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YTTRANDE över
rapport från Kommissionen mot oljeberoende ”På väg mot ett oljefritt Sverige”; Dnr
N2007/1050/E
Sveriges Jordägareförbund avger härmed på eget initiativ yttrande över rubricerad rapport.
Förbundet anför följande.
Synpunkter
Kommissionens rapport är särskilt inriktad på att minska Sveriges beroende av oljebaserad
energiproduktion. I ljuset av den bredare klimatdebatt som efter rapportens avlämnande har
uppkommit bl.a. mot bakgrund av IPCC:s rapporter och Al Gores film ”An inconvenient
truth”, torde det stå klart att Sverige bör anstränga sig för att minska sin användning av
all fossilbaserad energi; alltså inte bara olja, utan även fossilgas och kol (- med det senare
avses i detta sammanhang importerad kolbaserad el).
Denna slutsats innebär ännu starkare anledning att verka för att utveckla olika former av
energiproduktion baserad på bränslen från svenska skogar och åkrar.
Mot bakgrund av Sveriges Jordägareförbunds utgångspunkt i att finna marknadsekonomiska
lösningar, vill Förbundet påminna om följande förhållande rörande marknadens funktion.
En av utgångspunkterna för en fungerande marknadsekonomi är att alla aktörer på marknaden
har full information om sina handlingsalternativ och konsekvenserna av dessa, även sådana
effekter som uppstår som en indirekt effekt av ett handlingsalternativ, s.k. externa effekter.
Baserat bl.a. på denna fulla information skapas en prissättning som förutsätts ta hänsyn till
samtliga handlingsalternativs samtliga kostnader, däribland kostnaderna för externa effekter. I
verkligheten brister dock ofta denna förutsättning om full information, inte minst beträffande
miljörelaterade externa effekter. Samhället kan på olika sätt skapa system som överbryggar
denna informationsbrist. Exempel på detta är t.ex. utsläppsrättigheter avseende koldioxid
respektive elcertifikatsystemet. Även om system av dessa slag kan ha inledande brister som
efterhand får justeras, är Sveriges Jordägareförbund av uppfattningen att marknadsbaserade
system är att föredra framför förbud och system som fordrar kontinuerlig statlig övervakning
och beslutsfattande.
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Mot bakgrund av denna principiella inställning är det Sveriges Jordägareförbunds uppfattning
att statens roll i avvecklingen av oljeberoendet framförallt ligger i (i) att ta initiativ till och
främja utökad och fördjupad forskning avseende bl.a. olika former av nya biobränslen och
användningsområden för dessa och olika sätt att effektivisera energiutnyttjandet samt (ii) att
utveckla och förfina marknadsbaserade stödsystem för utbyggnad av produktion av
konkurrenskraftig förnybar energi.
Således intar Sveriges Jordägareförbund också en skeptisk hållning till bl.a. skyddstullar
mot import av förnybara bränslen samt till direktstöd och särskilt gynnande av vissa
typer förnybara bränslen.

Om Sveriges Jordägareförbund
Sveriges Jordägareförbund vill främja långsiktig ekonomiskt bärkraftig förvaltning av
jordegendomar och samtidigt möjliggöra bibehållande av höga natur- och kulturvärden.
Förbundet verkar genom opinionsbildning genom att uppmärksamma politiker, myndigheter,
organisationer och allmänheten på äganderättens betydelse för ett bärkraftigt näringsliv på
landsbygden där ekonomiska och kulturella värden kan vidareutvecklas för framtiden. 500 av
landets största jord- och skogsbruksegendomar i enskild ägo är medlemmar i Förbundet.
Medlemmarnas samlade areal uppgår till drygt 700 000 hektar, en yta större än Uppsala län.
Förbundets viktigaste frågor för framtiden handlar dels om ägaransvaret med målet att uppnå
en stärkt och tryggad enskild äganderätt i ett långsiktigt perspektiv, dels om miljö-, energioch klimatfrågorna samt jordbrukspolitiken i ett internationellt perspektiv.
Bland Förbundets medlemmar finns flera som aktivt projekterar för eller har hunnit investera i
bl.a. vindkraft, flis-, havre- eller halmeldning, biogas och RME.
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