till klimatpolitiskt
handlingsprogram”
Vinnova 2020, Nyman Charlotte, 2002, Dokt avh ”Mine, yours or
ours? Sharing in Swedish Couples, Umeå univ, no 24, Vägverket
studie 2005: 110, Johnsson-Latham, Gerd 2007, Studie för Miljövårdsberedningen, Jämställdhet som förutsättning för hållbar
utveckling.

minskning av den offentliga
sfären av välfärd med vård, äldreomsorg, skolor mm som skulle
kunna skapa mer hållbar välfärd
och dessutom skapa arbetstillfällen för många som nu går utan
försörjning10.
RÄTTVIS OMSTÄLLNING

Figur 1: Territoriella utsläpp per sektor 1990-2018

Bank (EIB) gjorde i mars 2020 visar att ”kvinnorna i
Sverige är mer benägna att stödja initiativ för att bekämpa klimatkrisen medan svenska män är mindre entusiastiska.” Undersökningen avsåg attityder rörande
resande, livsmedel, plaster med mera. Undersökningen
bekräftar tidigare studier av svenska SCB 2005 om hur
kvinnor fäster större vikt vid etiska aspekter i frågor
om konsumtion.
Ofta läggs fokus på teknik och män som problemlösare i hantering av klimatförsämringar och miljö9.
Däremot får frågor som rör social och fördelningsmässig hållbarhet begränsad uppmärksamhet. Både
sättet att definiera problem och utesluta vissa frågeställningar döljer ofta det faktum att klimatproblemen inte har orsakats av ”alla”, utan mest av de som
har störst inkomster och resurser, ofta män. Diskursen blundar också för studier som visar att män inom
varje enskild samhällsgrupp förfogar över mer resurser än kvinnor, och att män har mer ohållbara konsumtionsmönster – inte bara ekologiskt utan också
socialt.
De senaste decenniernas skattesänkningar har inneburit en subventionering och snedvridning av konsumtionen som gynnat resurskrävande och ohållbar
privat konsumtion av varor och inte minst resande.
Nedskärningarna har också inneburit färre anställda
inom offentlig vård och äldreomsorg, liksom färre fast
anställda, vilket ökat stress bland många lågavlönade,
ofta i kvinnodominerade yrken. Som nationalekonomen Christer Sanne visat har priset varit en kraftig
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Omställningsarbetet
behöver
skyndas på och beslutsprocesser
behöver effektiviseras. I detta
arbete finns det risk att sociala värden förbises när ett fokus
hamnar på klimateffektivitet
och genomförbarhet ur ekonomisk synpunkt.
Den viktiga principen om att
förorenaren betalar (PPP) behöver givetvis beaktas, men också
vägas mot förutsättningarna, speciellt om ekonomiskt
svaga grupper i samhället drabbas hårt av ett beslut,
som i exemplet med de “gula västarna”. Därför krävs en
kombination av åtgärder, bl a genom skatter, t ex förmögenhetsskatt, för att minska oproportionerligt stora
utsläpp från rikare hushåll.
Jämställt deltagande i beslutsprocesser är viktigt
över hela det politiska spektrat, men har en särskild
plats i klimatfrågan, eftersom det i viss mån handlar
om att bygga ett nytt samhälle som ska vara långsiktigt
hållbart och få största möjliga genomslagskraft.
GLOBAL SAMVERKAN BEHÖVER INRIKTAS
PÅ ATT MINSKA UTSLÄPPEN

Världens stater har sedan decennier förhandlat om utsläpp av växthusgaser. FN har slagit fast principer om
utsläppsminskningar, bl a genom förbud och att förorenaren ska betala och att aktörer har ett gemensamt
men olika stort ansvar för att minska utsläppen. Men
detta efterlevs inte alls.
Parallellt med de försök som gjorts för att minska
utsläpp och miljöförstöring har starka ekonomiska
krafter drivit på och urholkat regelverk som begränsar
utsläpp. Dessa krafter utgör ett hot mot både demokrati och framtid. Globala handelsavtal utgör ett tydligt
exempel på hur starka ekonomiska intressenter genom
t ex WTO:s och ITTP:s regelverk stoppat klimatvänliga
investeringar i t ex sol- och vindkraft med motiveringen att statsstöd till sådan verksamhet utgör otillbörlig
favorisering av lokal produktion.
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2. AKUTPLANENS FÖRSLAG
– SÅ STÄLLER VI OM
Sverige måste som rikt land ta sitt ansvar och drastiskt minska utsläppen för att
bidra till Parisavtalets ambitioner att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och så nära 1,5 grader som möjligt. Sverige bör därför ha en hög ambitionsnivå
för att ge utvecklingsländerna en möjlighet till högre välstånd. Sveriges utsläpp
måste minska med 70 procent till 2030 från 1990 års nivå, och ner till nettonoll
2040. När vi beräknar Sveriges utsläpp måste samtliga utsläpp, även de vi genererar genom import, flyg och sjöfart, det vill säga konsumtionsbaserade utsläpp.

2.1 Institutionella förändringar
Klimatfrågan behöver ett brett perspektiv som sammanlänkar olika sektorer och i grunden även ställer om
våra politiska strukturer till att främja klimatarbetet.
Klimatriksdagen lyfter här fram några av de viktigaste
systemövergripande åtgärderna vi anser behöver genomföras för att låta klimatarbetet genomsyra politiken.

•

•

•

På ett systemplan kräver vi att tillväxtmål och enskilda vinstintressen underordnas klimatmålen och
utformas så att de bidrar till nödvändig utfasning
av fossila utsläpp, och att social hållbarhet också
prioriteras. Det finns idag modeller för att sätta
bredare fokus för vad som ska styra ekonomin än
bara BNP-måttet. Ekonomin behöver röra sig inom
en ram som dels sätts av de planetära gränserna för
hållbarhet, och dels av en rättvis fördelning som
tillgodoser människors grundläggande behov.
Regeringen bör ange att en samlad målstyrd planering – back casting - ska styra samtliga åtgärder inom
klimatrelevanta verksamheter, främst transport,
infrastruktur, energi, industri, samt skogs- och jordbruk. Detta skulle dels skapa ett politiskt visionsbyggande som ökar förståelsen för den klimatpolitik
som förs och dels bidra till mer stringenta mål.
Klimatlagen behöver skärpas för att utgöra ett
effektivt redskap i klimatarbetet. Lagens syfte bör

vara att bidra till de långsiktiga klimatmål vi har
nationellt och internationellt samt göra klimatpolitiken mer holistisk.

•

Koldioxidbudget behöver införas på både nationell
och kommunal nivå i planeringsprocesser. Detta
skulle dels ge tydliga ramar för handlingsutrymmet
och med säkerhet styra mot klimatmålen. Budgetutrymme skulle kunna handlas mellan kommuner
och samordnas av lämplig myndighet. En svensk
anpassning finns framtagen av professor Kevin
Anderson och Isak Stoddard vid Uppsala Universitet. Verktyget används redan framgångsrikt i bland
annat Uppsalas och Stockholms kommun.

•

Det Klimatpolitiska Rådet behöver få ett vidgat uppdrag att även granska klimatpolitiken i förhållande
till Parisavtalets 1,5-graders mål. Sverige är ett av
världens mest ansedda länder när det kommer till
klimatpolitiska ambitioner. Därför är det av yttersta
vikt att vår nationella klimatpolitik överensstämmer
med våra internationella åtaganden, för att vi ska
kunna fortsätta vara tongivande i förhandlingar och
stå för trovärdighet gentemot våra svenska väljare.

Ett systemperspektiv
Ett systemperspektiv på samhället och naturen innebär
att politiken behöver genomsyras av en grundläggande
insikt om att biosfären, samhällsstrukturer vårt sociala
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liv och ekonomin hänger ihop. En mindre förändring
inom ett område kan få stor återverkning inom andra
områden. Ett konkret exempel är att en liten mutation
i ett Coronavirus får omfattande konsekvenser för hälsa, samhällets funktioner och ekonomin.
En annan princip är att levande system innehåller
olika former av återkopplingar som gör att de ger svar
på en förändring som inte till fullo kan förutses eller
beräknas, De är självorganiserande. En gradvis förändring kan till slut leda till en stor omkastning som framkallar en kris, en brytpunkt som leder till snabba och
svårpåverkade förändringar.
I levande system är processer främst cirkulära, inte
linjära, men vi har konstruerat ett ekonomiskt system
som är linjärt; råvara – produktion – användning – avfall. Det vilar på en omöjlig idé – att ekonomisk tillväxt
så som vi mäter den – kan fortsätta i all oändlighet Allt
eftersom den ekonomiska aktiviteten har växt så tär vi
alltmer på de grundläggande fundamenten så till den
grad att vi i Sverige lever som om vi hade fyra jordklot
(i genomsnitt). Detta leder till alltfler systemkollapser.
Ytterligare en princip är att vi lever i system (en
familj) som ingår i, påverkar och påverkas av större
system (en by) och så vidare, Även samhället, ekonomin är en ekologi där allt ytterst bestäms av biosfären och solens energi. Beroendet är ofrånkomligt.
Vi behöver en klimatpolitik och en ekonomi som
vilar på, respekterar och utgår från dessa ”lagar”,
Donut-ekonomin är ett exempel på ett sådant tänkande (se avsnitt 2.9).
En omställning till ett systemperspektiv i politik och
ekonomi är krävande men ligger mycket nära hur vi
människor egentligen fungerar. Det är ett maktsystem,
ett filosofiskt system och ett psykologiskt system som
tränat oss i att förneka detta. Det har vuxit fram under
200–300 år. Nu har vi tio år på oss att förändra det.

Skapa mer långsiktig förutsägbarhet för vindkraftsinvesteringar.

•

Effektivisera tillståndsprocesserna och beakta klimatnyttan i miljöprövning.

•

Begränsa det kommunala vetot. Öka förutsättningarna för lokalt engagemang och delägande.

•

Förbättra den havsbaserade vindkraftens
förutsättningar. Ge Havs- och vattenmyndigheten i
uppdrag att komma med nya förslag till riksintressen.
Mycket stor potential försvinner pga dagens extrema
prioriteringar till förmån för försvarsmakten.

SOLKRAFT

•

Ta bort skatt på egenproducerad solel för eget bruk
inklusive el producerad i anläggningar större än 255
kW.

•

Ta bort dagens investeringsbidrag. Allmänna rotavdrag bör inte beviljas och inför istället ett förutsägbart Energi- och klimat ROT-avdrag.

•

Förenkla regler som tillstånd, skatteregler och rapporteringskrav för småproducenter.

•

Inför skattereduktion för el för gemensamhetsanläggningar som byggs av boende i lägenheter och
andra som själva saknar lämpliga tak.

•

Solcellsparker. Utvecklingen kan påskyndas av ett
statligt initiativ att proaktivt kartlägga öppen mark
lämplig för solcellsparker med hänsyn till närhet till
elanslutningar, arrondering, marklutning med flera
parametrar.

ELNÄTET

•

Möjliggör för elhandeln att korta ner prisintervallen
och ge konsumenter rätt att ta del av det.

•

Se över uppdelningen i elproducent, nätägare och
elhandel så att nya energitjänster kan skapas för konsumenterna att både köpa och sälja energi och effekt.

Klimatriksdagen ser det som fullt möjligt
att det svenska energisystemet är fossilfritt,
förnyelsebart och flexibelt senast 2040.

•

Fullfölj Energipilot Gotland för att bland annat
utvärdera aggregatorers möjligheter att styra laster
för att möjliggöra flexibilitet i elnätet tillsammans
med ett större energilager och mycket vindel

Det här vill vi göra

•

Klarlägg vem som har rätt- respektive skyldighet
att tillhandahålla stödtjänster som att lagra el och
skapa och utnyttja svängmassa11.

2.2 Energi

Undanröj hinder för en snabb expansion av vindkraften till 100 TWh 2040

•

14

•

Begränsa försvarsmaktens möjligheter att stoppa
byggandet av nya vindkraftverk och att ersätta befintliga vindkraftsverk med nya högre.

11 Svängmassa = mekanisk tröghet i kraftsystemets roterande
delar. Detta är nödvändigt för att snabbt kunna leverera eller ta
emot energi för att upprätthålla balansen i elsystemet

Figur 2: Sankey-diagram över
energisystemet 2040, i TWh.

•
•

Underlätta för lokala nät.

•

Underlätta lagring av elöverskott i batterier, vätgas,
värmelager samt för teknikutveckling.

Använd reduktionsplikten för att gradvis bygga upp
en inhemsk tillverkning av biodrivmedel.

•

Stimulera en ökad biogasproduktion genom rötning
med produktionsbidrag.

•

Ålägg naturgasleverantörer att successivt blanda in
ökande andel biogas.

•

Utveckla teknik liksom affärsmodeller och regelverk
för Bio-CCS.

•

Stöd utvecklingen av pyrolys av biomassa för framställning av biokol

UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER

•
•
•

Upphör med avfallsförbränningen vid fjärrvärme
produktion
Ersätt värmebehovet med spillvärme, solvärme och
värmepumpar i samspel med värmelager och använd lågtemperaturvärme i vissa sektioner av näten.
Tillsätt en statlig samordnare för att driva branschens utveckling.

BIOENERGISTRATEGI

•

•

Ta fram styrmedel för att optimera användningen av
knappa inhemska resurser mellan industri, transporter och uppvärmning. Bioenergi skall i första
hand gå till industriprocesser som inte kan elektrifieras och vars produkter är klimatneutrala.

VÄTGAS

•

Utvecklas enbart genom katalys med enbart förnybara energikällor i takt med att solkraft och vindkraft byggs ut

•

Gå med i EU:s vätgassamarbete för att skapa vätgaskorridorer för tyngre trafik. Ett sätt kan vara att
skala upp användningen av decentraliserade solcellsdrivna vätgasstationer med lagringskapacitet
enligt Mariestadsmodellen12

Använd biodrivmedel för transporter på sikt endast
för långdistansflyg, sjöfart, vissa tyngre transporter
och arbetsmaskiner
12

http://fossilfritt-sverige.se/soldriven-vatgasmack-i-mariestad/
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Figur 3: Sankey-diagram över Sveriges
energianvändning 2017, i TWh.

Det svenska energisystemet 2040
Den totala energianvändningen 2040 har minskat från
584 TWh till 332 TWh inklusive export och förluster.
Vindkraften har ökat kraftigt, solkraft har fått större
betydelse, vattenkraften har samma volym som idag
och bioenergiproduktionen har minskat något jämfört
med 2017. Kärnkraften är avvecklad då den inte är lönsam och den eventuellt nya kärnkraftsteknik kommer
inte kunna hinna tas i bruk innan 2040. 2020-års kärnkraft beräknas vara utfasad då dess tekniska livslängd
är nådd.
Elektrifieringen av samhället har ökat kraftigt medan
värmeproduktionen har minskat. Energianvändningen
har blivit mer effektiv och minskat inom både industri,
transporter och bostäder. Energisystemet 2040 är fossilfritt men inte helt utsläppsfritt på grund av en relativt stor bioenergianvändningen för industri och även
transporter.
➔ Se figur 2.13

13 Figur och text från: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/
default/files/dokument-media/fossilfrittfornybartflexibelt_slutkorrad_rgb.pdf
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Det nya energisystemet är flexibelt och klarar både energivolym och effekttoppar under olika tider på året.
Fluktuationer i energitillgång ställer stora krav på bla
elnätet och lagringskapacitet och en effektivare energianvändning. Det finns goda förutsättningar i Sverige
för att denna energiomvandling kan vara genomförd
senast 2040.
➔ Se figur 3.14

FAKTA: Energi
2017 användes totalt 378 TWh energi i Sverige, 416
TWh om utrikes transporter inkluderas. 142 TWh biobränslen användes främst inom industrin och till uppvärmning. Den svenska elproduktionen var 161 TWh
och kom huvudsakligen från vattenkraft och kärnkraft
och användes främst till industri och bostäder och service. Största delen av de 148 TWh fossila bränslena
användes till transporter. Den svenska industrisektorn
använde totalt 143 TWh energi 2017, varav 34 TWh
från fossila bränslen. Kärnkraften hade omvandlingsoch överföringsförluster på omkring 130 TWh.
14 Figur och text från https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/
default/files/dokument-media/fossilfrittfornybartflexibelt_slutkorrad_rgb.pdf

Så ställer vi om energisystemet
Energibesparingar och effektiviseringar bör genomsyra hela det klimatpolitiska arbetet. Denna potential saknas till stor del i regeringens klimatpolitiska
handlingsprogram. Industrin kan spara upp till 50 procent av sin energiförbrukning. Bostads- och lokalsektorn, som står för 40 procent av samhällets energianvändning, har misslyckats att på frivillig väg renovera
och minska sitt klimatavtryck. Bioenergi ses ofta som
ersättning när det fossila ska fasas ut, men skogen är
den värdefullaste kolsänka vi har, varför en strategisk
sparsamhet är avgörande. Åtgärder för besparing och
effektivisering behandlas inom avsnitten för transporter, industri och byggande
Landbaserad vindkraft på kommersiella grunder
utan statliga subventioner kan öka sin årsproduktion
från 19 TWh 2019 till 80 TWh 2040. Vindsnurrorna
kommer ändå att stå glesare än t ex i dagens Tyskland.
Regelverken kring vindkraft utgör stora hinder för en
snabb utbyggnad och är dessutom hindrande för til�lämpningen av senaste teknik. Vid miljöprövning av
vindkraftverk beaktas inte klimatnytta. Tillståndsprocesser kan idag ta upp emot tio år. Att Försvarsmaktens
restriktionsområde omfattar nästan halva Sveriges
landyta är extremt och försvårande för tillståndsprocessen.
Havsbaserad vindkraft innebär större och mer komplicerade projekt och den producerade elen blir dyrare.
Stora havsområden är lämpliga för vindkraft, men utbyggnadsmöjligheterna är starkt beskurna av att Försvarsmakten tilldelats ett överordnat intresse i stora
delar av Östersjön. Därtill kommer att vissa områden
är skyddade för sina höga naturvärden. Sweco räknade 2017 på ekonomiskt möjlig potential för vindkraft
i Sverige år 2040 och kom fram till 300 TWh/år15. Nuvarande förutsättningar ger 10 TWh/år 2040. En ökad
tyngd bör läggas på utbyggnad av den havsbaserade
vindkraften för att få jämnare distribution över landet
och ge ökade exportmöjligheter. Målet bör vara att vi
har minst 20 TWh havsbaserad vindkraft igång 2040.
Vattenkraften har haft en stadig produktionskapacitet sedan början av 1990-talet med variationerna beroende på tillgänglig vattenmängd. Den beräknas kunna
öka med 10-15 procent till år 2100, och nå omkring 75
TWh.

15

SWECO (2017) Havsbaserad vindkraft, potential och kostnader

Solkraften bidrog 2018 endast med 0,25 procent av
landets elproduktion. Solkraften är under stark tillväxt
beroende på folkligt engagemang, korta installationsprocesser och statligt ekonomiskt stöd för investering
och drift. Den installerade effekten 2019 ökade med
70 procent. Den helt dominerande delen kommer från
små oftast takmonterade anläggningar. Den teoretiska potentialen om alla lämpliga tak utnyttjas är enligt
Kamp (2013)16 hela 49 TWh el per år obeaktat elsystemets begränsningar. Därtill kommer solparker. Det bör
observeras att sedan utredningen gjordes har solcellernas prestanda ökat. Nuvarande regelverk och skattelagstiftning kring produktion av egenproducerad el
är till viss del hämmande för att kunna ta tillvara på
potentialen. Inklusive solparker räknar vi med en solelsproduktion på minst 15 TWh 2040.
Elnätet kommer att utsättas för utmaningar. Elproduktionen från vindkraft och solkraft varierar under
året. Elnätet måste samtidigt klara effekttoppar under
mörka vinterdagar när efterfrågan på el är som störst.
Förutom vattenkraftens reglering kommer lagringskapaciteten av elöverskott blir avgörande. Energisparande i bostadshus och i industri minskar effekttopparna
en del. Lokal elproduktion, med bland annat solel, lagring i både liten och stor skala samt nya funktioner i elsystemet, som möjliggör för konsumenterna att aktivt
kunna delta i utjämningen av elbehovet även under
mycket korta perioder, kommer att vara viktiga inslag i
det framtida elnätet.
För uppvärmning av bostäder och lokaler används
ungefär 100 TWh energi per år. Värmeproduktionen är
i dag huvudsakligen baserad på förnybar fjärrvärme,
värmepumpar, elvärme och biobränsle. Inom fjärrvärmen står fossila bränslen idag för 4 procent, biobränslen 42 procent, avfallsförbränning 22 procent och 32
procent övriga bränslen, inklusive industriell restvärme och rökgaskondensering17. Mycket av den svenska fjärrvärmen produceras idag i kraftvärmeverk som
producerar både värme och el.
Förbränningen av avfall med plastinnehåll måste bort då de utgör hälften av el- och värmeproduktionens utsläpp. Biobränslets andel behöver minska.
Värmebehovet bör ersättas med spillvärme, solvärme
och värmepumpar i samspel med stora värmelager och
lågtemperaturvärme som används i vissa sektioner av
näten. Hos kommunalt ägda fjärrvärmeaktörer med
16 Sigrid Kamp (2013). Sveriges potential för elproduktion från
takmonterade solceller. Uppsala universitet.
17 https://www.energiforetagen.se/energifakta/fjarrvarme/fjarrvarmeproduktion/
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lokala monopol och stora investeringar bakom sig är
förändringsbenägenheten låg. Det behövs en statlig
samordnare som påskyndar denna viktiga omställning.
Bioenergi kan relativt lätt ersätta fossila drivmedel
i dagens fordon. Biodrivmedel ger vid förbränning i
stort sett samma utsläpp som fossila. För att användningen av biodrivmedel ska minska de ackumulerade
utsläppen inom ett tioårsperspektiv krävs att de tillverkas av viss del grot och restprodukter, som annars
skulle ha förmultnat på några få år, eller av grödor med
kort tid (1-4 år) mellan sådd och skörd. Samtidigt får de
inte tränga undan alternativ markanvändning som kan
ge en större kolinlagring.
80 procent av biodrivmedlen importeras och har i
stor utsträckning baserats på palmolja som skapar stora utsläpp i producentländerna. Att i större skala öka
användningen av biodrivmedel för att minska utsläppen inom en tioårsperiod är därmed inte möjligt.
Tillgången på hållbar bioenergi i Sverige det vill säga
biobränsle, flytande biodrivmedel och biogas är begränsad. Vi ska räkna med mycket större internationell
efterfrågan som gör import inom de närmaste tio åren
av biodrivmedel i stor skala tveksam. Biobränsleanvändningen måste därför till skillnad mot nu baseras
på inhemska resurser. Produktionskapaciteten för att
förädla svenska bioenergiråvaror behöver byggas ut.
Förutsatt att all industri producerar klimatneutrala
produkter skall industrins behov av biobränslen (för
processer som inte kan elektrifieras) prioriteras framför transporter och uppvärmning.
Även om nyförsäljning av fossildrivna fordon förbjuds så har dagens fossildrivna personbilar och lätta
lastbilar behov av biodrivmedel under en övergångsperiod på cirka 15 år. En successiv ökning av reduktionsplikten skall användas för att bygga upp inhemsk tillverkningskapacitet av biodrivmedel. Biodrivmedel för
transporter ska på sikt efter 2030 endast användas för
långdistansflyg, sjöfart, vissa tyngre transporter och
arbetsmaskiner. Transportsektorn ska i största möjliga
utsträckning elektrifieras med elvägar och elfordon.
Klimathänsyn är en av de faktorer som måste beaktas
vid uttag av biomassa. Skogens förmåga som kolsänka
ska värnas och utvecklas genom mer skyddad areal av
naturskog och en successiv övergång till hyggesfritt
skogsbruk med längre rotationstider och ökad andel
timmer vid avverkning. Möjligheten att trots en minskad avverkning på kort sikt (de närmaste tio åren) ändå
öka ett hållbart uttag av grot, dvs grenar och toppar,
från skogen, bör prövas. 20 TWh/år är tänkbart under
de närmaste tio åren under förutsättning att askan från
förbränningen återförs. Stubbar och rötter ska lämnas
kvar för kollagring och marktäcket ska inte brytas upp.
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En hållbar användning av idag obrukad åkermark
bör styras av tillgänglig areal, dess klimatnytta som
kolsänka (till exempel som återvätad våtmark) och
dess lämplighet för odling. En övergång till ekologiska
kretsloppsjordbruk kräver mer odlingsmark och det är
viktigt att djurhållning inte baseras på foder från marker, som är lämpliga för produktion av mat. Var kan då
energiskog och energigrödor odlas utan att konkurrera
med annan odling?
Energieffektiviseringar och effektivare processer i
pappers- och massaindustrin skapar också utrymme
för ökad användning av biomassa i andra branscher.
Papperskonsumtionen behöver minska för att bidra till
att bygga upp en större biomassa i skogen.
Biogasframställning genom rötning är en klimateffektiv och etablerad teknik, där det finns potential för
ökad tillverkning (7 TWh/år). Det bör stimuleras med
produktionsbidrag18. Gödseln från svin- och fågelproduktion (inkl. ägg) ska i den mån den inte används
inom jordbruket förädlas till biogas. Den ökade mängden biogas kan användas i transportsektorn, bland annat för tyngre transporter, och inom industrin.
Bio-CCS (Bio-energy with carbon capture and storage)
dvs insamling och lagring av koldioxid från förbränning av biomassa behöver utvecklas tekniskt och ekonomiskt. Ett omfattande system för negativa utsläpp
behöver finnas på plats till 2030 när förbrukningen av
fossila bränslen beräknas ha minskat kraftigt. Kustnära stora massafabriker och värmeverk är lämpliga
objekt för insamling.
Pyrolys av biomassa är en teknik som bl.a. ger biokol.
Vilket dels kan fungera som kolsänka dels ersätta fossila bränslen. Biokolsproduktion i samband med biobränsleanvändning bör stimuleras liksom utveckling
av teknik och marknad för avancerade biokol för industriella applikationer.
För att hantera befintliga och potentiella målkonflikter när det gäller bioenergi generellt och som beskrivs
ovan behövs snarast en nationell bioenergistrategi
som värnar skogens roll som kolsänka och bärare av
biologisk mångfald, och samtidigt prioriterar mellan
alla behoven i ett förnybart energisystem.
Vätgas kommer antagligen från omkring 2030 att i
större skala tillverkas under perioder med överskott
av förnybar el och finnas för tyngre fordon, sjöfart och
vissa tågsträckor. Vätgasen behövs också för fossilfri
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stålproduktion, vars utveckling behöver påskyndas.
Vätgas ska framställas genom elektrolys med hjälp av
förnybar el, inte av fossil gas. Vätgas i kombination
med bränsleceller kan utgöra ett kompletterande system för energilagring. Pilotprojekt med solcellsdrivna
vätgasstationer visar en stor potential för decentraliserad produktion av vätgas under sommarhalvåret för
lagring till behov under resten av året19.

kollagring (CCS) när detta är enda kvarstående
alternativet ex inom cementindustrin

•

Öka återanvändningen av metaller genom effektivare insamling i samhället av elektronikskrot

•

Ställ sådana allmänna miljökrav vid tillverkning av
råaluminium att en övergång till så kallade ”inerta
anoder” blir nödvändig

•

Belasta raffinaderierna med bränsleskatt på fossil
råolja som används i produktframställningen.

2.3 Industri

•

Industrin kan blomstra, vara helt fossilfri,
energieffektiv och bygger på cirkulära materialflöden.

Förbjud framställning av vätgas ur fossila råvaror.
Vätgas ska framställas med elektrolys med förnybar el.

•

Ge statligt stöd till demoanläggning av returplastraffinaderi och anpassning av lagstiftningen så att
materialtillförseln till denna inte hindras.

•

Analysera gällande lagstiftning och genomföra
förändringar för att kommunerna börjar sortera ut
plast- respektive trä-material ur blandade avfall och
sorterar plasten på kvalitet vid återvinningscentralerna. Plast som ännu inte kan materialåtervinnas
lagras temporärt i avvaktan på att bli industriråvara.

•

Se över Miljöbalken 2 kap 3§ om Bästa Möjliga
Teknik (BMT) för att kunna ställa högre lagkrav på
industrins val av teknik.

•

Ge programmen Klimatklivet och Industriklivet
fortsatt finansiering.

Det här vill vi göra
•

Skärpt handel med utsläppsrätter, besparingar och
ny teknik för att uppnå fossilfria industriprocesser

•

Verka för att EU:s system för handel med utsläppsrätter skärps ytterligare och reduceringstakten
ökar från beslutade 2,2 procent per år till minst 7
procent per år i en stegvis ökande takt. Energibesparingar bör befrämjas och EU:s minimiskatt på el
höjas.

•

Avskaffa nedsättningen av bränsleskatter successivt
fram till 2030.

•

Få till stånd ett sparbeting på förbrukningen av el
och biobränsle inom pappers- och massaindustrin.

•

Fortsätt att ge statligt stöd för att snabba på utvecklingen inom järn- och stålindustrin att ersätta koks
med vätgas vid framställningen av råjärn ur malm
(Hybrit-projektet).

•

Stimulera utvecklingen av marknaden för
avancerade biokol för de applikationer där fossila
insatsvaror inte kan ersättas med elektrifiering eller
andra biobränslen.

•

Fullfölj Energipilot Gotland, så att cementindustrin
på Gotland får förutsättningar för elektrifiering.
Alternativt måste elkabeln till fastlandet förstärkas.

•

Ta initiativ för minskad efterfrågan på betong inom
byggnadsindustrin samt att öka användningen av
massivträ i byggsektorn.

•

Skapa legala förutsättningar för kolavskiljning och
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http://fossilfritt-sverige.se/soldriven-vatgasmack-i-mariestad/

Så ställer vi om Industrin
Industrin svarar för ungefär en tredjedel av Sveriges territoriella utsläpp dvs ca 17 miljoner ton per år.
15 miljoner ton kom från svenska anläggningar inom
EU:s system för utsläppshandel. Tillverkningsprocesser och förbränning av fossila bränslen står för de flesta
utsläppen. Järn- och stålindustrin stod för de största
utsläppen på 6,3 miljoner ton koldioxid per år, mineralindustrin (cement och betong) för 3,2 miljoner ton och
raffinaderier för 2,9 miljoner ton och tillsammans står
de för över 70 procent av alla industriutsläpp. Utsläppen
minskade med 17 procent mellan 1990 och 2017 framför
allt genom bränslebyten och energieffektivseringar.
Industrins utsläpp är i stor utsträckning relaterade
till de processer som framställer olika produkter och
minskningen av utsläpp för dessa har inte minskat i
någon större utsträckning. Utveckling pågår inom till
exempel stålbranschen för omställning till kolfria produktionsmetoder. Inom branscher som cementtillverkning finns idag inga lösningar att eliminera utsläppen
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av koldioxid som har provats i stor skala. Gemensamt
för de flesta industrigrenarna, som orsakar stora utsläpp, är att det tar lång tid att genomföra önskvärda
förändringar. Detta accentueras av att de påverkar de
affärsmodeller som gäller idag. Ett exempel på detta
är eventuella tillämpningar av CCS och bio-CCS, inom
branscher där tekniska lösningar inte finns eller där
biomassa är energikällan. Besparingspotentialen för
industriprocesser uppskattas till allt från 10 till 50 procent. För detta krävs en politik som med kraft verkar
för en ”dekarbonisering” av industrins processer och
som brett gynnar framväxten av nya fossilfria och resurssnåla verksamheter.
Sveriges tradition av samarbete mellan stat, näringsliv och forskning bör utvecklas. Fossilfritt Sverige som
svenska regeringen tagit initiativ till har arbetat fram
klimatfärdplaner20 för de flesta industribranscher med
förslag till politiska åtgärder som påskyndar företagens
omställning och behåller eller ökar deras konkurrenskraft. En del industrier kommer inte att klara framtidens klimat- och miljökrav. En skärpning av EU:s handel med utsläppsrätter, ETS, spelar en fundamental roll
för industrisektorns väg mot fossilfrihet. Även handelsavtal med andra länder behöver bli klimatneutrala.
För att påskynda utfasningen av fossila bränslen
i industrins processer behöver dess nedsättning av
bränsleskatterna på sikt upphöra. För ökad el-effektivisering, och för att inte förhindra etablerandet av
ny elintensiv industri i Sverige bör initiativ tas till att
skärpa EU:s minimiskatt på el.
De utsläppstunga industrierna järn- och stål samt
cement- och betong står tillsammans för minst 15 procent av Sveriges utsläpp. I båda pågår utvecklingsarbete – att ersätta koks med vätgas för järnframställning
och att elektrifiera cementindustrin. Vi uppmanar regeringen till fortsatt ekonomisk uppbackning och aktivt stöd till båda dessa. Likaså att skapa legala förutsättningar för CCS (Carbon Capture and Storage)
eftersom det inte går att få bort utsläppen vid upphettning av kalksten på annat sätt. För de delar av stålindustrin som använder kolhaltiga insatsvaror och som
kan använda biokol som ersättning, behöver en marknad för biokol skapas som möter industrins varierande
och speciella krav. För att skapa utrymme i energisystemet för både den ökade elektrifieringen och den ökade användning av biobränslen som krävs för att ersätta
fossilt, behövs årliga energibesparingar inom industrin
på 1-1,5 procent fram till 2040. År 2030 innebär det att
besparingen nått ca 15 TW.
20 Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft: http://fossilfritt-sverige.
se/wp-content/uploads/2019/03/sammanfattningsrapport2019.
pdf
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MINSKA PLASTANVÄNDNINGEN OCH BYGG UPP
EN CIRKULÄR PLASTEKONOMI

Sveriges plastavfall är cirka 1,8 miljoner ton inklusive import av avfall till fjärrvärmeverken. Endast cirka
100 000 ton materialåtervinns. Plastförbränning är en
del av den svenska energiförsörjningen. Cirka 35 av de
större svenska fjärrvärmenäten bygger på förbränning
av avfall, där plast är en betydande energikälla.
Svensk kemiindustri tillverkar plastråvaror av fossil
import. Denna industri siktar på att till 2030 bygga ett
returplastraffinaderi och dessförinnan en demoanläggning. Lagstiftningen behöver anpassas så att materialtillförseln till raffinaderiet inte hindras. Staten
ska vara beredd att dela risken för den första kommersiella anläggningen. I avvaktan på att denna nya teknik
tas i bruk på bred front, lagras insamlad plast. Det gäller sorterad hushållsplast, plast från återvinningscentraler och verksamhetsavfall.
Miljöbalken specificerar att företag som bedriver
miljöskadlig verksamhet, dvs nästan all industri, bör
använda sig av BMT (Bästa Möjliga Teknik) så långt det
inte kan anses orimligt (2 kap. 3 och 7 §§ MB) Denna
lag bör tolkas hårdare och vid rimlighetsbedömning
även ta hänsyn till eventuella stöd som finns att söka
för teknisk utveckling såsom Industriklivet eller Horizon 2020. Även Industriutsläppsdirektivet innefattar
ett motsvarande krav samt att ”alla lämpliga förebyggande åtgärder ska vidtas för att undvika föroreningar”(2010/75/EU, Art. 11). Mot bakgrund av detta bör
lagen ses över för att kunna tolkas strängare.

2.4 Byggande och
samhällsplanering
Vi kan ha klimatneutrala städer och en
levande hållbar landsbygd i hela Sverige

Det här vill vi göra
•

Inför redovisningskrav på projekterade byggnaders
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv

•

Ta fram gränsvärden för utsläpp från byggmaterial,
både vad gäller klimat och hälsorisker.

•

Fastställ energiprestanda i nybyggnation enligt
energiklass A till B.

•

Minska energiförbrukningen i befintliga byggnader till 2030 med två energiklasser. Inför tvingande
regler kopplade till ett vite.

•

Inför så kallade vita certifikat eller kvotbaserat auktionssystem för el- och värmeleverantörer.

•

Avskaffa allmänna rotavdrag för exempelvis renoveringar och inför istället Energi och Klimat-ROT för
bla energisparande åtgärder för bostäder

•

Ge statligt lån till de som på ett omfattande sätt
förstärker klimatskärmen.

•

Ge statliga lån till allmännyttan och kommunerna
för energieffektiviserande åtgärder.

•

Inför en statlig riskgaranti för innovativa metoder/
material vid nybyggnationer.

•

Ta fram incitament och regler för planering av klimatneutrala städer inklusive en omgivande levande
landsbygd

•

Stöd till regioner och kommuner med informationsinsater på flera språk för både småhusägare och lägenhetsinnehavare som underlättar beteendeförändringar för att öka flexibiliteten och effektiviteten i
olika energitjänster, nya energislag och tekniker.

Så ställer vi om bostäderna
och samhällsplaneringen
ENERGIEFFEKTIVISERING

Bostäder och lokaler har genom isolering och övergång
till värmepumpar minskat energianvändningen med
över 30 procent trots att den uppvärmda ytan har ökat
med 25 procent sedan början av 1980-talet. Idag står
de för 40 procent av Sveriges totala energianvändning,
främst genom eluppvärmning och fjärrvärme, hushållselen oräknad.
Trots tillgång till rådgivning och goda exempel har
alltför få fastigheter energieffektiviserats. Med nuvarande takt klarar vi 17 procent av beståndet till 2050.
Det nya energiklass-system, som avses införas 1 juli
2020, kan inte användas i klimatarbetet. Den visar
en byggnads energibehov (isoleringsförmåga), men
säger inget om vilken sorts energi som tillförts eller
dess faktiska mängd (den förväntade faktiska energiförbrukningen). I regeringens ställningstagande har
kostnadseffektivitet för nybyggnation fått styra liksom
värnande om teknikneutralitet, där klimataspekten
inte är inkluderad. Med klass C som krav för nybyggnation tillåts nu nästan den dubbla energiförbrukningen
jämfört med tidigare krav.
Utsläppen från energianvändning i det befintliga
bostadsbeståndet utgör ca en tredjedel av utsläppen
från byggnader och dessa utsläpp måste minska främst
genom energieffektivisering, beteendeförändringar

och förnybar energi. För den enskilde fastighetsägaren innebär energieffektivisering minskade driftskostnader, som möjliggör återbetalning av eventuella lån.
Informationsinsatser har använts för att öka småhusoch fastighetsägares intresse för energieffektivisering
och övergång till förnybar energi. Effekterna har varit
små hittills dels på grund av att informationen har varit svårtillgänglig och inte inkluderat lägenhetsinnehavare. I statliga utredningar har dock konstaterats att
bostadsmarknaden är kostnadsokänslig. För att minska befintliga byggnaders behov av distribuerad energi
och samtidigt höja kvalitén på fastigheterna anser vi
att det krävs en tvingande lag:
Varje fastighet bör åläggas att minska sin energiförbrukning med två energiklasser alternativt till energiklass C till år 2030. Energi och Klimat-ROT-avdrag
införs och ersätter statliga installationsbidrag. Modernisering med effektstyrande åtgärder bör premieras. För förstärkning av klimatskärmen ska statliga lån
kunna ges. Kommunerna uppdras att inhämta uppgifter om alla fastigheters energiförbrukning oavsett
ägarform och aktivt bistå med behövlig information
och rådgivning för lagens uppfyllande. När detta inte
sker meddelas Boverket, som verkställer vite. Vitets
storlek ska vara kännbart och proportionellt mot fastighetens uppvärmda yta.
Ett nyligen avslutat EU projekt har visat att nya
ventilationsanläggningar och ny fasad i 60-talshus
minskar energi-behovet med 70 procent och är företagsekonomiskt lönsamma. En högsta energiförbrukning på 60 kWH förefaller fullt realistiskt. Ombyggnad av befintliga fastigheter istället för rivning
och nybyggnation minskar behovet av energi med 70
procent.
För att bidra till finansiering av besparingsprojekt
föreslås också ett certifikatsystem där el- och värmeleverantörer åläggs att sätta av medel som belastar
alla energiförbrukare, s k vita certifikat, alternativt ett
auktionssystem.
BYGGANDE

Krav införs på att redovisa klimatpåverkan av den projekterade byggnaden i ton CO2-ekvivalenter/m2 och en
maxgräns införs. Det innebär i praktiken att man minimerar användningen av metaller, betong och plastmaterial och istället prioriterar bärande konstruktioner
av trä, samt isolering med cellulosafiber. Alla ingående
material ska vara klimatdeklarerade. Föreskrifter ska
finnas om hur betongavfall skall behandlas för att öka
återvinningsgrad och öka den utrivna betongens förmåga att absorbera koldioxid ur atmosfären.
Behovsanpassad ventilation och giftfria material
kräver mindre luftväxling, vilket innebär ett lägre en-

21

ergibehov. Gränsvärden för utsläpp från byggmaterial,
som innebär hälsorisker bör tas fram, vilket redan har
gjorts i flera EU-länder. Solcellspaneler ska normalt
ingå i byggnationen där så är lämpligt. Skärpt energiprestanda införs för nybyggnation, energiklass A till B
med nuvarande system.
SAMHÄLLSPLANERING

Incitament och regler för planering av klimatneutrala städer och en levande landsbygd tas fram: Minst
30 procent av all nybyggnation bör ske i tätorter på
landsbygd vilket ställer krav på bättre samhällsservice
och utbyggd kollektivtrafik. Bebyggelsen bör blandas
med både butiker, arbetsplatser, service och bostäder. Förskolor, skolor, lekplatser samt grönområden
som också kan ta hand om överskottsvatten vid hög
nederbörd bör finnas inom gångavstånd. Närbutiker
skall finnas inom stadsdelen, externa köpcentra bör
begränsas. Städer planeras primärt för gång- och cykeltrafik. Kollektivtrafik bör finnas inom gångavstånd
och ny bebyggelse läggas i anslutning. Idrottsanläggningar, fritidsgårdar och andra fritidsaktiviteter ska
finnas i närområdet.

2.5 Transport
och infrastruktur
Klimatriksdagen vill ha en fossilfri transportsektor senast 2030 med ökad transporteffektivitet och omställning av transportsystemet.

Det här vill vi göra
Kort sikt – effekt med början under mandat
perioden
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•

Regeringen bör ange en samlad målstyrd planering
– back casting - av samtliga åtgärder inom transportsektorn, inklusive infrastrukturen, som inbegriper alla berörda myndigheters verksamheter

•

Järnväg – bygg ut stambanorna Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och Stockholm – Oslo

•

Snabb utbyggnad av laddinfrastruktur, elvägar och
den utbyggnad av elnäten som det kräver

•

Utveckla bonus-malus parallellt med åtgärder som
skrotningspremie, förmånsbeskattning, reseersättning etc

•

Översyn av och ändrade hastighetsbegränsningar –
sänkta hastigheter vid 90 km/tim och däröver

Åtgärder som kräver beslut under
mandatperioden för att ge effekt före 2030

•

Förbjud nyförsäljning från 2025 av personbilar och
lätta lastbilar som drivs med förbränningsmotor

•

Kombinerad kilometerskatt/trängselskatt (avgift för
användande av väg) – differentieras dynamiskt med
hänsyn till trafiksituationen, geografiskt och utifrån
typ av fordon samt samordnas med utbud och taxor
inom kollektivtrafiken (se punkt 8)

•

Se persontrafiken som ett sammanhållet system för
bättre tillgänglighet för alla

•

Samordna transportrelaterade skatter såsom koldioxidskatt, trängselskatt, flygskatt, kilometerskatt (när
den kommer) samt kollektivtrafikutbud och -taxor.

•

Flyg – stöd till flygsektorn ska villkoras och Sverige
bör agera för ett samlat EU-motstånd mot CORSIA

•

Höj flygskatten och komplettera med differentierade start- och landningsavgifter

•

Förbjud passagerarflygresor på avstånd kortare än
40 mil

•

Ge riktlinjer till Swedavia att stoppa all planerad utbyggnad av flygplatser och investera dessa
ekonomiska medel i teknikutveckling för att minska
flygets utsläpp.

•

Förbjud inrikes tjänsteresor med flyg och utrikes
tjänsteresor på kortare avstånd än 60 mil inom statliga myndigheter

Så ställer vi om transportsektorn
EN SAMLAD MÅLSTYRD PLANERING

Dagens infrastrukturplanering baseras på prognoser
som utgår från historisk utveckling kombinerat med
förutsägelser om till exempel den ekonomiska utvecklingen. Prognosmodeller för olika transportslag och
samhällsekonomiska kalkyler ger underlag för planerna.
För att få de klimateffekter som krävs bör planeringen utvidgas och omfatta alla åtgärder, inklusive
infrastrukturen, som staten ansvarar för inom transportområdet. En målstyrd planering som utgår från
klimatmålen med krav på omfattande utsläppsbegränsningar prioriterar då de åtgärder som mest effektivt bidrar till måluppfyllelse.. Den befintliga infrastrukturplanen behöver omarbetas av Trafikverket i
samverkan med övriga berörda verk och myndigheter

och utvidgas vad gäller omfattning och prioriteringar.
Detta måste ske snarast så att den reviderade planen
kan börja tillämpas under innevarande mandatperiod.
JÄRNVÄG

En omfattande överföring av person- och godstransporter måste ske från väg och i viss mån även från flyg
till järnväg om omställningen till en utsläppsfri transportsektor ska kunna uppfyllas. Stambanorna mellan
Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och
Malmö har mer eller mindre nått kapacitetstaket. Även
andra järnvägssträckningar behöver rustas upp och
kompletteras.
Det nationella järnvägssystemet ska även ses i ett europeiskt sammanhang. Omställningen till ett klimatneutralt transportsystem kräver att våra resmönster
ändras, även utanför landets gränser. Samtidigt som
arbetet måste fortsätta för harmonisering av länders
regler och tekniska standarder, måste järnvägssystemen byggas ut till ett samordnat europeiskt järnvägsnät. Utbyggnad av sträckorna Stockholm – Malmö och
Stockholm – Oslo är viktiga länkar i det perspektivet,
där järnväg ska vara det självklar alternativet.
Både byggandet och insatser som är kopplade till
järnvägsinvesteringar kommer att skapa en stor mängd
arbetstillfällen, industrietableringar och utbyggnad av
samhällen i anslutning till nya stambanor, samt leda
till följdinvesteringar i form av tåg och annat som
krävs för ett fungerande järnvägssystem. De sträckor
som ingick i Sverigeförhandlingarna bör tidigareläggas
och byggas i en samlad etapp med målet att vara klara
senast 2030. Behov av upprustning och utbyggnad av
järnvägsnätet finns på ett antal sträckor och Trafikverket bör ges i uppdrag att skyndsamt ta fram ett samlat investeringsprogram som även inbegriper sträckan
Stockholm – Oslo
LADDINFRASTRUKTUR OCH DRIVMEDEL

För att uppnå en radikal minskning av utsläppen inom
transportsektorn krävs att trafikarbetet på väg minskar samtidigt som fordonsparken måste förnyas och
ersättas med fordon som drivs med utsläppssnål energi. Eldrivna bilar behöver då bli ett dominerande
inslag i fordonsparken. Lejonparten av tillgängliga biodrivmedel orsakar i det tidsperspektiv som gäller och
de volymer det är fråga om allt för stora utsläpp och
förutsätter omfattande subventioner om dramatiska
prisstegringar på drivmedel ska undvikas.
En nationellt täckande laddinfrastruktur under statlig ledning krävs för ett snabbare införande av elbilar.
Väsentligt är då att landsbygden täcks in, så att laddmöjligheter finns för boende, vid serviceinrättningar,
företag, ombytespunkter till kollektiva färdmedel etc.

De ska efter de större vägarna finnas på rastplatser och
då även medge snabbladdning för tyngre fordon som
drivs av el. Krav bör införas på att flerbostadshus ska
ha laddmöjligheter när p-platser finns för de boende.
Både den nationella utbyggnaden av laddinfrastruktur
och laddmöjligheter vid bostadshus kräver en samordnad utbyggnad av eldistributionsnäten.
Bränsleceller är en drivmedelslösning för speciellt
tyngre fordon som ledande fordonstillverkare satsar på.
Här krävs då en infrastruktur för vätgas. Ett tänkbart
drivmedel i övergången till elbilar är även elektrobränslen även om dessa är energikrävande vid tillverkning.
De försök som görs med elvägar kan bli en lösning
för drift av tyngre fordon. Eftersom det kräver både en
utbyggnad av infrastrukturen efter aktuella vägar och
fordon som är byggda för en sådan lösning, kommer
det att dröja ett antal år innan elvägar kan ersätta fossila drivmedel.
BONUS-MALUS

Vid inköp av nya personbilar behöver Bonus-malus
utvecklas så att effekten blir större. Sverige har fått
en allt tyngre personbilspark. Incitamenten i systemet
ska vara att bilar med låg energiförbrukning premieras.
För att bonus-malus ska få så stor effekt som möj
ligt bör upplägget kopplas till vissa andra åtgärder:

•

I de fall bilar som drivs med förbränningsmotorer
är äldre och ersätts med eldrivna fordon utgår en
lämpligt utformad skrotningspremie.

•

Förmånsbeskattningen utformas så att el-bilar gynnas framför bilar med förbränningsdrift. Ett tänkbart upplägg är också att successivt öka förmånsbeskattningen för den sistnämnda fordonstypen
utifrån lämpligt index.

•

Reseersättningen avvecklas eller ersätts med ett
avståndsbaserat och färdmedels-oberoende reseavdrag. Dagens ersättningssystem gynnar bilåkande
i städer och inbegriper t.ex. inte färd med cykel.
Incitament för ökat andel hemarbete bör utredas.

SÄNK HASTIGHETEN

Enligt Trafikverket orsakar fortkörningar ökade koldioxidutsläpp med cirka 700 000 ton per år. Oavsett
drivmedel skapar höga hastigheter buller, trafiksäkerhetsproblem och ökad bränsleförbrukning. Bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen ökar med
20 procent mellan 90 km/tim och 110 km/tim.
FÖRBJUD NYFÖRSÄLJNING

Utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser i
den takt som forskningen anger, kräver radikala åtgär-
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der. Fordonens utsläpp måste minska minst i takt med
beslutade klimatmål. Omställningen till eldrivna bilar
måste gå betydligt snabbare än vad nu gjorda prognoser visar. Biodrivmedel är i det tidsperspektiv som gäller
ingen lösning. Incitament bör utredas för ombyggnad
till eldrift av fossildrivna bilar. Ett förbud mot förbränningsmotorer i nya bilar från 2025 bör därför gälla i Sverige. Befintliga bilar kommer under en övergångsperiod
att behöva tillgång till drivmedel, men styrmedel bör
sättas in så att den tidsperioden blir så kort som möjligt.
SKATTER

Intäkterna från drivmedelsskatten urholkas successivt i
takt med att elektrifieringen av fordonsflottan tar fart.
De har oönskade fördelningseffekter och bör ersättas
med vägavgifter. Detta för att finansiera underhåll och
investeringar i den fysiska transportinfrastrukturen,
men också för en lämpligare funktions- och klimatmässig optimering av offentliga sektorns bidrag till transportsektorn. Avgifterna/skatterna görs dynamiska – en
kombinerad trängsel- och kilometerskatt samordnad
med utbud och taxor inom kollektivtrafiken. För närvarande finns inga effektiva åtgärder för att påverka
trafikanternas beteenden. Men genom ett sådant avgiftssystem ges möjlighet att differentiera mellan stad
och landsbygd, mellan olika fordon och transportslag,
mellan gods- och persontrafik och över tid med hänsyn
till trängsel. I en utredning finansierad av Energimyndigheten, Vägskatt för personbilar, antas ett sådant begränsat system ta mellan sex och 12 år att införa. Möjligheterna att snabbare och successivt introducera ett
utvidgat system bör omgående undersökas.
PUNKTSKATT FÖR KOLDIOXID

För att klara transportsektorns klimatmål och mer
rättvis tillgänglighet krävs en omfattande men svårfinansierad utbyggnad av kollektivtrafiken med ökad
tillgänglighet genom stegrad turtäthet och komfort,
funktionella bytespunkter, infartsparkeringar och ett
bättre, flexibelt utbud i områden och på tider med gles
efterfrågan. Med kollektivtrafiken sedd som navet i
ett sammanhållet system av offentliga sektorns olika
insatser för en god tillgänglighet för alla och för klimatomställningen kan en förutsägbar och långsiktig
finansiering säkras. Då fördelas resurserna mellan vägoch kollektivtrafik på ett ur effektivitets-, tillgänglighets- och klimatsynpunkt avvägt sätt.
Detta förutsätter nya relationer mellan stat, regioner
och kommuner och att stuprörstänkandet inom trafiksektorn överges. Det står i samklang med klimatpolitikens krav på transportsektorn som inte gör skillnad
mellan transportslagen men på utsläppen av växthusgaser. För att klara kollektivtrafikens kortsiktiga pro-
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blem i och efter Coronakrisen behövs riktade statliga
ekonomiska bidrag och ett närmare samarbete mellan
staten, regioner och kommuner, ett första steg i den
nödvändiga institutionella omställningen.
FLYGET

Utsläppen från flyget måste minska kraftigt både nationellt och internationellt för att klara målen i Parisavtalet. Några egentliga åtgärder eller internationella överenskommelser som ger effekt har ännu inte vidtagits.
Före Coronakrisen stod flygtrafiken för lika stora utsläpp som personbilstrafiken samtidigt som det är ett
av de transportslag som det är svårt att ställa om till
att bli utsläppsfritt både på kort och längre sikt. Bidrag
och stöd i olika former till flygsektorn är nu aktuella i
samband med Coronakrisen. Dessa bör villkoras, vilket vi sett göras till exempel i Frankrike, så att flyget
inte konkurrerar med andra mindre klimatpåverkande
transportslag samtidigt som insatser görs för minskade utsläpp från flyget.
Den överenskommelse som är föreslagen inom flyget, CORSIA, innebär inga minskade utsläpp, det
är därför viktigt att Sverige agerar för att EU:s medlemsländer inte ansluts till CORSIA. Utsläppen som
överstiger 2019 års nivå ska flygbolagen kompensera
för genom att köpa utsläppskrediter som motsvarar
samma mängd utsläppsminskningar fast inom andra
sektorer. Idag finns heller inga klimatmål i Sverige för
dessa områden, vilket dock har utfästs i regeringens
klimatpolitiska handlingsplan.
Den svenska befolkningens totala klimatpåverkan
från flygresor, inklusive höghöjdseffekten är 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Vilket motsvarar
cirka 1 ton per person och år. Utsläppen har ökat med
nästan 50 procent och antalet utrikesflygningar har
fördubblats sedan tidigt 1990-tal. Tjänsteresor står
för cirka en femtedel och resterande är privata resor.
På grund av prisfallen på flygresor har fler hushåll
kunnat åka utomlands på en semesterresa per år. Men
det finns även en relativ stor grupp i svenska samhället
med mindre resurser som främst använder kollektivtrafik och inte heller flyger varken i Sverige eller utomlands.
➔ Se figur 4.21
Det finns många förklaringar till människors val av
transportmedel i olika sammanhang. I flygets fall är
det t.ex. ofta med råge det billigaste valet gentemot
tänkbara alternativ. När det gäller semesterresor är
det sannolikt en kombination av kostnader, värde21 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/matmetoder-indikatorer-folja-upp-konsumtionens-klimatpaverkan.pdf

Figur 4: Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor.

Trafikslag

Utsläpp 2017

Mål 2030 - ”lika minskning

Persontrafik

11 Mton

3.8 Mton

Godstransporter

5 Mton

1.8 Mton

Inrikes sjöfart

0.3 Mton

0.2 Mton

Utrikes sjöfart

7.8 Mton (endast bunkring i Sv.)

Mål saknas

10 Mton (inkl. höghöjdseffekt), varav
inrikesflyg 0.6 Mton

Inrikes flyg 0.2 Mton
Mål saknas för utrikes flyg

Flyg

relativt sett”

Tabell 1: Utsläppsnivåer 2017 och mål 2030 (enligt klimatpolitiska ramverket):

ringar och medvetenhet om klimatkonsekvenser som
är grund för beslut om val av färdmedel för resan.
För affärsresandet, som är omfattande, betyder globaliseringen en hel del, liksom hur digitaliseringen
tillämpas när det gäller möten, konferenser och liknande. Nya stora stöd till investeringar inom transportområdet måste prioritera utbyggnaden av järnväg,
buss och infrastruktur för elfordon, för att dessa ska bli
mer konkurrenskraftiga mot flyget.

Jämförelse mellan
olika transportslag
Transportsektorn står för cirka 1/3 av de territoriella
utsläppen. Inkluderas även internationellt flyg och internationell sjöfart uppgår utsläppen till i storleksordningen 40 procent av Sveriges utsläpp.
➔ Se tabell 1.
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Figur 5: Persontransportarbete på svenska vägar och banor, miljoner personkilometer.

Persontransporterna domineras av personbilar följt
av järnväg och busstransporter. Persontransportarbete
har ökat bland alla transportslag sedan 2000; spårvägar har ökat mest (+ 70 procent) och cykel står för den
minsta ökningen (+ 4 procent).
➔ Se figur 5.22

Jämställdhet och transport
De som kör mest bil är familjer med höga inkomster
och hög utbildning i storstädernas villaområden.23
Även äldre etablerade par i villor, äldre med god inkomst i glesbygd och unga par med hög inkomst hör
till de mest frekventa bilförarna.
Utlandsfödda kvinnor i områden med låga inkomster
hör däremot till de som kör minst/mycket sällan. Dessa
är ofta starkt beroende av kollektivtrafik. Forskning vid
Göteborgs Universitet bekräftar även att kvinnor i hög
grad (80 procent) gör val i frågan om hur de transporterar sig utifrån hänsyn till miljö och klimat.24
Var man bor präglar behovet av transporter. Dagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil

framför kollektivtrafik och gynnar främst höginkomsttagare i och kring större städer. Nästan hälften
av kostnaderna om ca 6 mdr kronor för reseavdragen
går till de tre storstadslänen, men bara 18 procent
till skogslänen. Avdragens storlek växer med stigande lön. Eftersom män generellt tjänar mer än kvinnor
gynnar konstruktionen av bidraget manliga höginkomsttagare.

Nuvarande politiska mål
KLIMATPOLITISKA RAMVERKET

•

Växthusgasutsläppen från inrikes transporter –
utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med 70 procent till 2030
jämfört med 2010.

FLYG OCH SJÖFART

•

Några klimatmål är inte fastlagda för internationell sjöfart och internationellt flyg. I regeringens
klimatpolitiska handlingsplan anges att sådana mål
planeras att tas fram.

VÄGFORDON
22 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/matmetoder-indikatorer-folja-upp-konsumtionens-klimatpaverkan.pdf
23 Trivectorraporten 2018:81
24 Kronsell et al. 2020. Masculinities and femininities in sustainable
transport policy: a focus on Swedish municipalities, NORMA,
Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020, 				
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•

Utsläppen från nya personbilar år 2021 får vara
högst 95 gram CO2 per km (EU, 2009)

•

Utsläppen från nya personbilar ska minska med
37.5 procent till år 2030 jämfört med år 2021 (EU,
2019)

•

Utsläppen från nya tunga lastbilar ska minska med
30 procent mellan år 2019 och år 2030 (EU, 2018)

2.6 Skog

•

Drivmedelsskatter förutsätts räknas upp realt med 2
procent per år (Finansdep, 2019)

•

De beslutade reduktionspliktsnivåerna var för 2019
2.6 procent för bensin och 20 procent för diesel. För
2020 är betingen 4.2 procent respektive 21 procent.
För 2021 och framåt har inga krav beslutats25

Klimatriksdagen föreslår en successiv
övergång till en kombination av permanent skogsskydd och hyggesfritt skogsbruk
baserat på s.k. kontinuitets-skogsbruk.

Det här vill vi göra
Utsläppsminskningar för att nå klimatmålen enligt
Parisavtalet och det klimatpolitiska ramverket 2030
Trafikverket26 och Klimatpolitiska rådet27 anser båda
att en kombination av följande tre åtgärdsområden
krävs för att nå klimatmålen enligt det klimatpolitiska
ramverket med delmål för territoriella transporter (exklusive nationellt flyg, som ingår i handelssystemet)
till 2030 och i princip noll utsläpp 2045.

•
•

Transporteffektivt samhälle

•

Förnybara och hållbara drivmedel

DENNA MANDATPERIOD

•

Besluta att återskapa en naturlig vattenbalans i alla
dikade skogsmarker

•

Ålägga alla skogsägare med mer än 500 ha att med
stöd av Skogsstyrelsen ta fram en plan för hyggesfritt skogsbruk för minst 25 procent av all skog med
prioritet för tätortsnära skog

•

Tillsätt en allsidig utredning som utifrån klimathänsyn utvecklar alternativa skogsbruksmetoder och
art- och beståndsval med beaktande av biologisk
mångfald, samhällsekonomi och behov av bioenergi.

Energieffektiva fordon, farkoster och energieffektiv
användning

Med de utgångspunkter som gällde innan Coronakrisen bedömde Trafikverket reduktionen av utsläpp genom befintliga styrmedel till ungefär 40 procent fram
till 2030. Byte av fossila drivmedel till biodrivmedel är
den vanligaste föreslagna åtgärden för att nå målet om
70 procents utsläppsminskning. Sverige är en stor förbrukare av biodrivmedel. De är till stor del importerade
och förorsakar stora utsläpp av klimatgaser i produktionsländerna.
Med den kraftiga ökningen av biodrivmedel som aviseras under perioden fram till 2030 kommer utsläppen
att öka istället för att minska när kortlivade restprodukter inte längre räcker till som insatsvara och skogsråvaror med naturligt längre nedbrytningstid börjar
användas. Ökad efterfrågan i Sverige riskerar också att
driva upp priserna internationellt och förorsaka skogsskövling, vilket även det ökar utsläppen.
Därför behöver en stor minskning av trafikarbetet på
väg, ökade marknadsandelar för gång, cykel och en mer
tillgänglig kollektivtrafik, samt omställningen av en totalt sett krympande fordonspark till eldrift, att vara de
avgörande faktorerna för att minska utsläppen till 2030.

25 https://www.konj.se/download/18.4a42c8be16f1a7f992cef7f/1576831376922/Specialstudie%20om%20Reduktionsplikten%20KI2019-23.pdf
26 Grönt ljus 2030, Trafikverket 2019-11-18
27 https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2020/03/klimatpolitiskaradetrapport2020.pdf

NÄSTA MANDATPERIOD

•

Anpassa skogsvårdslagen till utredningsresultatet
(se ovan), genomför en bred informationskampanj
och avsätt pengar för initiala omställlningskostnader

•

Skydda 20 procent av all skogsmark från all framtida
avverkning i alla skogszoner.

•

Inrikta skogsavverkningen på produktionen av
produkter som bevaras minst 50 år (ex. hustimmer)
genom att övergå till minst 50 procent hyggesfritt
skogsbruk.

•

Skapa ett system för biologisk lagring av kol i skog,
som bekostas av de aktörer/sektorer som inte uppfyller kraven på årliga minskningar.

•

Ersätt skogsägare för nettolagring av kol i bland
annat skog.

FAKTA: Skogen
Skog är den största enskilda faktorn för atmosfärens
kolbudget. Den tar upp 1–3 ton kol/ha. 25 procent av
svensk skog tar, om den får stå kvar, upp lika mycket
kol som Sveriges totala territoriella utsläpp.
➔ Se figur 6.
Stigande temperaturer och förändrade nederbördsförhållanden påverkar produktionen av mat och råvaror. Naturens artbalans och produktionsförhållanden
kommer att förändras.
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Figur 6: Utsläpp och upptag av växthusgaser i den svenska skogen 1990-2016. Källa: Naturvårdsverket.

Skogsbruk, jordbruk, fiske, vattenförsörjning, vattenkraft och friluftsliv måste anpassas till helt nya förutsättningar. Nyttjandet av skog, mark och vatten måste
utformas så att nettolagringen av kol maximeras samtidigt som bioenergi-utnyttjandet sker på sådant sätt
att markens naturliga produktionsförmåga bevaras.
Skog täcker 70 procent av Sveriges yta och 60 procent präglas idag av det kommersiella skogsbruket.
Skogsbruket domineras av kalavverkning varvid naturskog successivt ersätts med plantageskog med träd
av samma art och ålder. Ett naturligt, rikt och hållbart
ekosystem ersätts av ett konstlat, fattigare och skört
system, känsligt för störningar. 80 procent av avverkad skog används till massaindustrin eller som papper
och eldas upp inom ett fåtal år och koldioxiden släpps
ut till atmosfären. Träden avverkas idag långt innan
trädbiomassan slutat att öka och kollagringen upphört, vilket utgör ett resursslöseri ur klimatsynpunkt.
Även stubbar från stora och gamla träd har årsringar
längst ut som visar på en ökande biomassa med stigande ålder.
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I dagens klimatdebatt syns inte att svensk skog är
Sveriges största aktiva kolregulator för lagring och utsläpp av kol. Den slutsats som vanligtvis redovisas är
att netto-lagringen av kol idag i svensk skog uppgår
till runt 60 procent (drygt 36 miljoner ton koldioxid)28
av våra totala territoriella utsläpp. Prognoser visar att
denna andel kommer att minska om skogsbruket ökar.
Skogen tar upp 1-3 ton koldioxid/ha vilket motsvarar
4 gånger våra nationella territoriella utsläpp. Vi skulle
alltså kunna kompensera dagens territoriella utsläpp
genom att skydda 25 procent av skogsmarken. Vi har
genom internationella avtal förbundit oss att skydda
minst 17 procent av skogen. Idag skyddas enbart ca 7
procent av skogen så skydd av skog måste prioriteras.
Svensk skogsindustri står för omkring 10 procent av
vår totala sysselsättning och sysselsätter direkt 70.000
personer. Totala värdet uppgår till 150 miljarder kronor. 20 procent av produktionen består av träproduk28 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/
Avpublicerat/Vaxthusgaser-utslapp-och-upptag-i-skogen/

ter och 80 procent av papper och massa29. Pappersprodukter eldas upp inom några år och lagrat kol släpps
åter ut. 90 procent av pappers- och massaprodukterna
exporteras liksom 70 procent av träprodukterna. Det
finns alltså ekonomiska, regionalpolitiska och arbetsmarknadsmässiga orsaker till att regeringen i stor utsträckning beaktar skogsindustrins behov.
Dagens skogsbruk med kalhyggen och huvudsakligen plantageskogar, med samma trädslag och mestadels barrträd, innebär på sikt att den kommersiellt
brukade skogsmarken övergår till ett nytt icke naturligt ekosystem med betydligt lägre biologisk mångfald.
Det innebär i praktiken en väsentlig begränsning av
den numera lagfästa ”allemansrätten” i form av friluftsliv, svamp- och bärplockning och jakt. Även dessa
aktiviteter har ett betydande samhällsekonomiskt värde. Besöksnäringen som helhet sysselsätter 175.000
personer (jämför ovan) och naturturismen omfattar
10.000 företag (med ca 20-30.000 sysselsatta30) inklusive. mat och logi. Näringen fördubblas på ungefär 10
år. Genomsnittligt jaktarrende i landet är runt 100 kr/
ha, vilket ger 3 miljarder kronor/år.
Vi anser att skogens roll som klimatregulator måste beaktas samhällsekonomiskt, att värdet av skogens
kollagringsförmåga måste prissättas och att skogsägare ersätts utifrån detta värde. Vi anser därför att Sverige successivt men så snart som möjligt ska övergå till
ett hyggesfritt skogsbruk enligt kontinuitets-metoden.
Detta baseras på att i huvudsak enbart större träd än
idag avverkas varigenom både ekosystemet och marktäcket bevaras med den på platsen naturliga blandningen av olika trädarter och ålder.
Konsekvensen av detta är att skogens medelålder
och trädstorlek ökar och att en betydligt större andel
av produktionen kan/ska användas till träprodukter
som bevaras under lång tid. Detta ökar värdet på såväl
avverkad som icke avverkad skog och behöver därför
inte ens på kort sikt nödvändigtvis innebära försämrad
ekonomi för skogsägaren. På längre sikt innebär det
med stor sannolikhet en vinst.
Däremot innebär en sådan omställning ett problem
för massaindustrin och många landsbygdsområden.
Detta måste självfallet beaktas vid en omställning och
omställningskostnaderna för berörda parter inklusive
skogsägare måste bekostas av samhället inom ramen
för klimatomställnings-processen på ett rimligt sätt.

29 Skogsindustrierna.se
30 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/turism-och-besoksnaring.html

2.7 Jordbruk
Vi kan ha ett klimatneutralt kretsloppsbaserat jordbruk som lagrar kol, som ökar
vår trygghet i matförsörjningen och som
ger jobb i hela landet

Detta vill vi göra:
DENNA MANDATPERIOD

•

Uppmana kommuner att genom långtidskontrakt
upphandla närproducerad, ekologisk mat utifrån
nationella regler

•

Ersätt jordbrukare ekonomiskt för nettolagring av
kol

•

Utred hur jordbruk i olika produktions zoner minimerar kolutsläpp och maximerar kollagring med
hänsyn tagen till biologisk mångfald

•

Fastställ, senast 2021, en jordbrukspolitik och livsmedelsförsörjning som är klimatneutral och hållbar
i hela landet och ge förutsättningar för en klimatneutral och hållbar matkonsumtion.

NÄSTA MANDATPERIOD

•

Genomför en informationskampanj riktad till producenter och konsumenter över hela landet för att
minska klimatpåverkan från jordbruket

•
•

Avsätt medel för hjälp vid produktionsomställningar.

•

Sänkt moms på basvaror oavsett ursprung (p.g.a.
EU:s regler) som kan produceras i Sverige.

•

Ett vetenskapligt baserat nationellt samtal om vilken grad och typ av ”självförsörjning” som är praktiskt och ekonomiskt möjlig.

Att inom EU driva på för att öka kraven på klimatneutral och hållbar köttproduktion och även
produktionen av växtbaserade livsmedel inom EUs
jordbrukspolitik

Så ställer vi om jordbruket:
Jordbruket bör utformas så att nettoutsläppen minimeras, genom att bland annat öka mullhalten och minska avgången av klimatgaser som lustgas, metan och i
vissa jordar koldioxid. Kretsloppsbaserade gårdar med
kombinerad växtproduktion och djurhållning, vanliga i
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mellan- och skogsbygder31 utgör en bra utgångspunkt.
Gårdar bör utformas så att den interna cirkulationen
av näringsämnen och biomassa maximeras.
Produktionen bör baseras på närproducerat foder
och gödseln bör rötas för biogasproduktion och den
fasta rest-fasen tillföras marken. Djurhållning möjliggör kollagring i mark, vilket ska utnyttjas maximalt.
Djurhållning bör i sin tur ske i första hand på marker
mindre lämpliga för produktion av matgrödor dvs hagmark, vall och moränjordar. Betade marker utgör en
grund för en del av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.
Jord med hög bördighet (slättbygd) bör främst utnyttjas för växtodling, varvid markbearbetningen bör
minimeras och kvävebindande växter användas för att
minska behovet av tillförd näring. Vattennivån i dikade
(organogena) marker bör i möjligaste mån höjas. Där
marken möjliggör det bör bevattning ske genom reglerade dräneringsrör med vatten från dammar (”Under-bevattning”), vilket minimerar både närsaltförluster och
lustgas-avgång. Packning av mark, som sker när olika
maskiner används på åkrarna, påverkar markens bördighet och ökar utsläpp från marken så packningen måste
minska genom anpassad markbearbetning som tex att
utesluta åkerplöjning. De klimatmässiga fördelarna med
anpassad markbearbetning bör utredas i Sverige.
Fågel- och svinhållning bör om möjligt lokaliseras
nära växtodlingsdistrikt för att möjliggöra naturgödsling. Djurhållningen måste ske utifrån högt ställda
etiska och klimatmässiga krav. Fågel- och svinhållning
som använder foder effektivt för att växa (särskilt fågel) till ett relativt lågt pris kan ersätta importerat kött
skapat under tveksamma former.
Nötboskap konkurrerar idag delvis med växtproduktion för matgrödor. Djurens föda bör i större utsträckning bestå av hö och annat grov- och kraftfoder enbart från mindre produktiva åkermarker. Fåglars och
svinens föda bör bestå av restprodukter från livsmedelsindustrin och exempelvis musslor som samtidigt
är effektiva vattenrenare. Gödsel från nötboskap och
hästar bör i så vid utsträckning som möjligt utnyttjas i
närbelägna, helst ekologiska, gårdar.
Den biologiska mångfalden i dagens artificiella växtodlings-landskap måste ökas bland annat med hänsyn
till behov av pollinering av jordbruksprodukter. Fältens storlek bör begränsas och orörd mark finnas mellan fälten och vid alla vatten. Giftanvändningen måste
minska kraftfullt.
31 Slättbygd där det finns bördig jord och intensivt jordbruk,
mellanbygd där det är både skog och jordbruk och skogsbygd
där skogen överväger och där markerna inte är lämpliga för jordbruk.
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Kopplingen mellan jordbruksproduktion och lokalsamhälle måste stärkas. Långtidskontrakt bör upprättas mellan skolor, sjukhus och äldrevård och lokala
producenter och lokal förädling genom ex. mejerier
och slakterier måste öka.

FAKTA: Jordbruk
Jordbruket utgör drygt 20 procent av växthusgasutsläppen. Växtodling leder till utsläpp av lustgas vid
främst markbearbetning. Nötboskap, får och naturgödsel-hantering avger metan och lustgas. Metan har 25
gånger och lustgas 300 gånger större klimatpåverkan
än koldioxid men bryts i motsats till koldioxid ner med
halveringstider på 10 respektive 200 år. Fågel och svin
har betydligt lägre klimatpåverkan än nötboskap medan ren (och fisk) inte har någon alls.
I den nationella utsläppsstatistiken (figur nedan)
inkluderas metan och lustgas från djurhållning och
växtodling (de två staplarna till vänster). Jordbruksmarken avger lustgas vid bearbetning oavsett om det
odlas livsmedelsgrödor eller djurfoder. Endast vall, det
vill säga betesmark som inte bearbetas, saknar sådana utsläpp. I statistiken till FN redovisas ett genomsnittsvärde för utsläpp och upptag/lagring i jordbruksmark och för betesmark (redovisas i LULUCF) och det
senare inkluderar bara koldioxidutsläpp (kan ses till
höger i brunt i bilden nedan). Koldioxidutsläppen sker
enbart i organogena jordar, det vill säga tidigare torvoch gyttjelerjordar. De totala utsläppen i jordbruket är
ca 10,5 Mton CO2 ekvivalenter per år och lagringen är
ca 0,5 Mton CO2 per år32.
➔ Se figur 7.
Svenskt jordbruk, både växtproduktion och djurhållning, har vuxit fram ur en historisk tradition baserad
på självhushållning. Med tiden har en specialisering
ägt rum. Denna specialisering har på många håll brutit
kopplingen mellan växtproduktion, djurhållning och
ekologisk odling baserad på naturgödsel. Utvecklingen har varit skadlig för hållbarheten, den biologiska
mångfalden och vattenkvalitén och kraftigt ökat behovet av transporter och energiförbrukning.
Det finns idag en stark önskan från många konsumentgrupper att minska köttkonsumtionen och från
vissa grupper att helt sluta äta kött. Det finns också en
stark önskan att äta ekologisk mat producerad i Sverige och gärna närproducerat. Efterfrågan på kött är
fortfarande stor och svenskt nötkött är inte prismäs32 http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/klimatoch-luft/klimat/tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/
Jordbruksscenarier-2045.pdf

Figur 7: Utsläpp från olika
källor inom jordbruket.
Källa: Naturvårdsverket

sigt konkurrenskraftigt på svenska marknaden.
Konsumenternas önskemål baseras på såväl etiska/
ideologiska som hälso- och klimatmässiga grunder och
rymmer flera ”olösliga” målkonflikter. Ekologisk produktion förutsätter tillgång till naturgödsel från stora
djurbesättningar. Handelsgödsel som idag är den vanligaste gödseln inom jordbruket är resurskrävande vid
framställning, saknar organisk substans och försämrar
jordens naturliga processer.
Statistiken över utsläpp från olika produkter och sektorer är inte enhetligt utformad. IPCC:s och NV:s statistik skiljer sig åt på väsentliga punkter. Naturvårdsverkets statistik visar att utsläppen från växtodling
och djurhållning är ungefär lika stora, men det framgår
också att fördelningen mellan dessa kategorier är beroende av hur olika marker används inkl. möjligheten
till trädaläggning eller annan typ av produktion. Valet
av foder för djurproduktion spelar också stor roll.
Vid bedömningen av klimatpåverkan från jordbruket måste hänsyn tas till samtliga klimatgasers olika
klimatpåverkan inkl. halveringstid samt till mat-produkternas nytta för människan mätt på ett enhetligt
sätt (ex. torrvikt). Detta är för närvarande inte fallet
och vi menar att analysen ska ske utifrån ett enhetligt
livscykel-perspektiv med hänsyn till möjligheten att
lagra kol (negativa utsläpp) och baserat på förnybara,
gärna närproducerade energikällor. Möjligheterna till
synergi-effekter med skog och hyggesfri skogsproduk-

tion och ex. landbaserad fiskodling ska beaktas liksom
jordbrukets eget behov av biomassa för energi och
jordförbättring.
”Självförsörjning” är idag möjlig sett ur ett rent näringsperspektiv eftersom import och export ur produktions-synpunkt balanserar varandra. Det förutsätter dock en fullständig omställning av våra matvanor
på ett sätt som vi bedömer som helt orealistiskt. Vi är
dessutom av säkerhetsskäl tvungna att importera mat
vid ex. torka (jmf år 2018). Sådan import förutsätter ett
upparbetat handelssystem. Det finns också en rad produkter som av bla ekonomiska skäl måste importeras
som ris, tropiska frukter och grönsaker speciellt vintertid. Vi efterlyser därför en saklig diskussion om vilken grad och typ av ”självförsörjning” som är praktiskt
och ekonomiskt möjlig.
Dagens jordbruksproduktion är baserad på EU:s regelverk och konsumenternas preferenser. Eftersom
inte minst ”självförsörjning” förutsätter ett lönsamt
jordbruk baserat på konsumenternas efterfrågan har
vi valt att i våra förslag utgå från hur det idag ser ut
och föreslå åtgärder som så snabbt som möjligt förbättrar jordbruket ur klimathänsyn och med samtida
krav på ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald.
Detta kommer att leda till ökande priser på vissa produkter och vi föreslår därför sänkt moms på basvaror
oavsett ursprung (p.g.a. EU:s regler) som kan produceras i Sverige.
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2.8 Vatten och
vattenverksamhet
Alla våra vatten kan ha god ekologisk status inom 15 år och vi behöver förbereda
oss för stigande havsnivåer

Detta vill vi göra:
DENNA MANDATPERIOD

•

Avsätt medel för Vattendirektivets slutförande till
2033 med hänsyn tagen till vattnens kollagringsförmåga med målet att uppnå minst God Ekologisk
Status och måttlig ekologisk Potential.

•

Utred och åtgärda orsaken till den pågående fiskoch fågeldöden i bland annat Östersjöområden.

•

Beräkna takten med vilken havsnivån stiger runt
Sverige inklusive bidrag från Antarktis i form av
kvantitativa riskanalyser och med särskild hänsyn
till regionala vattentäkter.

NÄSTA MANDATPERIOD

•

Avsätt medel och påbörja arbetet med anpassningsåtgärder mot det stigande havet.

•

Fasa ut all kassodling av fisk överstigande 40 ton
per år inom 5 år och stöd utsläppsfria landbaserade
odlingar i glesbygd.

•

Minimera närsaltbelastningen genom lagstiftning
eller bidrag till skyddande växtzoner och kol- och
närsaltfällor längs vatten.

•

Fisket ska klimatanpassas ochforskningens råd bli
bindande för den svenska förhandlingspositionen

•
•

Bidrag ska ges för växtbaserad produktion i vatten
Skydda minst 20 procent av alla vatten för all framtid.

Så skyddar vi vattenmiljön och
säkrar samhällets vattenbehov
Samhällets vatten- och avloppsförsörjning måste förnyas, stärkas och samordnas. Nya metoder för lokal
rening i hus och fastigheter genom till exempel indunstning bör testas med statlig finansiering. Ökad rening av såväl råvatten som avloppsvatten behövs. Producerat rötslam bör återinföras i kretsloppet; gifterna
måste destrueras och näringen återföras till marken.
EU:s Vattendirektiv ska vara genomfört senast 2033.
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Vattenkraftsproduktionen beräknas öka med runt 20
procent till år 2100, vilket ger resurser för väsentligt
ökad miljöhänsyn vid kommande obligatoriska miljöprövningar av alla äldre kraftverk i främst Norrland
och Göta Älv. Små kraftverk med en sammanlagd produktion mindre än en procent av totala vattenkraftsproduktion bör lösas in och vattendragen återställas
utifrån Miljöbalkens regler. Alla naturliga vatten ska
ha uppnått God Ekologisk Status (förindustriell karaktär). Samhällsekonomiskt lönsamma, reglerade vatten, hamnar och kanaler ska ha uppnått minst Måttlig
Ekologisk Potential33, innebärande att endast direkta
effekter av de fysiska ingreppen accepteras bortsett
från åtgärder som inte är tekniskt möjliga eller samhällsekonomiskt försvarbara. Resurser måste därför
tillskjutas från samhället i kombination med krav på
minimering av klimatpåverkan.
En forskningsbaserad utredning bör snarast bedöma havsnivåns stigningstakt inklusive klimatpåverkan
från Antarktis längs Sveriges kuster. En kvantitativ
riskanalys måste då göras för att möjliggöra politiska
bedömningar av åtgärdsbehovet. Tidpunkten för när
Mälaren beräknas bli en havsvik igen - om inte åtgärder vidtas - måste fastställas och en ny vattentäkt för
1/3 av landets befolkning prospekteras. Utsatta kustområden måste identifieras och åtgärder vidtas för att
skydda de byggnader och den infrastruktur som bedöms skyddsvärda.
Fisket ska i ökad utsträckning bedrivas småskaligt
längs kuster och i sjöar. Konflikten mellan fiske, säl
och skarv måste lösas genom separata områden där
fisket prioriteras och andra områden helt skyddas från
fiske. Sveriges regering ska i förhandlingarna alltid följa forskarnas rekommendationer och baseras på målet
om ett naturligt fungerande ekosystem.
Systemet med individuellt köp av kvoter ska upphöra och kustfisket ska istället tillmätas större vikt. All
fiskodling inklusive kompensationsodling av lax ska
ske genom landbaserade, utsläppsfria system gärna i
kombination med växtodling. Fisk med gifthalter över
EU:s gränsvärden ska inte få säljas. Förekomsten av tiaminbrist i ekosystemet ska kartläggas och orsaken till
bristen utredas och om möjligt åtgärdas.

FAKTA: Vatten
Vatten är helt avgörande för natur, individ och samhälle.
Vattenlevande organismer ingår inte sällan även i landbaserade ekosystem och alla landlevande varelser är
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:l28002b

beroende av vatten för sin överlevnad. Försämrad vattenkvalitet och förändrade vattenflöden har visat sig ha
förödande konsekvenser även långt ifrån strandkanten.
Klimatförändringen leder till ändrade vattenförhållanden med mera regn, större avdunstning och ökad
torka. Detta förändrar artsammansättningen i våra
skogar, då det gynnar tall och ädellövskog och missgynnar gran. Torkan ökar främst i östra Sverige och leder till skogsbränder och under sommartid även uttorkade vattendrag. Klimatförändring orsakar sannolikt
också ökat läckage från skogsmark (främst gran) och
skogsbruk, vilket leder till ökad halt av humusämnen
i vattendrag (brunifiering)34. Detta har svårbedömda
ekologiska effekter.
Den stigande havsnivån utgör ett stort problem
längs hela den svenska kusten. Aktuella bedömningar
35
anger en övre sannolik nivå till år 2100 på + 2,5 m
med 10 procent risk för mer och en medelnivå på 1,5 m.
Här inkluderas Antarktis som ej ingår i bedömningarna
i IPCC-5 rapporten36. Mälaren blir i det läget en havsvik runt 2050 och vi behöver redan nu börja planera
för en ny råvattentäkt för Mellansveriges tre miljoner
människor. Även Skåne och Göteborg kommer vid ett
sådant här utfall att påverkas kraftigt.

2.9 Hållbar ekonomi
Vi behöver en ekonomi anpassad till våra
planetära gränser, samtidigt som den
tillgodoser alla människors grundläggande
behov för ett gott liv.

Det här vill vi göra:
•

En ny ekonomi byggd på klimatmässig och social
hållbarhet, där statens inkomst- och utgiftsbudget
styrs av klimathänsyn

•

Utsläppen beskattas kraftfullt för att minska uppvärmningen och ge staten intäkter för
livsavgörande klimatsatsningar

•

Återinförd förmögenhetsskatt kan finansiera klimatomställningen. Höginkomsttagare bidrar statistiskt

34 https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01227-5
Browning of freshwaters: Consequences to ecosystem services,
underlying drivers, and potential mitigation measures, Stockholms universitet
35 https://pubs.giss.nasa.gov/abs/sw01000b.html
36 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

till större utsläpp än andra och bör därför i högre
grad bidra ekonomiskt till samhällets omställning

•

Koldioxidbudgetar införs på statlig, regional och
kommunal nivå som verkar för att finanssektorn
styrs av klimathänsyn. både nationellt, inom EU och
globalt.

•

Förbjud prospektering av fossila bränslen och investering i fossil infrastruktur.

•

Förbjud AP-fonderna att placera pensionskapital i
fossila verksamheter, komplettera med en avvecklingsplan för befintliga placeringar

•

Inför tydliga krav på hållbarhet och bredare intressentperspektiv i aktiebolagslagen

•

Verka för att klimattullar införs inom EU på varor
som tillverkas med hjälp av fossila bränslen från
länder som inte respekterar Parisavtalet.

•

Individuella omställningsbidrag med full finansiering från miljöskatter och avgifter (Carbon Fee &
Dividend = Avgift och utdelning.)

•

En investeringsbank för klimatåtgärder och en mer
hållbar miljö bör skapas.

•

Uppdelning av statsbudgeten i en driftsbudget som
skall vara i balans och en lånebaserad investeringsbudget.

•

Investeringarna till omstart efter Coronakrisen37
måste riktas till övergången till en klimatneutral
ekonomi.

•

Inför krav på komponentutbytbarhet i långlivade
produkter och förläng garantitider på elektronikprodukter.

•

Lagstiftning som underlättar cirkulär ekonomi (så
som avfalls- och resursdefinitioner) för att möjliggöra fler cirkulära materialflöden mellan företag.
Material som fyller vissa kriterier kring giftfrihet bör
direkt kunna klassas som resurs.

•

Satsa på en omfördelningspolitik som tydligt prioriterar utsatta grupper i samhället

•

Ett nationellt omställningsprogram med arbetstidsförkortning, tryggad försörjning, kompetensutveckling, och regionalt utveckling behövs snarast för att
trygga de som förlorar jobb i omställningen.

37 https://www.di.se/hallbart-naringsliv/svenska-toppchefer-dags-att-omprova-vart-samhalle/
https://www.aljazeera.com/ajimpact/coronavirus-save-planet-changing-economics-200420071031675.html
https://www.next-finance.net/Post-Covid-recovery-packages-must
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•

Avsätt skatteintäkter till långsiktiga investeringar
i hållbarhet, samt kvalitetshöjningar inom vård,
omsorg, utbildning och kultur.

STATLIGT, REGIONALT OCH KOMMUNALT ANSVAR
RÖRANDE NYA RIKTLINJER OCH STYRMEDEL FÖR ATT:

•

Följa upp, utvärdera och justera styrmedlen så att
nödvändiga utsläppsminskningar inom Parisavtalet
kan nås

•

Effektivt och flexibelt utnyttja offentliga lokaler för
olika ändamål

•

Säkra cirkulär materialanvändning i offentlig
verksamhet, skolor, sjukhus m.m. genom att införa
upphandlingskrav på viss andel återvunnet.

•

Ökat politiskt stöd till stödja delningsekonomi,
verktygspooler och, återvinningsverkstäder

Så ställer vi om det
ekonomiska systemet
Det övergripande målet med ekonomin bör vara detsamma som för samhället i stort: att göra Sverige till en
fossilfri välfärdsnation. Ekonomin bör styras och regleras utifrån dessa mål. Eftersom de mest resursstarka 10
procenten världen över genererar 50 procent av alla utsläpp är det särskilt effektivt att utforma åtgärder som
minskar dessa gruppers utsläpp (Oxfam, 2015).

Det är fullt möjligt att styra och satsa mot nya
mål. Räntorna är låga och finansieringen är unikt
billig. Istället för att investera och låna i framtidsprojekt går vinsterna nu i hög grad till aktieägare,
för att möta orimliga avkastningskrav på 15-20
procent trots att ekonomin som helhet länge bara
växt med ca 2 procent per år. Detta innebär att resurser tas från kommande generationer. Det leder
också till växande ekonomiska och sociala klyftor.

På ett systemplan kräver vi att tillväxtmål och vinstintressen underordnas klimatmålen och utformas så att
de bidrar till nödvändig utfasning av fossila utsläpp, och
att social hållbarhet också prioriteras. Det är bråttom
och omställningen behöver stora ekonomiska resurser
på kort tid. Det går inte längre att behandla klimatfrågan
som en fråga som löses i en lugn reformtakt och inom
det budgetpolitiska ramverk vi har idag. Klimatet och
våra barn och barnbarns livskvalitet måste prioriteras.
NÄRINGSLIVET – SOCIAL OCH KLIMATNEUTRAL
LÅNGSIKTIGHET

Ur aktiebolagslagens kap 3§3 framgår det att även andra syften än att skapa vinst till ägarna kan gälla för
ett aktiebolag. Trenden internationellt är att nämna
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både social miljö och anställda i bolagskoderna som
revideras regelbundet. Medan andra länder reviderat
sina bolagskoder har Sverige som enda land i världen
(våren 2020) skrivit in aktieägarnas intressen som
centrala och tydligt tagit avstånd från ett bredare intressentperspektiv.38 En långsiktighet i marknaden är
inte bara politikernas ansvar. Även företagsägare och
ekonomer måste tänka etiskt och ta ansvar för att
uppnå det fossilfria välfärdssamhället. Detta bör uppmärksammas på alla nivåer – nationellt i Sverige, i EU
och globalt.
OMSTÄLLNING AV EKONOMI OCH ARBETSMARKNAD
UTAN ATT ENSKILDA MÄNNISKOR DRABBAS

Klimatåtgärder påverkar samhället och människor i
mycket olika grad. Målkonflikter mellan människors
självklara behov av tryggad försörjning och behovet
av en snabb och grundläggande omställning behöver
hanteras genom bl a heltäckande arbetslöshets- och
omställningsersättningar, omfattande satsningar på
kompetensutveckling, vuxenutbildning och genom att
människor görs delaktiga i omställningsarbetet genom
folkbildning, ökad arbetsplatsdemokrati och samverkan med fackliga rörelser.
Även satsningar på innovationer, arbetstidsförkortning, samt särskilda regionala och branschmässiga
omställningsprogram behövs. Stödprogram behöver
utformas bland annat utifrån erfarenheterna av EU:s
gröna fond för omställning.
Coronapandemin har bidragit till att skärpa fokuset
på stöd i omställning och omtag inom ekonomin. En
genomgripande omställning – som vi nu ser i realtid
genom Corona – krävs även för klimatet, och den krävs
nu. Genom ekonomiskt nytänkande, innovationer, digitalisering och satsningar på liten lokal produktion
så att inte små produktionsenheter slås ut av större,
mer kapitalstarka. Det är också viktigt att ekonomisk
och social hållbarhet sätts i fokus – och att inte en åtstramningspolitik befästs efter Coronapandemin som
drabbar redan utsatta grupper.

FAKTA: Det ekonomiska systemet
Ett övergripande problem med dagens ekonomiska
analyser och politik är att de överordnas målet att skapa klimatmässig och långsiktigt hållbar livskvalitet för
människor i hela samhället. Därmed leder vårt fokus
på ständig tillväxt till ett kraftigt överutnyttjande av
naturresurser, särskilt fossila energikällor.
Den brittiska ekonomen Kate Raworth, har
38 Sophie Ekvall- Nachemsson vid Klimatriksdagens ekonomiwebbinarium 18 april 2020

Figur 8: ”Doughnut-modellen” av Kate Raworth.

klargjort betydelsen av hur ekonomin och nyttjandet
av naturresurser ska rymmas inom ramen för planetens resurser och att bland annat sociala faktorer
måste vägas in39.
➔ Se figur 8.40
Figuren ovan, av Raworth kallad ”Doughnut-modellen”, syftar till att belysa hur bl a rent vatten och biodiversitet är grundförutsättningar för en hållbar ekonomi
som främjar produktion av mat, god hälsa, sysselsättning, energi och jämställdhet. Denna modell kan an39
40

https://www.kateraworth.com/doughnut/
https://en.wikipedia.org/wiki/Doughnut_(economic_model)

vändas både nationellt och lokalt för att säkerställa att
alla tre hållbarhetsaspekterna beaktas i finanspolitiken. Amsterdam är ett exempel på en stad som redan
utreder en övergång till en donut-ekonomi41.
Både inom EU och svenska aktörer som Reformisterna och Stockholms handelskammares Omstartskommission arbetar med förslag som kombinerar strategier
för en ekonomisk politik där klimatomställning går
hand i hand med ambitionen att skapa sysselsättning
för breda grupper i samhället, och där teknikutveckling
mer tydligt ställs i klimatarbetets tjänst.
41

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnut-model-mend-post-coronavirus-economy
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2.10 Konsumtion och h
 ållbara
livsstilar om konsumtions
baserade utsläpp
Vi kan leva, skapa, njuta, lära oss, upptäcka, och tillgodose våra grundläggande
behov – ett gott liv för alla inom ramen för
vad vår planet erbjuder.
Se våra förslag under respektive avsnitt
Nästan alla våra utsläpp är kopplade till någon typ av
privat eller offentlig konsumtion. De orsakas av huset vi har köpt, transporterna vi konsumerar, varorna
vi köper, hur vi utnyttjar välfärdstjänster och använder infrastruktur m.m. När vi ser på utsläppen ur ett
konsumtionsperspektiv så synliggörs att nästan 60
procent av det vi konsumerar i Sverige produceras och
resulterar i utsläpp i andra länder.
Hushållens utsläpp och livsstilar är starkt kopplade
till tillgång på ekonomiska resurser. Ohållbar konsumtion betyder såväl ohållbart stor för planeten och
klimatet som ohållbart liten för människan med för
knappa resurser.
➔ Se figur 9.

För att påverka dessa utsläpp krävs åtgärder som leder till att företag agerar för minskade utsläpp i de länder där de tillverkar sina produkter samtidigt som statliga åtgärder – ekonomiska eller andra – införs som gör
produkter som orsakar stora utsläpp mindre attraktiva.
Bättre tillgång till kollektiva färdmedel kopplade till
skatter på privatfordon och trängselskatter påverkar
våra resmönster. De krav som ställs inom offentlig upphandling styr företagens utformning av tjänster och
produkter. Tillgänglighet till affärer och deras utbud
påverkar våra inköp, vilket har påverkats av inte minst
kommunernas samhällsplanering. Den planering och
de beslut som tas i våra politiska forum och verkställs
inom offentlig sektor har stor effekt på vår konsumtion.
Andra påverkansfaktorer för vår konsumtion är våra
beteenden och vanor. Här spelar, inte minst vad gäller
konsumtionens påverkan på utsläppen, ekonomiska
förutsättningar stor roll. Marknadsföring och reklam
har fått allt större omfattning och har fått en direkt
personlig inriktning, med de möjligheter digitaliseringen ger. Här ser vi en stark trend med internationella jätteföretag som dominerar och även får en allt
större roll inom e-handel. Naturvårdsverket har i en
studie om beteendeförändringar visat att ekonomiska
incitament har störst påverkan på våra beteenden.42
42 Naturvårdsverket. 2015. Styrmedel för hållbar konsumtion.

Figur 9: Totala konsumtionsbaserade växthusgaser, både privat och
offentlig konsumtion, i Sverige 2008-2017. Källa: Naturvårdsverket.
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Figur 10: Utsläppsfördelning bland olika inkomstgrupperingar globalt. Källa: Oxfam

Konsumtionen skiljer sig mycket åt mellan olika
grupper i samhället, både vad gäller omfattning och
innehåll. Sverige, liksom övriga västvärlden, har en betydligt högre konsumtion än övriga världen. Det visar
sig i de konsumtionsbaserade utsläppen. Dessutom bidrar gästarbetare från de fattigare delarna av världen
till vår konsumtion i de rikare delarna genom att till
låga löner och ofta usla levnadsvillkor utföra arbeten
som gynnar vår konsumtion.
Det finns även en skillnad mellan könen där mäns
konsumtionsmönster generellt har större klimatpåverkan. Samtidigt visar opinionsmätningar att kvinnor
oroar sig mer för klimatförändringen och även är beredda till större förändringar i sin levnadsstil43.
➔ Se figur 10.44
Naturvårdsverket gjorde år 2019 en uppskattning av
Sveriges genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp som visar att hushållens livsmedelskonsumtion, transporter och boende står för en betydande
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91-620-6658-1/
43 https://miljo-utveckling.se/kvinnor-mer-villiga-att-forandras-for-klimatet/
44 Oxfam. 2015. Extreme Carbon Inequality.
Oxfam. https://www.oxfam.org/en/research/extreme-carbon-inequality

andel av våra utsläpp både inom och utanför Sveriges
gränser.
➔ Se figur 11.45
HUSHÅLLENS KONSUMTION ÄR
EN STOR UTSLÄPPSKÄLLA

Hushållens konsumtion består av utsläpp som kan
kopplas till hushållens utgifter för varor och tjänster,
som används för att tillgodose hushållens behov. Enligt siffror från Naturvårdsverket över konsumtionsbaserade utsläpp 2016 motsvarar hushållens transporter
cirka en femtedel av Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp och nästan 70 procent av dessa utsläpp
uppstår i Sverige. Utsläpp från livsmedelskonsumtionen motsvarar också cirka en femtedel av Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp och tre fjärdedelar
kommer ifrån utlandet46. Och enligt siffror från 2017
utgjorde utsläpp kopplade till hushållens boende 11
45 Naturvårdsverket. N.d. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år. https://www.naturvardsverket.se/Samar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/
46 Naturvårdsverket. 2019 Mätmetoder och indikatorer för att följa
upp konsumtionens klimatpåverkan.
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/matmetoder-indikatorer-folja-upp-konsumtionens-klimatpaverkan.pdf.
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Figur 11: Växthusgasutsläpp till följd av svensk konsumtion per person och år både inom och utanför
Sveriges gränser, fördelat på konsumtionsområde. Källa: Naturvårdsverket

procent av Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp, medan övrig konsumtion av varor och tjänster
står för 12 procent av våra konsumtionsbaserade utsläpp. Utsläppen för offentlig konsumtion och investeringar utgjorde 2017 för 40 procent av de totala utsläppen47, och en stor del av dessa utsläpp (nästan 70
procent av dessa utsläpp 2016) uppstår i utlandet48.
Övrig konsumtion av varor och tjänster står för 12 procent av våra konsumtionsbaserade utsläpp.
➔ Se figur 12.49

Offentlig konsumtion
KLIMATRIKSDAGENS FÖRSLAG

•

Offentliga upphandlingar måste skyndsamt sätta
upp riktlinjer för att i högre grad bidra till klimatmålen vid upphandling både i Sverige och utomlands.

•

Offentlig sektor måste anta hårdare klimatmål för
sin egen konsumtion. Dessa mål bör även uppmana
till digitala lösningar för konferenser, möten och
undervisningstillfällen, såväl i Sverige som utomlands. Flygresor under 50 mil bör förbjudas.

47 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/
Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/
48 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/
Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/
49 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/
Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/
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•

Svenska myndigheter, regioner, kommuner och
länsstyrelser bör dela kunskap och erfarenheter
kring klimatneutral och hållbar konsumtion mellan
varandra.

•

Stötta forskning inom klimatneutral och hållbar
samhällsutveckling (på systemnivå) som också
inkluderar ett socialt fördelningsperspektiv och
jämställdhetsperspektiv

Den offentliga upphandlingen är ett viktigt verktyg
för att bidra till klimatmålen. Konkurrensverket anger
att ”Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppskattas till cirka 642 miljarder kronor 2015.
Värdet motsvarade drygt en sjättedel av BNP exklusive
moms.”
Enligt Naturvårdsverkets underlag till regeringens
klimatpolitiska handlingsplan bedöms regioner och
kommuner ha stora möjligheter att påverka sina utsläpp inom transportsektorn, byggande och offentlig
verksamhet. Dessa sektorer står för cirka en tredjedel
av de konsumtionsbaserade utsläppen. Miljörådsberedningen har fått i uppdrag att bereda frågan om
mål för konsumtionsbaserade utsläpp. En översyn
ska göras för att klimatpolitiska ramverket skall få
genomslag i offentliga upphandlingar, särskilt för de
med stor klimatpåverkan. Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för
att upphandlingen skall bidra till klimatmålen och
för att kunna prioritera upphandlingar med mest klimatnytta.

Figur 12: Sveriges
konsumtionsbaserade
utsläpp år 2016 andelar per
konsumtionsområde.

Matkonsumtion
•

Inför ett mål om att matens utsläpp ska halveras
fram till 2030

•

Driv på inom EU för beslut om klimattullar för
matimport från länder som saknar skydd mot
skogsskövling eller klimatmål som minskar matens
klimatpåverkan

•

Underlätta för konsumenter att välja klimatneutrala och hållbara livsmedel genom att premiera ett
klimatneutralt och hållbart jordbruk i Sverige

•

Klimatdeklarera olika livsmedel ur ett livscykelperspektiv och minska momsen på klimatneutrala och
hållbara livsmedel

•

Regeringens riktlinjer bör innehålla en målsättning
att minska matsvinnet med 65 procent

•

Ge ökat stöd till forskning kring livsmedels klimatavtryck.

Hushållens livsmedelskonsumtion stod för cirka 20
miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016, vilket
motsvarar cirka 2 ton per person och år. Utsläpp inom

konsumtionen av livsmedel kommer från produktionen, förädlingskedjor, transportbränsle och utsläppen sker både i Sverige och utomlands. Importen av
livsmedel har ökat och vi importerar idag ca hälften
av all mat som konsumeras i landet. Importen består
till stor del av kött, mejerivaror, frukt, grönsaker och
drycker. Cirka hälften av allt kött vi äter är importerat
idag.50
Höjd levnadsstandard och lägre priser främst på importerat kött efter EU-inträdet har lett till att konsumtionen av kött och framför allt mat-fågel har ökat ca
50 procent de senaste 30 åren samtidigt som köttproduktionen i Sverige minskat. Svenskarna äter idag mer
kött än genomsnittet i världen51 och mer än genomsnittet i EU. Senaste två åren har dock köttkonsumtio50 Jordbruksverket. 2019. Svensk handel med jordbruksvaror och
livsmedel 2019. https://djur.jordbruksverket.se/download/18.4f9040291712039c31da215f/1585554160780/P%C3%A5%20tal%20
om%20jordbruk%20och%20fiske%20Handelsutveckling%20
2019.pdf
51 http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtionisiffror/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html
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Figur 13: Total svensk köttkonsumtion av ett urval köttkategorier, per person och år 1990-2016.
Källa Jordbruksverket 2018

nen minskat något från 2016 (87,7 kg/capita) till 2018
(83,5 kg/capita). Inköp av svenskproducerat kött har
ökat något.
➔ Se figur 13.52
KLIMATAVTRYCK FRÅN OLIKA LIVSMEDELSGRUPPER

Kött, framför allt från idisslande djur (kor, får och getter), bidrar med stora utsläpp ur ett livscykelperspektiv. Utsläppen kommer främst från foderodling – ca 40
procent av den odlade marken används till djurfoder
enligt National Geographic53. WWFs köttguide – som
inkluderar klimatavtryck fram till butik anger att nötkött ger 17–40 kg CO2 ekvivalenter per kg, griskött 4–8
kg och kyckling 1,7–4 kg. De stora klimatavtrycken
från köttkonsumtionen måste enligt globala livsmedelsforskningsprojektet EAT-Lancet minska minst 30
procent till 203054. Livsmedelsverket rekommenderar
högst 4 köttportioner per vecka55.

Svensk köttkonsumtion är idag stor och bör minska.
Vid konsumtion bör magert kött, vilt (inte minst vildsvin som ökar kraftigt), ren och fisk prioriteras både ur
hälso- som klimatsynpunkt.
När det gäller växtbaserade livsmedel så är klimatavtrycket svårare att beräkna ur ett livscykelperspektiv. Vid odling står markbearbetning för 60 procent av
lustgasutsläppen, och om de odlas på tidigare torv- eller vissa lerjordar så tillkommer relativt stora utsläpp
av koldioxid. Om växtbaserad kost är mer klimatvänlig
är avhängigt på om det finns ett hållbart sätt att föra
näring till marken. Det blir markant olika värden beroende av om marken gödslas med naturgödsel eller med
konstgödsel som idag framställs med hjälp av fossil naturgas, eller om odlingen grundar sig på nya metoder
som till exempel plöjningsfritt jordbruk, marktäckning,
användning av växtföljder och odling av grödor som ger
möjlighet till återföring av näringsämnen till jorden.
MATSVINNET

52 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/matmetoder-indikatorer-folja-upp-konsumtionens-klimatpaverkan.pdf
53 https://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/feeding-9-billion/
54 Eat Lancet https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/
EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
55 RISE öppna lista och klimatdatabas för livsmedel, SLUs matklimat-listan ub.epsilon.slu.se/8710/1/roos_e_120413.pdf och
WWFs köttguide: WWFs köttguiden https://www.wwf.se/mat-ochjordbruk/kottguiden/. WWF har tagit fram en så kallad klimat-
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Matavfallet i livsmedelskedjan, förutom den i primärproduktionen, uppgick 2017 till totalt ca 1,2 miljoner
ton, vilket motsvarar 127 kg/person. Den största mängden matavfall uppstår i hushållen motsvarande 81 kg/
person. Ca 35 procent av matavfallet är onödigt avfall
så kallat matsvinn. Totalt bedöms matsvinnet orsaka
budget för mat. Budgeten är 11 kg koldioxid CO2 per vecka. Ref
WWF One plan

utsläpp motsvarande 500 000 ton CO2 per år i Sverige.
Regeringen har gett i uppdrag åt Livsmedelsverket att,
tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket ta fram riktlinjer för att minska svinnet från hushållsledet. Arbetet pågick mellan 2017 – 2019, men är
inte fullständigt redovisat än. En förhoppning att en ny
handlingsplan leder fram till en reduktion av matsvinnet på minst 50 procent. SLU anser det finnas möjligheter att minska matsvinnet gradvis med 65 procent56.

Övrig konsumtion
KLIMATRIKSDAGENS FÖRSLAG

•

Staten bör verka för att EU använder olika styrmedel i handelsavtal för att fasa ut fossil energi i hela
livscykeln för textilprodukter.

•

Inför mål och styrmedel som gynnar verksamheter
som ökar kvalité och långsiktighet på kläder genom
till exempel uthyrning, återbruk, reparationstjänster
och textilåtervinning.

•

Dessutom behövs folkbildningsinsatser om hållbar
textilanvändning där kvalitet, hållbarhet och textilvård står i fokus.

•

Ett så kallat planerat åldrande i elektronikprodukter
ska förbjudas på samma sätt som i Frankrike.

•

Leverantörer av elektronikprodukter ska ha krav på
sig att tillhandahålla manualer, komponenter och
batterier för utbyte och reparationer.

•

Garantitiderna på elektronikprodukter ska förlängas.

•

Lansera program såväl nationellt som i EU som både
ger stöd och ställer krav på leverantörer av datatjänster att effektivisera systemen.

•

Alla serverhallar ska ha krav på egen elförsörjning
(egna solceller och/eller vindkraftsandelar) och ge
möjlighet till utnyttjande av spillvärme i uppvärmningssektorn.

Textilier bidrar till stora utsläpp, förbrukning av vatten, mark, råvaror och kemikalier under produktionen. Varje svensk konsumerar i genomsnitt cirka 14 kg
textilier per år, och utsläppen från denna konsumtion
ökade med cirka 27 procent mellan 2000 och 201757.
Närmare 80 procent av utsläppen sker vid nyproduktionen av textilierna och dessa sker framför allt i län56
57

Campbell et al (2017)
www.naturvardsverket.se

der utanför EU. De största klimat- och miljövinsterna
får vi om vi använder kläderna längre, återanvänder
dem i högre grad, samt återvinner textilfibrer när kläderna inte längre är brukbara. Om textiliernas användningstid tredubblas så kan den totala miljöpåverkan av
produktionen minska med upp till 70 procent inklusive
minskade utsläpp58 (om textilien ersätter ett nyproducerat plagg från råvara). Idag är det väldigt mycket kläder och textilier som slängs fast de är fullt brukbara.
Staten bör verka för att EU använder olika styrmedel
i handelsavtal för att fasa ut fossil energi i hela livscykeln för textilprodukter. Vi behöver mål och styrmedel som gynnar verksamheter som ökar kvalité och
långsiktighet på kläder genom till exempel uthyrning,
återbruk, reparationstjänster och textilåtervinning.
Dessutom behövs folkbildningsinsatser om hållbar
textilanvändning där kvalitet, hållbarhet och textilvård står i fokus.
Elektronikprodukter och digitala tjänster är växande klimat- och miljöbovar främst genom den snabba
digitaliseringen och trenden att flera tidigare manuella sysslor ersätts av elektriska produkter. I många elektronikprodukter är planerat åldrande standard - komponenter går inte att byta ut eller saknar möjligheten
att repareras.59
Digitalisering och strömningstjänster leder till ökade transporter och lagring av stora mängder data vilket
kräver energi. Denna utveckling är ohållbar för samhället. Om ökningstakten fortsätter på samma sätt,
utan energieffektivisering, kommer enbart internet
inom tio år att konsumera mer än hela världens nuvarande elproduktion. Det finns svensk forskning som
visar hur energianvändningen kan bli betydligt mer effektiv med olika lösningar på teknik- och systemnivå.60
Vi föreslår att ett så kallat planerat åldrande ska förbjudas på samma sätt som i Frankrike. Leverantörer av
elektronikprodukter ska ha krav på sig att tillhandahålla manualer, komponenter och batterier för utbyte och reparationer. Garantitiderna på elektronikprodukter ska förlängas. På såväl europeisk som nationell
nivå kan program lanseras som både ger stöd och ställer krav på leverantörer av datatjänster att effektivisera systemen. Alla serverhallar ska ha krav på egen
elförsörjning (egna solceller och/eller vindkraftsandelar) och ge möjlighet till utnyttjande av spillvärme i
uppvärmningssektorn.

58
59

http://mistrafuturefashion.com/
https://www.liberalforum.eu/publications/planned-obsolescence-built-not-to-last/
60 https://www.forskning.se/2020/02/13/internet-slukar-mindre-energi-med-enkla-optimeringar/
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3. FRAMTIDEN

3.1 Klimatriksdagens
vision 2040
En annan värld är möjlig
Nu mer än någonsin behöver vi bestämma oss för att
göra allt vi kan för att rädda livet på jorden. Klimatriksdagens akutplan 2020 visar att vi snabbt och konkret
kan ställa om till en hållbar framtid. Genom demokratiska processer kan vi påverka framtiden.Det finns redan nu mängder av goda exempel från olika delar av
världen som bevisar att vi kan lägga om rodret och prioritera hållbarhet och en ordnad omställning.
Allt bygger på att klimatmålen och planetens gränser prioriteras i politiken. Kvartalsekonomin ersätts av
långsiktigt hållbara koldioxidbudgetar. Fossilt bränsle
fasas ut. Samhällsekonomin genomsyras av cirkularitet och ett stopp för slit och släng. Den nya ekonomin
ger inte bara fler utan även nya sorters jobb och tätare
företagssamarbeten.
Människor överlag har gått ner till 6 timmars arbetsdag och livskvalitet har kulturellt blivit något arbetstagare värdesätter i högre grad än materiell konsumtion och resande. Ekonomin fokuserar på hälsa,
arbetstillfällen och samarbeten. Den stress som tidigare förlamade miljontals människor har minskat genom
kortare arbetsdagar som gett människor mer lugn och
minskat aggressivitet och oro.
IT och övrig teknikutveckling har systematiskt använts för att begränsa utsläpp och framställa säker fossilfri och förnyelsebar energi. Samhällen bygger nu på
smarta och innovativa energilösningar och eldistribution som gynnar människor överallt.
Vi lägger större vikt vid starka lokalsamhällen och

bilfria städer, vilket minskat behoven av de ohållbara
transporter som höll på att ta slut på vår civilisation.
De bostäder som dominerar är passivhus, plushus
som genererar mer energi än de konsumerar och nybyggnation som blivit klimatpositiv. Vi värnar om grönområden och växtlighet; vi vet ju hur både barn och
vuxna mår bra av att vara nära - och i - naturen.
Lokalt hantverk och lokal produktion av livsmedel
ger jobb och för människor närmare varandra. En mer
vegetarisk kost bidrar till bättre folkhälsa och förbättrade ekologiska kretslopp.
Vi ser en större vilja att överbrygga ekonomiska och
sociala skillnader. Kvinnor och marginaliserade grupper får en starkare plats i ett mer jämlikt samhälle med
ett starkare inflytande i demokratin. Nya samhällsmål är i fokus. Det gäller bl a minskat våld i alla dess
former, och noll-tolerans för det våld mot flickor och
kvinnor som förr utgjorde enorma utvecklingshinder.
Andra mål är god hälsovård, omsorg om äldre och bra
skola och barnomsorg.
Överallt bedrivs ett aktivt och sysselsättningsskapande arbete med att städa upp efter det ohållbara
samhälle som förr genererade plastavfall och miljögifter som långsamt och plågsamt dödade andra levande
varelser, i hav och natur.
Det faktum att alla deltar i samhällsbyggandet av en
hållbar framtid skapar gemenskap, mening och hopp.
Det bidrar också till att lyfta fram mänsklig kreativitet
och hur var och en har något att bidra med, oavsett
ålder, bakgrund eller andra olikheter.
I skolorna lär barnen sig hur de kan bidra till hållbarhet, både genom sitt eget agerande och genom samarbete. Den kunskapen är självklart lika viktig som att
vi lär oss om vår plats i historien och vår relation till
vår omvärld. På det sättet bygger vi en respekt för den
planet vi delar med allt levande.
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3.2 Fortsatt arbete
med sikte på 2022
Klimatriksdagens arbete under 2021–2022 kommer att
inriktas på valet 2022 och anordnandet av en ny klimatriksdag. 2022 är även internationellt ett viktigt år
för klimat- och miljöarbetet genom 50-årsjubileet av
FNs första miljökonferens i Stockholm 1972. Under
2022 uppmärksammar vi också utvärderingen av Agenda 2030.
Klimatriksdagen kommer att fortsätta arbeta aktivt
med analyser och förslag utifrån de spår som anges i
denna akutplan – från ett systemtänk och på nya vägar:
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•

med ekonomin som bas för samhälleliga överväganden, som helt avgörande för våra förutsättningar att
uppnå klimatmålen,

•

om att fördjupa förståelsen av hur samhälleliga och
personliga förändringar kan åstadkommas, bl a i
perspektiv av reklam och påverkan från olika håll.

•

om att studera erfarenheterna av coronapandemins
hantering och lägga ett ökat fokus på systemövergripande grepp i klimatarbetet

•

att fortsätta samarbeta med andra klimat- och
miljöorganisationer och även i viss mån med lokala
organisationer för att stärka påverkan

•

att eventuellt också söka nya arenor i form av
juridiska processer som rör staters åligganden att
säkra människors hälsa – och planetens hälsa,

•

att i linje med motioner från tidigare klimatriksdagar och ökade samhälleliga ekonomiska och sociala klyftor lägga mer uppmärksamhet på VEM som
får mer eller mindre tillgång till energi, transporter,
vatten mm genom reformer som görs (och inte görs)
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