
Prioritering av bioenergiresurser
Om man ser på bioenergiresurserna ur ekologisk synvinkel är de inte 
jämställda sinsemellan, eftersom mycket beror på hur de används. En 
ekologisk granskning borde göras av alla bioenergiformer som gynnas, så 
man kan vara säker på att det ursprungliga syftet med att använda dem 
förverkligas, vilket är minskning av utsläpp. Det är klart att det krävs mera 
produktionsinsatser för att producera råvara till etanol från spannmål eller 
palmoljediesel än att producera biogas från avfall. Genom att beakta 
miljöeffekter vid utnyttjande av olika bioenergiresurser kan man 
klassificera dem i en ekologisk rangordning.
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Prioritet 1. 
De viktigaste bioenergiresurserna bildas av de stinkande bioavfall som 
sönderfaller snabbt, och vilka av miljöorsaker ändå måste behandlas 
eller förstöras. De är bl.a. separat insamlat bioavfall och WC-avfall. Dehär 
avfallen är våta och frigör en betydande del metan från det kol som de 
innehåller.  Metan är en mycket starkare växthusgas än koldioxid. Att ta 
tillvara metan som bildas av vått avfall och använda det istället för fossila 
bränslen (alltså man bränner metanet till koldioxid före det släpps ut i 
atmosfären) är till och med miljövänligare än att spara energi om man 
beaktar processens växthusgasbalans. I EU:s förnyade energidirektiv  
gynnas avfallsbaserade biobränslen genom att deras andel fördubblas i 
medlemsländernas andel för förnybar energi.

Bild 1. ”Tack för ditt bidrag”. Staden Trollhättan tackar invånarna på WC- 
pappersrullarna för tankningshjälpen till stadens bussar (Prioritet 1.)

Prioritet 2. 
Växtavfallen bildar den nästviktigaste bioenergiresursen. Till exempel  
ytved- och bark från sågar och halm eller strå från produktion av 
spannmål samlas i samband med produktion till någon punkt i 
förädlingskedjan. Att producera dem ökar inte behovet av energi eller 
användningen av växtbekämpningsmedel. Det kan finnas  
användningsmöjligheter för dessa sidoströmmar och här avviker de från 
de våta, snabbt sönderfallande bioavfallen. 

De torra växtavfallen sönderfaller till största delen genom att förmultna, 
med andra ord  genom att långsamt förbrännas. Då bildas det koldioxid ur 
kolet som de innehåller, istället för att det skulle bildas metan. 
Gödslingsvärdet för avfall från åkerväxter kan bibehållas genom att låta 
dem ruttna, dvs. genom att producera biogas av dem.  Vid ekologiskt 
utnyttjande av växtavfall från träd via förbränning bör man beakta att  
askan bör returneras till skogen och att barren och bladen tillåts torka och 
överlämna sina näringsämnen tillbaka till marken vid uppsamlingsstället 
före de transporteras till förbränningsanläggningen.



Bild 2. Risstockar. (Prioritet 2.)

Prioritet 3. 
Skilt odlade energiväxter bildar den tredje resursprioriteten. För att odla 
dem fordras det produktionsmässigt mera odlingsområden, så de tävlar 
med annan markanvändning,  såsom t.ex. med matproduktion. Å andra 
sidan  har man i Finland och i hela EU en märkbar överproduktion av 
många livsmedel, som man begränsar bl.a. genom skyldighet att hålla 
åkrar i träda. Genom att använda områden som tidigare bidragit till  
överproduktion för odling av mångåriga energigrödor ger många 
ekologiska fördelar framom odling av ettåriga matgrödor, eftersom man 
inte behöver bearbeta jorden efter det att växtproduktionen satts igång. 
Också odlingsområdets biodiversitet är högre för mångåriga växter än för 
ettåriga.

Bild 3. Energimajsodling (och odlare).  
(Prioritet 3.)
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Bild 3. Foderbalar som harar har rivit sönder. (Förstörda, eller 
uppätna av djur prioritet 1. Skilt odlade prioritet 3. )
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