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Sammanfattning 

Då Sverige redan nått flera av de energi- och klimatpolitiska målen kan målet om att skapa ett 

fossilfritt samhälle stå som ytterligare drivkraft för att fortsätta utvecklingen av de hållbara bränslena. 

Bidrag finns att få för att anlägga våtmarker, minska klimatpåverkan, förbättra naturmiljön och för 

utvecklandet av ny teknik samt bygga upp anläggningar för biobränsleproduktion. Trots detta har 

odling av våtmarksgrödor för energiutvinning ännu inte etablerats på energimarknaden. Denna studie 

är en del i kartläggningen av vad som kan komma att driva utvecklingen av våtmarker som källa till 

bioenergi framåt, och vilka delar som saknas i det arbetet. Efter intervjuer med intresserade och 

kunniga aktörer inom ämnet presenteras här de drivkrafter och hinder som påverkar denna utveckling. 

Drivkrafterna grundar sig i viljan att komma bort från fossila bränslen, att minska utsläppen av 

näringsämnen samt ge utrymme för biologisk mångfald samtidigt som åtgärderna kan göra nytta för 

samhället och hjälpa till att nå klimat- och miljömålen. De största hindren utgörs av att speciella 

maskiner kan behövas för behandling av våtmarksgrödor där terrängen är känslig. Mycket stora 

våtmarksytor skulle även behövas för att göra verksamheten lönsam. De ekonomiska stöd som finns 

att tillgå täcker inte heller alla nödvändiga steg i produktionsledet. Eftersom priserna på el och fossila 

bränslen för närvarande är låga finns ännu ingen etablerad marknad för denna typ av energikälla och 

produktionen leder därför inte till någon större förtjänst. Biobränsleproducenter har även svårt att på 

ett tillräckligt effektivt sätt utvinna energin från grödorna. Detta gör att efterfrågan på energigrödor 

från våtmarker idag är mycket låg. Trots detta kan våtmarker bidra med en rad viktiga 

ekosystemtjänster i samband med produktion av energigrödor. Det rekommenderas därför att ett 

sådant system präglas av förvaltningsfilosofin mångbruk, där en naturresurs nyttjas för flera ändamål 

samtidigt. Detta multifunktionella synsätt kan hjälpa till att öka våtmarkernas roll i uppfyllandet av 

flera av de nationella klimat- och miljömålen, om dess ekosystemtjänster vägs in tydligare i 

kalkylerna vid energiproduktion. 

 

Nyckelord: bioenergi, energigräs, energigrödor, mångbruk  



Abstract 

Sweden have already reached several of their goals for energy consumption, but the overall goal to 

become a fossil free society can still be seen as a driving force to keep developing renewable fuels. 

There is financial support for wetland construction, reduce impact on the climate, improve the natural 

environment, for developing new techniques and for biomass fuel plants. Still, cultivation of wetland 

crops for energy extraction are not yet well established on the energy market. After interviews with 

actors interested and knowledgeable in this field, this study presents driving forces and barriers 

affecting the development of this energy source. Driving forces comes from the ambition to move 

away from fossil fuels, decrease emissions of nutrients, make room for biodiversity, and provide 

services for the society while helping to reach climate and environmental goals. The barriers affecting 

this development is that special machines might be needed for handling of the crops and also to 

harvest the sensitive wetlands while large areas would be needed to increase profitability. The 

financial support available is not enough to cover the costs for production. Also, the prices on 

electricity and fossil fuels are currently low, which lowers the profitability for this type of energy 

source. Bioenergy producers have not yet found an effective way to extract energy from the crops. 

All of this makes the demand for energy crops from wetlands small. Despite this, wetlands provide 

several important ecosystem services and it is therefore recommended to use the management 

philosophy of multiple-use. With a multifunctional view of wetlands, the value of its ecosystem 

services can be added to the calculations of energy production and increase its role in reaching several 

national climate and environmental goals. 
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1. INLEDNING 

För att möta efterfrågan på framtidens miljövänliga energikällor krävs det att metoder för att 

framställa mer hållbara bränslen vidareutvecklas. Framställning av biogas och biobränslen har redan 

tagit fart och är idag den största förnybara energikällan i Sverige (Energimyndigheten 2016a). 

Våtmarker utgör en god miljö för produktion av växter som kan användas vid framställning av 

biobränslen. Detta eftersom deras förmåga att ta upp näringsämnen från vattnet ger en hög 

primärproduktion (Trelleborgs kommun 2015). Denna förmåga är även värdefull då det kan förhindra 

spridningen av näringsämnen och motverka övergödning i sjöar och hav. Näringsämnena kan då 

istället användas för att skapa gynnsamma förhållanden för växtlighet som senare kan användas som 

biobränsle. Rötrester från produktionen ger även möjlighet att återföra näringsämnena till det 

naturliga ekosystemet (Naturvårdsingenjörerna AB 2011). Våtmarker spelar även en viktig roll för 

biologisk mångfald. Många fåglar, växter och insekter är beroende av miljön i och kring våtmarker, 

och 19 % av Sveriges rödlistade arter förekommer i våtmarker (Naturvårdsverket 2015a). Våtmarker 

utför dessutom en rad betydande ekosystemtjänster i form av vattenrening, grundvattenhushållning, 

översvämningsreglering och sedimentering. Utöver detta begränsar de klimatförändringar genom att 

lagra kol. Tillsammans utför våtmarkerna upp till 40 % av världens förnybara ekosystemtjänster 

(Ramsar Convention Secretariat 2016a; Malgeryd et al. 2015; Världsnaturfonden WWF 2015; Meli 

et al. 2014). Våtmarker är också viktiga platser för rekreation som jakt och fiske samt för bevarande 

av kulturmiljövärden (Andersson 2012). Sedan början av 1800-talet har dock omkring en fjärdedel 

av Sveriges våtmarksarealer torrlagts, främst på grund av utbredning av jord- och skogsbruksmark 

genom markavvattning och vattenreglering (Naturvårdsverket 2015a; 2015b). Andra påverkande 

mänskliga aktiviteter är utbredning av tätorter och infrastruktur samt torvutvinning. Störst är påverkan 

i södra delen av landet och dess slättlandskap; endast en tiondel av den ursprungliga våtmarksarealen 

finns kvar i Skåne och Mälardalen (Naturvårdsverket 2015a). Med tanke på de många olika 

ekosystemtjänster som våtmarker tillhandahåller finns ett behov av att återskapa och underhålla fler 

av dem (Naturvårdsverket 2016c), och då främst i slättlandskapen, vilket också finns förklarat i 

landsbygdsprogrammet för 2014-2020. Åtgärderna förväntas även kunna bidra till att nå flera av de 

nationella miljökvalitetsmålen samt de internationella överenskommelserna för Östersjön inom 

HELCOM och EU:s ramdirektiv för vatten. Också översvämningsdirektivets syfte om att minska 

översvämningsriskerna kan hjälpas av att våtmarker skapas och sköts om (Regeringskansliet 2016, 

67 & 205). 

1.2 BIOENERGI FRÅN VÅTMARKER 

Förbränning av biobränslen minskar utsläppen av växthusgaser jämfört med användandet av fossila 

bränslen. Biobränslen kan framställas av flera olika grödor (Adler et al. 2007; Hyvönen et al. 2009). 

En rad försök med att anlägga våtmarker och skörda våtmarksgräs och möjliga energigräs från dem 

för att använda som bioenergi har utförts (se exempelvis Trelleborgs kommun 2015; Hyvönen et al. 

2009; Krogulec et al. u.å.). Grödorna kan sedan göras till pellets eller briketter för förbränning, eller 

rötas obehandlade (Krogulec et al. u.å.). 

 

Flera länsstyrelser visar intresse för att främja bioenergiframställningen i sina klimat- och 

energistrategier. Där finns dock ännu inga beskrivningar av hur bioenergiutvinning från våtmarker 

kan utgöra en del i detta arbete (Länsstyrelsen Östergötland 2008; Länsstyrelsen Skåne 2008; 
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Länsstyrelsen Västra Götaland 2008; Länsstyrelsen Örebro 2013). Frågan om hur intresset ser ut 

kring att utnyttja våtmarkernas potential att uppfylla flera klimat- och miljömål tillsammans med en 

rad samhällsnyttor är därför intressant att studera. 

 

Synergieffekterna av våtmarksskötsel är många och dessa bör förmedlas till aktörer som skulle kunna 

vara med och utveckla användandet av våtmarker för flera ändamål. Myndigheter, industrier, 

jordbrukare och naturvårdsintressenter skulle kunna utgöra dessa aktörer (Wichtmann & Couwenberg 

2013). För att förstå samhällsnyttan i användningen av våtmarker som biobränslekälla samtidigt som 

de utför många viktiga ekosystemtjänster, kan det vara bra att använda ett multifunktionellt synsätt. 

Synergieffekterna och de externa effekterna vid den här sortens biobränsleproduktion kan på så sätt 

kartläggas och främja dess utveckling (Ersson et al. 2013). En sådan förvaltningsfilosofi kallas för 

mångbruk och syftar till att öka nyttan av en naturresurs samtidigt som ett hållbart nyttjande främjas 

(Ffolliott & Brooks 1986). Begreppet mångbruk, används i den här studien som ramverk för att se 

vilka drivkrafter som finns från olika aktörer för att använda våtmarker till ett flertal ändamål. 

1.3 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

Sverige har en politisk vision om att fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030 och att samhället 

är koldioxidneutralt år 2050 (Regeringskansliet 2015a). Detta ökar efterfrågan på mer hållbara 

bränslen och därför finns anledning att undersöka ytterligare källor till förnybar energi. Våtmarker 

har visat sig vara en möjlig plats för plantering av olika energigräs och naturligt växande grödor som 

sedan kan användas för energiutvinning. Att nyttja våtmarkernas potential att producera biobränsle, 

samtidigt som våtmarkernas ytterligare ekosystemtjänster tillhandahålls, skulle kunna hjälpa till att 

komma ifrån fossila bränslen och samtidigt nå flera av de nationella miljökvalitetsmålen 

(Naturvårdsingenjörerna AB 2011). Våtmarksgrödor är dock ännu inte en etablerad produkt på 

energimarknaden. Syftet med denna studie är därför att undersöka vad som behövs för att 

våtmarksgrödor ska kunna bli mer attraktivt på energimarknaden och bland energiproducenter. Detta 

i samspel med de övriga ekosystemtjänster som våtmarkerna tillhandahåller. För att uppnå syftet 

undersöks vilka de viktigaste drivkrafterna är för att vilja utvinna biobränslen från våtmarker. Vid 

kartläggandet presenteras även de viktigaste hindren som försvårar utvinningen av biobränslen från 

våtmarker. De faktorer som ligger bakom drivkrafterna och hindren diskuteras sedan för att förstå hur 

produktionen av bioenergi från våtmarker skulle kunna göras mer attraktiv. Fokusområdet för studien 

är södra Sverige, där utdikningen varit som mest omfattande och jordbruksarealen är störst 

(Naturvårdsverket 2015a; Regeringskansliet 2016). Resultatet kan sedan ligga till grund för framtida 

utvärderingar av hur detta resursnyttjande kan komma att utvecklas. Frågeställningarna ämnar 

undersöka hur de involverade aktörernas drivkrafter utgör ett fall av förvaltningsfilosofin mångbruk, 

vilket också ger studien dess teorianknytning (Teorell & Svensson 2007, 47). 

 

 Vilka är de viktigaste drivkrafterna för att vilja utnyttja våtmarker för produktion av 

biobränsle? 

 

 Vilka är de viktigaste hindren som försvårar produktionen och användandet av biobränslen 

från våtmarker? 
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2. BAKGRUND 

2.1 VÅTMARKERNAS UTFORMNING OCH BETYDELSE 

En våtmark definieras som fuktig och våt mark där grundvattennivån är nära under, i eller strax över 

markytan. Här ingår grunda vattenområden med vegetation, sumpskogar, myrar, fukthedar, 

fuktängar, strandängar, mader och vassar (Kjellsson et al. 2005). I Ramsarkonventionen, eller 

våtmarkskonventionen, räknas även bland annat alla sjöar, vattendrag, akviferer, oaser, 

mangroveträsk, korallrev och av människan framställda vattenmiljöer in som våtmarker som kan 

behöva bevaras genom konventionen (Ramsar Convention Secretariat 2016a). Föreliggande studie 

behandlar sådana våtmarker som kan tänkas utgöra god miljö för utvinning av biobränslen i form av 

grödor som naturligt eller genom utplantering växer där. 

 

2.1.1 Ramsarkonventionen 

Ramsarkonventionen, eller våtmarkskonventionen, är ett internationellt avtal mellan 169 länder som 

syftar till att varje medlemsland ska utse och bevara minst ett våtmarksområde av internationell 

betydelse, så kallat Ramsarområde. Konventionen trädde i kraft 1975 och sätter internationell 

standard samt är ett forum för diskussion och samverkan kring bevarande av våtmarker (Ramsar 

Convention Secretariat 2016a; 2016b; 2016c). Naturvärden kopplade till våtmarksområden som får 

utses till Ramsarområden kan vara; dess betydelse för hotade och ovanliga naturtyper och arter; dess 

betydelse under kritiska perioder av vissa arters livscykler; samt dess vattenhushållande och 

vattenförsörjande funktioner. I Sverige finns 68 Ramsarområden som innehåller flera olika 

våtmarkstyper; sumpskogar, rikkärr, högmossar och myrkomplex samt sjöar, vattendrag och 

havsvikar. Dessa områden är helt eller delvis med i EU:s nätverk Natura 2000 och är till största delen 

skyddade som naturreservat eller nationalpark (Naturvårdsverket 2016b). 

 

2.1.2 Miljökvalitetsmålen 

Miljökvalitetsmålet myllrande våtmarker syftar till att våtmarkerna i Sverige ska bevaras med tanke 

på deras ekologiska och vattenhushållande funktion där värdefulla våtmarker ska bevaras för 

framtiden. Viktiga åtgärder för att bevara, återskapa och restaurera våtmarker är att ytterligare arealer 

skyddas, regelverket skärpas för markavvattning och att områdena sköts på ett hållbart sätt 

(Naturvårdsverket 2015b). Dessutom säger ett av etappmålen för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster att minst 20 % av Sveriges land- och sötvattensområden ska bidra till att målen om 

biologisk mångfald på nationell och internationell nivå nås till år 2020. Detta ska ske genom formellt 

skydd och bevarande av områden och där bl.a. ytterligare 210 000 hektar våtmarker ska komma att 

skyddas genom myrskyddsplanen (Naturvårdsverket 2014). Utvärderingen 2016 visar att 

åtgärdsprogrammen, särskilt inom EU:s LIFE-program, har gynnat många fåglar som är beroende av 

öppna våtmarksområden samt att våtmarksvegetation har återetablerat sig efter myrrestaureringar. 

Intresset för bevarandet och anläggandet av våtmarker är stort från flera organisationer men nya 

regelverk gör det svårare att kombinera EU-medel med andra finansieringskällor (Naturvårdsverket 

2016a). Trenden för våtmarkerna i landet ser därför negativ ut då flera av hoten kvarstår, 

åtgärdsarbetena går för långsamt och hänsynen är ännu inte tillräcklig från jord- och skogsbruken. 

Alla länsstyrelser utom en bedömer att målet myllrande våtmarker inte kommer att kunna nås. Arbetet 

med myrskyddsplanens genomförande har gått långsamt under flera år och genomförandet av planen 

kommer inte kunna nås till 2020 om det fortsätter i samma takt. I budgetpropositionen från 2016 anser 
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därför regeringen att arbetet med skydd, restaurering och skötsel behöver öka. Hänsynen från jord- 

och skogsbruk behöver också bli större så att utvecklingen av miljökvalitetsmålet myllrande 

våtmarker blir mer positiv. Detta då de bedömer att återskapandet av våtmarker bland annat är av stor 

betydelse för klimatanpassningen samt kan bidra till att minska koldioxidutsläppen (Regeringen 

2015, 64-66). Återskapande och restaurering av våtmarker, samt eventuell utvinning av biobränslen 

behöver ske på ett hållbart vis. Åtgärderna kan då bidra till att uppnå ytterligare några av de nationella 

miljökvalitetsmålen, så som; ingen övergödning och begränsad klimatpåverkan 

(Naturvårdsingenjörerna AB 2011), samt ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket 2015a). 

 

2.1.3 Vattendirektivet 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, EGT L 327, 

22.12.2000, 1–73) ska nyttjande av våtmarker och andra akvatiska miljöer inom EU alltid präglas av 

försiktighetsprincipen. Samtidigt säger direktivet att medlemsländerna ska skydda och utveckla 

potentiella användningsområden för gemenskapens vattenresurser. Våtmarkernas betydelse för skydd 

av vattenresurserna erkänns och ett av syftena med direktivet är att sätta ramar för att skydda just 

våtmarker och även mildra effekterna av översvämningar och torka. I och med direktivet ska 

vattenförvaltningen ske i enlighet med vattnets avrinningsområden. Detta innebär att åtgärdsplaner 

ska upprättas och följas av de kommuner, länsstyrelser och länder som berörs av ett och samma 

vattendistrikt. I beskrivningen av vad som ska ingå i åtgärdsprogrammen finns en rad direktiv som 

ska följas och ytterligare en uppsättning kompletterande åtgärder som medlemsstaterna inom varje 

vattendistrikt kan välja att inkludera i åtgärdsprogrammen. Däribland finns “återskapande och 

återställande av våtmarksområden”. Vattendirektivet uppmanar även till att informera allmänheten 

om tilltänkta åtgärder, dess resultat samt även ta del av planer innan beslut fattas. Detta för att 

allmänheten ska kunna komma med åsikter, vilket ökar deltagandet. Samtidigt säger vattendirektivet 

att tidsfristen för att nå målet om god status i alla vattenmiljöer kan förlängas om medlemsstaterna 

bland annat motiverar att hinder som att tillräckliga tekniska lösningar inte finns tillgängliga, att 

kostnaderna skulle bli för höga för att uppnå målen inom tidsramen eller att det finns naturliga 

förhållanden gör det omöjligt. I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten är Sverige nu indelat i fem 

distrikt som avspeglar vattnets naturliga avrinningsområden. De tre sydligaste vattendistrikten är 

Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. Vattenmyndigheterna, vilka består av en utvald 

länsstyrelse inom varje vattendistrikt, har med hjälp av en vattendelegation tagit fram bland annat 

åtgärdsprogram för respektive vattendistrikt för att kunna nå målen med vattendirektivet 

(Vattenmyndigheterna u.å.). Enligt åtgärdsplanerna för förvaltningsperioden 2009-2015 för de tre 

sydligaste vattendistrikten rekommenderas åtgärder som att ta fram underlag, utveckla styrmedel och 

göra planer för att minska utsläppen av kväve och fosfor. Åtgärderna riktas till Naturvårdsverket, 

Statens jordbruksverk, Fiskeriverket, länsstyrelserna och kommunerna. En del av åtgärderna är 

minimikrav som ska uppfyllas enligt vattendirektivet (Länsstyrelsen Västmanland 2009, 24, 29 & 87; 

Länsstyrelsen Kalmar 2009, 26; Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 25). Dessa åtgärder presenteras 

vidare i resultatavsnittet i denna studie. 

 

2.1.4 Förvaltningsmetoder 

Vid bevarande av arter eller ekosystemtjänster är det viktigt att lägga vikt vid flera av de aspekter 

som kan ha inverkan på det som ska skyddas. Gren (1995) visade genom två svenska fallstudier hur 

restaurering av våtmarker kan vara en av de mest lönsamma metoderna för att minska kväveutsläpp 

till Östersjön, jämfört med andra, konventionella metoder. Detta med tanke på de värden våtmarkerna 
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utgör för vattenkvaliteten samt de ytterligare ekosystemtjänster som våtmarkerna bidrar med (Gren 

1995). När det kommer till våtmarker och bevarandet av t.ex. vadare är inte bara landskapets struktur 

viktig för att fåglarna ska kunna etablera sig och föröka sig. Även aktiviteter runt om kring spelar in 

på deras chans att överleva. Rovfåglar, däggdjur och mänskliga jordbruksaktiviteter är minst lika 

viktiga att studera när fåglarnas livssituation vid våtmarkerna ska utvärderas. Därför är det viktigt att 

en ekosystemsyn genomsyrar alla nivåer av förvaltningssystemet och att värderingar och attityder hos 

aktörerna förstås (Manton et al. 2016). För att få bästa resultat av varje enskilt fall av restaurering 

krävs att de mest passande åtgärderna vidtas och att dessa möjligen utförs i kombination med 

varandra. Detta då restaurering av våtmarker kan ha olikt utfall på biodiversitet och 

ekosystemtjänsternas återhämtning beroende på vilka metoder som väljs (Meli et al. 2014). 

Möjligheten till att anlägga våtmarker kan begränsas på grund av att platsen där anläggningen önskas 

är också den som är mest värdefull för jordbrukaren. Det kan även finnas juridiska, ekonomiska och 

hydrotekniska begränsningar (Malgeryd et al. 2015). Det krävs också vilja och engagemang från 

markägare för att våtmarker ska anläggas på deras mark och de placeras inte automatiskt på platser 

där de har störst potential (Weisner et al. 2015). En våtmarksrestaurering ska dessutom skötas i minst 

20 år efter att stöd utgått från landsbygdsprogrammet 2007-2013 med beslut från länsstyrelsen för att 

restaurera, anlägga eller rensa en våtmark (Malgeryd et al. 2015). 

 

Weisner och Thiere (2010) undersökte växtnäringsupptaget hos några anlagda våtmarker i södra 

Sverige som erhållit stöd för anläggning. Det visade sig att våtmarker anlagda i syftet att samla upp 

kväve och fosfor också gjorde det i särskilt hög grad. Land et al. (2016) har dessutom gått igenom en 

stor mängd studier som beskrivit hur väl olika restaurerade eller anlagda våtmarker renat vatten från 

kväve och fosfor. Där visade det sig att våtmarker som återskapats på mark som tidigare använts som 

jordbruksmark istället tillför fosfor i utflödet av vatten. Överlag visade dock genomgången att 

våtmarkerna hjälper till att rena utflödet av både kväve och fosfor, särskilt om de är anlagda vid större 

och intensivt brukade marker samt vid avloppsreningsverk och dagvattenutlopp. Flera korrelationer 

upptäcktes även mellan inflödets vatten- och näringsämnesmängd, samt med temperatur. Om 

lokalisering och dimensionering av våtmarkerna optimerades skulle därför uppsamlingsseffekterna 

kunna bli betydligt större, och läckage till havet blir mindre. För att uppnå detta behövs ytterligare 

kunskap om hur våtmarker med olika vegetationssammansättning och utformning påverkar dess 

växtnäringsupptag (Land et al. 2016; Weisner & Thiere 2010, 30). 

 

2.1.5 Stöd till våtmarksprojekt 

Det finns en mängd stöd som går att söka för anläggande, bevarande, restaurering och skötsel av 

våtmarker. EU:s miljöprogram LIFE, Europeiska havs- och fiskerifonden, Landsbygdsprogrammet, 

lokala naturvårdsprojekt LONA och Svensk våtmarksfond är några exempel på organisationer och 

program kopplade till vattenvård (HaV 2014). Anslagen i nuvarande landsbygdsprogram för skötsel 

av våtmarker är större än tidigare år då dessa insatser anses vara av mycket stor betydelse för att 

bevara de miljönyttor som våtmarkerna bidrar med (Regeringskansliet 2016, 418). Anslagen ska gå 

till underhåll av våtmarken samt till bidrag för förlorat markvärde. Bland annat slåtter av olika slags 

grödor samt bortförsel av dessa ska därför delvis kunna finansieras inom programmet 

(Regeringskansliet 2016, 421). 
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2.2 BIOENERGI 

Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF u.å.) och Svebio (u.å.b) utgör bioenergin Sveriges största 

energislag 2015 (35,2 % = 130,4 TWh). I denna siffra har omvandlings- och  distributionsförluster 

räknats bort, och visar därför på den nyttiggjorda energin inom alla samhällssektorer (Svebio u.å.b.). 

Andelen biobränslen behöver dock öka för att landet ska kunna uppnå målet om en fossilfri 

energisektor (Naturvårdsverket 2015c; Svebio u.å.c). Bioenergi kommer i första hand från solenergi. 

Genom växter och algers fotosyntes omvandlas koldioxid och vatten till kolhydrater medan 

näringsupptag från marken gör det möjligt för dem att bygga proteiner, fibrer och strukturer (Reece 

et al. 2011, 233; Svebio u.å.a). När växterna sedan dör eller skördas kan den energi som finns i dem 

användas efter rötning och förädling för att sedan förbrännas i pannor och motorer (Svebio u.å.a). Vid 

rötning bildas gas när det organiska materialet bryts ner av mikrobiologiska organismer under 

anaeroba förhållanden (WSP 2013, 16). Råvarorna kan bestå av rester från skogsbruk, jordbruk eller 

plantager samt från industrier som använder sig av bioråvaror. Exempel på restprodukter är tallolja, 

sågspån, halm, blast, gödsel och stubbar, men även hushållsavfall och avloppsslam räknas som 

biobränslen. Förädlade biodrivmedel i kategorin flytande biobränslen är etanol, metanol och 

biodiesel, medan förädlade fasta biobränslen finns att tillgå som pellets och briketter. Oförädlade 

biobränslen är ved, halm och flis. Dessa kräver torkning och sönderdelning för att kunna förbrännas 

effektivt. Gasformiga biobränslen är biogas, biometan och dimetyleter (Svebio u.å.a). 

 

Målet inom EU är att andelen energi från förnybara energikällor ska motsvara 20 % av 

energianvändningen samt att inom transportsektorn ska denna del stå för 10 % år 2020 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG, EUT L 140, 5.6.2009, 16–62). I Sveriges 

energi- och klimatpolitiska mål till år 2020 står att den förnybara energin ska stå för 50 % av 

energianvändningen inom landet och minst 10 % av energin inom transportsektorn ska vara förnybar 

(Regeringskansliet 2015b). Dessa mål har Sverige redan uppnått och har högst andel av EU-länderna 

(52,1 % respektive 16,7 % förnybart år 2013) (Eurostat Press Office 2015). Nu består utmaningarna 

fram till 2020 i att minska klimatgasutsläppen med 40 % samt att skapa 20 % effektivare 

energianvändning. EU:s ramverk för energipolitiken fram till år 2030 är att uppnå minst 27 % 

förnybar energi (Regeringskansliet 2015b). Utöver dessa mål har regeringen startat initiativet 

Fossilfritt Sverige som ämnar synliggöra aktörer som bidrar till att nå målet om Sverige som det första 

fossilfria välfärdslandet (Regeringskansliet 2015c). Biodrivmedlen kan hjälpa till att minska 

utsläppen av växthusgaser då de är bättre än de fossila alternativen i den frågan. Ett hållbart brukande 

av biobränslen ger upphov till att nya växter kan ta plats och binda kol från atmosfären, vilket gör att 

energikällan kan kallas förnybar eftersom det då totalt sett inte släpps ut några extra klimatgaser vid 

förbränning (Naturvårdsverket 2015c; Svebio u.å.c). Alla biodrivmedel som säljs i Sverige måste 

därför kunna visa sin klimatnytta relativt till fossila bränslen som bensin och diesel, kunna spåra 

produktionen bakåt i ledet samt redovisa alla steg i tillverkningen. Detta styrs av hållbarhetslagen. 

Biobränslen kan även minska påverkan på lokal miljö och hälsa jämfört med användandet av fossila 

sådana, samtidigt som produktionen leder till investeringar i jordbruk och skulle kunna öka 

matförsörjningstryggheten (Svebio u.å.c). 

 

2.2.1 Paludikultur 

Växthusgasutsläppen från dikad torvmark står för 20 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp (Hjerpe 

et al. 2014, 6-7). När torvmarker, som bildas i myrar, dikas ut börjar torven brytas ned när den sedan 
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brukas och utsätts för syre. Då sker stora utsläpp av växthusgaser (Schröder et al. 2015).1 

Torvutvinning kan minska utsläppen från markanvändningen men detta beror på var brytningen sker 

och hur marken sedan efterbehandlas (Naturvårdsverket 2015d). Naturvårdsverket har dock nyligen 

undersökt torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan och kommit fram till att användningen av torv 

ger stora växthusgasutsläpp.2 Torvutvinning behandlas inte i den här studien, men det finns en metod 

för återskapande och bruk av torvmarker som kallas paludikultur. Metoden går ut på att våtmarker 

som torrlagts för att brukas återställs till våtmarker och fortsätter brukas med våtmarksgrödor 

(FACCE-JPI 2015). Enligt Wichtmann och Couwenberg (2013) ökar intresset i värden för att plantera 

olika slags våtmarksgräs på detta sätt. Bladvass (Phragmites australis), rörflen (Phalaris 

arundinacea) och starrväxter (Carex spp.) är några växter som kan verka som hållbara energikällor 

från våtmarker. Denna metod har både i norra och centrala Europa visat sig minska utsläppen av 

växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas och är ett mer hållbart sätt att använda tidigare 

våtmarksområden på, åtminstone på kort sikt (Mander et al. 2012; Hyvönen et al. 2009; Günther et 

al. 2014; Huth et al. 2013; Kuhlman et al. 2013). Syftet med metoden är också att minska 

nedbrytningen av torvlagret. Pågående projekt önskar utveckla jordbrukstekniker och ekonomiska 

verktyg för att förbättra detta koncept (FACCE-JPI 2015; Schröder et al. 2015). Dock kan torvmarker 

som återskapas till våtmarker, genom att grundvattennivån höjs, ge upphov till utsläpp av fosfor och 

metylkvicksilver. För att minska fosforläckagen föreslås därför att det översta lagret av marken först 

avlägsnas innan vattennivån höjs (Hjerpe et al. 2014, 37). 

 

2.2.2 Energigrödor och energigräs 

Arealen brukad jordbruksmark minskar i Sverige idag och dessa ytor skulle därför kunna användas 

till produktion av bioenergi och biomassa (Hushållningssällskapet 2015, 32). Vanliga och effektiva 

energigrödor är tex. sockerbetor och potatis, skogsbränslen, halm, rörflen, vall, majs, avfall, gödsel 

och raps. Dessa kan jäsas, förgasas, rötas, pressas eller göras till flis eller pellets för att sedan kunna 

verka som energibärare i nästa steg. Även salix är vanligt förekommande och effektivt bland 

energigrödorna (Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007, 163&173). Dock lämpar 

sig inte våtmarker för odling av energiskog som salix (Weih 2006). Rörflen är istället den grässort 

som bedöms kunna ge högst avkastning vid produktion av biobränslen och som dessutom passar bra 

att odla på mullrika, lätta, vattenhållande jordar. Rörflen kan även odlas på fastmark, men ger då 

högre askhalt vid förbränning (Glommers Miljöenergi AB 2008). Även andra grässorter, som 

szarvasi-1 (en typ av thinopyrum ponticum), miscanthus (giant miscanthus, “elefantgräs”) och 

switchgrass (panicum vigatum) testas i Europa och USA för pelletering och förbränning och hoppas 

kunna ge högre avkastning än rörflen (JTI 2015a). År 2014 odlades 800 hektar rörflen i Sverige och 

gräset ger en torrsubstans på ca 7-8 ton per hektar. En hektar rörflen kan producera 30-40 MWh energi 

per år vilket motsvarar 3-4 kubikmeter olja (JTI 2015b). Energiinsatsen beräknas till ca 8-10 % av 

energiskörden för rörflen, vilket är en högre andel jämfört med många andra energigrödor. 

Avkastningen kan dock variera mycket beroende på jordbruksmarken och rörflen, som ofta skördas 

på vårvintern, väntas även ge lägre avkastning på grund av förlust av biomassa under vintern 

(Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007, 78-79). För optimalt resultat bör växterna 

som odlas vara snabbväxande, skapa stora bestånd och därmed ha förmågan till högt upptag av 

näringsämnen. Denna funktion kan då bidra till minskade utsläpp av näringsämnen som kväve och 

fosfor till vattendrag, sjöar och hav. En annan sådan växt är bladvass (Phragmites australis). När 

                                                 
1 R10. Professor i biologi med inriktning miljövetenskap. Telefonintervju 28 april 2016. 
2 R5. Våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket. Intervju 9 maj 2016. 
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grödorna sedan rötas ges en rötrest som består av näringsämnen som går att återföra till jordbruket 

som gödsel (Naturvårdsingenjörerna AB 2011). 

 

2.2.3 Potential för energigrödor och energigräs 

Potentialen för att utveckla metoder kring biobränsleproduktion från våtmarker borde lämpa sig bäst 

i områden som har nära till befolkningscentra vilket ger jordbruksbygderna i södra Sverige bäst 

förutsättningar. Enligt en studie av Helldin et al. (2012) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

uppgår potentialen för utdikade torvmarker, som i Sverige skulle kunna ställas om till hävdad våtmark 

för biobränsleproduktion och i naturvårdssyfte, till nästan 200 000 ha. Potentialen för odling av 

energigrödor i Sverige ser ut att vara störst i Götaland, därefter kommer Svealand och lägst potential 

har Norrland. Detta beror på den bördiga jordbruksmarken i södra Sverige (Utredningen om 

jordbruket som bioenergiproducent 2007, 82-84). Utdikade torvmarker som ännu används för odling 

men med dålig lönsamhet har störst potential att kunna ställas om till produktionsvåtmarker och 

omfattar 160 000 ha. Dessa arealer finns i bl.a. Västra Götaland, Örebro, Östergötland och Skåne län. 

Arealer jordbruksmark på torvjordar som idag står outnyttjade beräknades till 19 000 ha och även de 

ytorna är som störst i bl.a. Västra Götaland, Örebro och Östergötland (Helldin et al. 2012). Arealen 

nedlagd åkermark i Sverige som potentiellt skulle kunna utgöra plats för odling av energigrödor 

uppskattades dock enligt den statliga utredningen kunna vara mellan 100 000 och 300 000 ha. 

Skördeavkastningen på dessa marker bedöms vara låg, och osäkerheten kring dess storlek är stor 

(Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007, 77). Uppskattad teoretiskt möjlig 

produktion av bioenergi på dessa marker och utifrån markens olika bördighet är mellan 1,5 och 7,5 

TWh per år (Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007, 84). 

 

Ungefär 2000 ha potentiella markarealer är sådana torvmarker som varit odlade men som idag består 

av skog. Dessa återfinns till stor del i Skåne (Helldin et al. 2012). Utifrån data från Martin (2009) 

menar Helldin et al. (2012) att alla dessa arealer skulle kunna producera 220-405 GWh/år om 

avkastningen är 1,2-2,2 MWh/ha. Bara de obrukade markerna skulle då potentiellt kunna ge 23-43 

GWh. 2012 års produktion av biobränslen från jordbruket låg på 1500 GWh med målet att 

produktionen ökar till 6000-8000 GWh till år 2020 (Helldin et al. 2012). Befintliga större 

sammanhängande våtmarker i de ovan nämnda länen är Hornborgasjön i Västra Götaland på 100 ha, 

Tysslingen, Kvismaren, Rynningeviken och Oset i Örebro län på 900 ha, Tåkern och 

Svartåmynningen i Östergötland på 1000 ha och Kristianstad vattenrike i Skåne på 500 ha. Utöver 

dessa finns en stor mängd mindre arealer strandängar och andra ohävdade områden som kan 

inkluderas som potentiella områden (Borgegård 2008). Av de befintliga våtmarkerna i Sverige (2012) 

uppskattas biogaspotentialen kunna motsvara 41,2 GWh, enligt Martins (2009) siffror som beräknats 

av Wennerberg (2012). 

 

Den potentiella andel areal jordbruksmark som skulle kunna omvandlas till våtmark inom Norra 

Östersjöns vattendistrikt är 30 % för effektiva våtmarker och 10 % för mindre effektiva våtmarker. 

Totalt väntas våtmarksarealen då utgöra 0,8 % av tillrinningsområdets totala yta (Länsstyrelsen 

Västmanland 2009, 99). I Västerhavets vattendistrikt har en annan modell använts som uppskattar att 

0,4 % av ett områdes jordbruksmarker kan användas till att anlägga våtmarker (Länsstyrelsen Västra 

Götaland 2010, 117). Den totala kostnaden för anläggandet av våtmarker beror bland annat på hur 

stort tillrinningsområdet är, hur mycket vatten som ska renas och storleken på anläggningsytan 

(Länsstyrelsen Kalmar 2010, 63; Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 72). 
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2.2.4 Livsmedelsproduktion vs. biobränsleproduktion 

Produktionen av biobränslen ser i vissa län inte ut att behöva konkurrera med jordbruksmark för 

matproduktion (Ersson et al. 2013; Länsstyrelsen Västra Götaland 2008). Länsstyrelsen i Skåne och 

i Örebro ser dock ett konkurrensproblem mellan livsmedelsproduktion, biobränsleproduktion och 

andra verksamheter på länens jordbruksmark (Länsstyrelsen Skåne 2008; Länsstyrelsen Örebro 

2013). Om behov av ytterligare jordbruksmark för livsmedel skulle uppstå kan mark som odlas för 

bioenergi med gräsarter eller vissa vedartade grödor enkelt ställas om och växla mellan dessa två 

ändamål. Om marken istället odlas upp med trädarter skulle omställningen bli betydligt mer 

komplicerad (Hushållningssällskapet 2015, 32). Konkurrensen mellan livsmedelsproduktion och 

annan verksamhet på utdikade torvmarker och våtmarker är dock mycket liten enligt Helldin et al. 

(2012). 

 

Av den omfattande statliga utredningen (Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007) 

uppskattades att bioenergi producerad från jordbruket skulle kunna uppgå till ca 34 TWh/år till år 

2020 totalt sett med odling av blandade grödor och även på mark som idag används till andra ändamål 

inom jordbruket. Svebio har samtidigt uppskattat bioenergipotentialen från åkerbruket till 39 TWh/år 

till år 2020 och 70 TWh/år på längre sikt (Svebio 2008). I en undersökning av biogaspotentialen i 

Sverige utgick WSP ifrån tre olika scenarier där priset på fossila energislag varierade och den 

befintliga tekniken och de ekonomiska förutsättningarna i form av inflation, styrmedel och skatter 

var olikt utformade. Detta gav olika resultat för utvecklingen av biogasproduktionen i Sverige. Det 

antogs att 4 % (motsvarar 100 000 ha) av odlingsmarken skulle kunna tas i anspråk för odling av 

bioenergigrödor i ett minst gynnsamt scenario. 6 % (motsvarar 160 000 ha) antogs kunna utnyttjas 

för det medelmåttligt gynnsamma scenariot, och 10 % (motsvarar 260 000 ha) vid det mest 

gynnsamma scenariot (WSP 2013, 14-15). Då utgick WSP ifrån att 40 % av energigrödorna är vall 

från hela landet där 25 % rötas, medan resten av grödorna odlas och rötas i Götaland och Svealand 

(WSP 2013, 12). Produkter från jordbruket har dock ett lågt metangasutbyte, de kan vara svåra att 

samla in och vara processtekniskt besvärliga. Dessutom har de lång nedbrytningstid, och allt detta 

kan göra att lönsamheten blir låg. Realiseringen av den teoretiska potentialen begränsas därför (WSP 

2013, 17). Om energigrödor odlas på 10 % av Sveriges åkerareal väntas några vanliga grödor 

(spannmål, vall, majs och sockerbetor) kunna producera 7,2 TWh biogas per år enligt data från 2004 

(WSP 2013, 20). Med hjälp av genteknik skulle potentialen kunna öka i framtiden (Utredningen om 

jordbruket som bioenergiproducent 2007, 81). 

 

Produktionen av bioenergi från jordbruket kan öka i takt med efterfrågan eftersom råvarupriset är 

relativt stabilt och produktionen är möjlig, även i liten skala, i alla världens länder (Svebio u.å.c). 

Statsstöd med miljökriterier i fokus gör det också möjligt att skattesubventionera biodrivmedel på 

den svenska marknaden (Energimyndigheten 2015). Produktionen av biobränslen kräver dock ett 

samspel mellan flera olika aktörer och därför kan förvaltningen av dess utveckling bli komplicerad. 

Samtidigt skulle många synergier kunna uppstå vid resurseffektiv produktion (Ersson et al. 2013). 

WSP:s undersökning av den realiserbara biogaspotentialen i Sverige för år 2030 konstaterades fyra 

huvudområden och innehållande faktorer som påverkar biogasproduktionen. Substrattillgång 

(tillgången av energigrödor, restprodukter mm), produktions- och anläggningskostnader, 

gasdistribution och avsättning samt rötresthantering (WSP 2013, 16). Konkurrens om marken och 
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EU:s hållbarhetskriterier kopplade till biodrivmedel är ytterligare några faktorer som kan komma att 

påverka produktionen (WSP 2013, 19). 

 

2.2.5 Projekt inom våtmarksskötsel och bioenergi 

I ett samarbete mellan norska, danska och svenska aktörer inom forskning och utveckling av 

biobränslen genomfördes ett EU-projekt under namnet BioM. Ett av delprojekten var att på och kring 

bl.a. Hornborgasjön i Västra Götaland skörda, frakta och lagra gräs från utvalda, lättillgängliga platser 

under 2010 och 2011. Syftet var att utvärdera användningen av de grödor som ändå behöver skördas 

för underhåll av våtmarken och som inte tjänar som foder på grund av den sena skörden (Vang 

Jørgensen et al. 2012, 15-25). 

 

Länsstyrelsen i Örebro ska i år skicka gräs från våtmarkerna kring fågelsjön Tysslingen för att testa 

röta detta i en biogasanläggning i Karlskoga. De har under flera år försökt hitta lösningar för att ta 

tillvara på gräset som skördats där vid underhåll av markerna men känt att de legat före branschen 

eftersom efterfrågan saknats. Biogasanläggningen ägs av Örebro, Kumla och Karlskoga kommun och 

tror sig ha tekniken för att möjliggöra effektiv rötning av den här sortens biomassa. En annan 

biogasanläggning i Örebro var intresserade, men drog sig sedan ur då de inte trodde att de hade rätt 

utrustning för att ta emot gräset. Flera entreprenörer är inblandade i arbetet tillsammans med 

länsstyrelsens egen maskin. Bortförsel och hackning sker av anlitade företag under detta provprojekt. 

Ett pågående Life-projekt står för kostnaderna av våtmarksslåttern, men bortförsel och hackning för 

att göra biogas har här delfinansierats av länsstyrelsen i Örebro tillsammans med kommunerna som 

äger biogasanläggningen. Lönsamt räknar de inblandade aktörerna inte med att det i slutändan 

kommer bli, men gräset, som annars skulle gått till kompostering, kommer i alla fall till användning. 

Länsstyrelsen i Örebro testar även att göra briketter av gräset för förbränning, men detta kräver 

ytterligare steg i processen. Av tekniska skäl blev länsstyrelsen avrådd från att göra pellets.3 

 

I Polen genomförde OTOP (Polska fågelskyddsföreningen) ett LIFE+-projekt för att stötta den 

sällsynta vattensångaren (Acrocephalus paludicola) mellan 2010-2015. Fågeln lever på myr- och 

sankmarker men hotas på grund av att många våtmarker utdikas. Arten hotas även av att landskapet 

betas eller skördas för tidigt på året och därmed stör fåglarnas häckningsperiod och förstör deras bon 

som placeras på marken. För att förbättra förhållandena för vattensångaren krävs därför att 

vattennivån hålls på en stadig nivå så att gräs och växter kan skydda dem och att alltför stor växtlighet 

tas bort efter häckningsperioden. Därför testades om pistmaskiner, som vanligtvis pistar 

slalombackar, kan användas för att slå gräs på de våta markerna. Maskinerna ger relativt litet tryck 

på marken och genom att bygga om dem till att fungera som slåttermaskiner har de kunnat slå våta 

ängar där traktorer inte kunnat köra. För att uppnå gynnsamma förhållanden för vattensångaren 

ansågs det att slåtter bör ske vart tredje till vart femte år. Gräset, som skördas på hösten, har lågt 

näringsvärde och högt vatteninnehåll och tjänar därför inte som foder. En studie som projektet utgick 

ifrån visade att det ur teknisk och ekonomisk synpunkt var bäst att istället använda biomassan till att 

göra pellets eller briketter. I detta projekt visade sig pelletsen fungera väl med relativt högt 

energiinnehåll samtidigt som den kunde brännas i samma ugnar som träpellets på grund av den låga 

askhalten. Även rötning av gräset för utvinning av energi fungerade väl (Krogulec et al. u.å.). 

 

                                                 
3 R2. Naturvårdsbiolog på länsstyrelsen i Örebro. Telefonintervju 29 april 2016. 
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En studie från Holland undersökte huruvida våtmarksgräs som odlas och skördas från torvmarker 

skulle kunna bli lönsamt kom fram till att det i nuläget inte är möjligt. Resultatet av att odla 

våtmarksgräs sattes i relation till annat markutnyttjande samt till vilka ekonomiska förutsättningar 

och policys som kan komma att bli aktuella i framtiden. Möjliga faktorer som skulle kunna gynna 

utvecklingen av odling av våtmarksgräs till bioenergi är om energipriserna höjs, klimatförändringarna 

ändra förutsättningarna för hur mark kan användas samt de policys som sätts upp (Kuhlman et al. 

2013). 

 

Rörflen, som testats brännas i flera projekt i Sverige, ger dock en hög askhalt om 6 % upp till 10 %. 

Detta ger problem med höga kiselhalter och förslitningar vid förbränning och därmed stora drifts- 

och underhållningskostnader. För att klara av de höga askhalterna behövs dyrare och bättre anpassade 

värmeanläggningar (Hushållningssällskapet 2015, 20). Link et al. (2013) föreslår därför att 

våtmarksgräs rötas för sig då det kräver högre temperaturer än trämaterial för att bilda gas. De båda 

materialen kan även rötas tillsammans, men temperaturen bör då beaktas. En framtida möjlighet vore 

att använda rörflen som råvara på samma sätt som halm som kan förbrännas oförädlad samt användas 

som ströråvara som har en högre betalningsvilja (Hushållningssällskapet 2015, 20). Det svåraste för 

rörflenbränslen på dagens marknad är att priset för dem inte täcker produktionskostnaderna samt att 

priserna på trädbränslen är betydligt lägre (Hushållningssällskapet 2015, 21). 

 

2.2.6 Produktionsvåtmarker 

För att visa på våtmarkers mångfald av funktioner har studier om att anlägga produktionsvåtmarker 

och planerad hävd av våtmarker utförts (Naturvårdsingenjörerna AB 2001; Trelleborgs kommun 

2015). Naturvårdsingenjörerna AB (2011) har visat hur produktionsvåtmarker kan användas i syfte 

att producera grödor för biogasframställning i anknytning till befintligt jordbruk. Bäst resultat för 

produktionsvåtmarken väntas om den anläggs i närheten av intensivodlade jordbrukslandskap där 

näringstillförseln och vattenavrinningen är stor, gärna i direkt anknytning till dräneringar. Marker 

som är svårodlade och ligger lågt i landskapet kan ha potential att utnyttjas som produktionsvåtmark. 

Andra lämpliga områden där våtmarkerna skulle kunna göra stor miljönytta är vid industrier, 

deponier, avloppsreningsverk och potentiella översvämningsområden. Markdränering där inflödet av 

vatten till våtmarken kan regleras är önskvärt för att underlätta körningen vid skörd. Finns dessutom 

en rötningsanläggning nära till hands minskar belastningen på miljön från fraktande fordon. Därför 

lämpar sig produktionsvåtmarker möjligen bäst för mindre gårdsanläggningar. Genom en SWOT-

analys bedöms styrkorna och möjligheterna främst vara att näringsämnena redan finns där och att 

produktionsvåtmarkerna är relativt enkla system. Svagheter och hot består av det nya systemet som 

ska byggas upp inklusive skörd, frakt och återanvändning av näringsämnen. Dessa är enligt 

Naturvårdsingenjörerna AB beroende av ekonomiska styrmedel för att slå igenom och bli lönsamt. 

Rapporten konstaterar att produktionsvåtmarker har större potential att samla upp fosfor vid en 

jämförelse med konventionell, ohävdad våtmark under samma landskapsförhållanden. 

Kväveupptaget väntas dock vara liknande för de båda typerna (Naturvårdsingenjörerna AB 2011). 

 

Produktionsvåtmarker syftar till att bedriva odling genom monokultur, vilket eventuellt inte skulle 

vara optimal för en “myllrande våtmark”, och skörden innebär störningar i det ekologiska systemet. 

Trots detta kan en tillökning av våtmarker i landskapet ses som mycket positivt. Om de näringsämnen 

som tillförs från jordbruk eller avloppsvatten återförs till jordbruksmarken minskar utsläpp och 

användning av konstgödsel. Biogasen hjälper sedan till att möta efterfrågan av fossilfria drivmedel 
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och energikällor. Samtidigt kan produktionen ge upphov till arbetstillfällen och energin utnyttjas lokal 

(Naturvårdsingenjörerna AB 2011). 

 

Denna metod för produktionsmark testades i praktiken av Trelleborgs kommun. I försöken anlades 

dessa produktionsvåtmarker och även tvåstegsdiken för att kunna producera biomassa. De andra 

aspekterna som projektet undersökte var upptag av näringsämnen samt hur de gynnade den biologiska 

mångfalden och kunde minska översvämningsriskerna. Tvåstegsdiken är en metod som markägare 

kan få ersättning för för att anlägga. Detta skulle kunna öka chanserna att markägare faktiskt utför 

åtgärder som har flera miljö- och samhällsnyttor. Trots att inga större slutsatser drogs i slutrapporten 

visades att en god mängd biomassa kunde produceras, och ytterligare avkastning förväntades efter 

fler säsonger (Trelleborgs kommun 2015, 52-53). Dock visade det sig svårt att kontrollera vattennivån 

i produktionsvåtmarkerna vilket försvårade skörden och gjorde skada på växternas rötter. 

Tvåstegsdiken var istället den enklare och mer användbara metoden då de kan anläggas längs de 

vattendrag som redan finns utan att markägare förlorar så mycket annan produktiv mark.4 

3. MÅNGBRUK AV NATURRESURSER 

Naturliga landskap och ekosystem har möjligheten att förse människan med en rad betydelsefulla 

ekosystemtjänster, och ofta flera tjänster inom samma system. Ekosystemtjänsterna kan delas in i 

kategorier på olika sätt (se tex Millennium Ecosystem Assessment 2005; de Groot 2006), men 

innehåller samma slags tjänster, så som; näringsämnescykler, vattenrening, -cirkulering och -

hushållning, habitat för fortplantning och genetisk variation, primärproduktion, produktion av 

biomassa, råmaterial och energiresurser samt nödvändiga medium, så som land, vatten och luft, för 

utförande av aktiviteter och kulturella, kunskapsgivande och spirituella upplevelser. För att dessa 

tjänster och funktioner ska kunna bibehållas i ett ekosystem eller landskap krävs att de utnyttjas på 

ett hållbart vis med tanke på ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Ofta präglas nyttjandet av 

olika ekosystem av synen och förhoppningen om att uppnå stora ekonomiska förtjänster (de Groot 

2006). Dock har det visat sig att de ekonomiska vinsterna blir större om naturliga och semi-naturliga 

system utnyttjas på ett hållbart och multifunktionellt vis jämfört med en omställning till att bara 

uppfylla ett syfte (Balmford et al. 2002). Nelson et al. (2009) har även visat att metoder som syftar 

till att bevara den biologiska mångfalden ökar produktionen av ekosystemtjänster. För att öka 

synergieffekterna från de olika ekosystemtjänsterna bör de studeras så att samspelet mellan dem 

utnyttjas på bästa sätt (Bennett et al. 2009). Samtidigt är det viktigt att ekologer, ekonomer och 

samhällsvetare samarbetar för att ta fram nya sätt på vilka det går att uppskatta de vinster nyttjande 

av ekosystem kan innebära (de Groot 2006). Dessa måste sedan kommuniceras väl till beslutsfattare 

och, menar de Groot (2006), kan inte utgå från den traditionella kostnad-nytto-analys som värderar 

utfallet i monetära termer. De Groot menar istället att konceptet om de olika ekosystemens funktioner, 

varor och tjänster kan utgöra verktyg för intressenter att föra en dialog kring för att identifiera 

ekosystemens värde och kostnader vid förlust. Sådana uppskattningar kan komma att bero på faktorer 

som klimatförändringar, populations- och teknikutveckling, marknadens priser samt återkopplande 

effekter (Nelson et al. 2009). Turner et al. (2000) menar att kunskapen om våtmarkernas betydelse 

för samhället i stort behöver förbättras, framför allt på lokal nivå. Detta kombinerat med 

beteendeförändringar och organisationer med lokal anknytning och förtroende skulle kunna förbättra 

förvaltningen av våtmarker. Eftersom många ekonomiska beslut fattas på regional och lokal nivå, och 

                                                 
4 R4. Miljöstrateg, Trelleborgs kommun. Telefonintervju 2 maj 2016. 
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med tanke på de förutsättningar som finns i området, har internationella och nationella bestämmelser 

ibland tendensen att hämma möjligheterna till att utnyttja lokal kunskap. Förhållandena kan bli svåra 

då många aktörer är inblandade i ett så föränderligt system som de naturliga ekosystemen som präglas 

av mångbruk (Turner et al. 2000). 

 

När ett landskap, ett ekosystem eller en resurs används för flera olika ändamål och syften kallas det 

för “multiple-use”, eller mångbruk på svenska. Syftet med förvaltningsfilosofin mångbruk är att öka 

antalet nyttoeffekter och skapa ett mer hållbart och givande nyttjande av en naturresurs, samtidigt 

som det kan kallas för en strategi för att diversifiera och öka inkomsterna från denna. Om 

förvaltningen av naturmiljöer och resurser, i det här fallet våtmarker, präglas av mångbruk kan både 

de ekonomiska vinsterna per landyta och många av vinsterna nedströms öka (Ffolliott & Brooks 

1986). Om ett multifunktionellt synsätt används vid utvärderandet av biobränsleproduktionen kan de 

externa effekterna kartläggas och förstås. Ur ett samhällsperspektiv kan detta även vara av stor 

betydelse för att kunna värdera biobränslena. Det uppmuntras även att ett multifunktionellt synsätt 

användas vid framtagandet av nya policys kring biobränslen då nationella styrmedel är av stor vikt 

för branschens utveckling (Ersson et al. 2013). 

 

Då drivkrafter är faktorer som gör att fenomen uppstår eller utvecklas kan de vara intressanta att 

undersöka i sammanhang där något har utvecklingspotential. Drivkrafter kan vara de faktorer som 

styr hur en naturresurs används och påverkar de olika ekosystemtjänsterna (Bennett et al. 2009). Det 

har också visats i tidigare studier att det finns olika anledningar till att vilja återskapa, restaurera, 

bevara och underhålla våtmarker. Anledningarna kan även komma att förändras i och med olika 

scenarier där klimatförändringar, policys och efterfrågan påverkar utvecklingen (de Groot 2006; 

Nelson et al. 2009; Kuhlman et al. 2013). Om de olika värdena av våtmarkernas ekosystemtjänster 

kan integreras med övriga policys kring bioenergi skulle de ekonomiska värdena kunna öka. Det 

skulle även kunna vara enda möjligheten för grödor från våtmarker att bli attraktivt och intressant på 

marknaden och för samhället; om alla ekosystemtjänsterna räknades in vid en värdering (Kuhlman et 

al. 2013). Begreppet mångbruk används därför i den här studien som ramverk för att se vilka 

drivkrafter som finns från olika aktörer för att använda våtmarker till ett flertal ändamål. 

4. METOD 

Studiens forskningsfrågor är; vilka är de viktigaste drivkrafterna för att vilja utnyttja våtmarker som 

källa för utvinning av biobränsle?, och; vilka är de viktigaste hindren som försvårar utvinningen av 

biobränsle från våtmarker? För att svara på dessa två frågeställningar har semi-strukturerade 

intervjuer, dokumentgranskning och litteraturstudier använts. Till en början utgick studien från ett 

urval av översiktsartiklar inom de aktuella ämnena våtmarker och naturvård, mångbruk av våtmarker 

samt produktionsvåtmarker (de Groot 2006; Krogulec et al. u.å.; Kuhlman et al. 2013; Land et al. 

2016; Manton et al. 2016; Naturvårdsingenjörerna AB 2011; Nelson et al. 2009; Wennerberg 2012). 

Utifrån dessa texters referenslistor letades fler relevanta artiklar och rapporter fram som kunde 

komma med ytterligare information samt ge ytterligare källor i ämnet. De sökfunktioner som 

användes för att hitta relevanta aktörer och dokument var Google och för att finna relevant 

vetenskaplig litteratur användes Södertörns högskolas biblioteks söktjänst SöderScholar. Genom 

myndigheters och berörda aktörers webbsidor och personliga rekommendationer från de som 

intervjuades tillhandahölls ytterligare material. Dokumentgranskningen bestod i att bland annat göra 

en innehållsanalys av hur olika aktörer värderar våtmarkerna som livsmiljö och naturresurs 
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(Bergström & Boréus 2012, 53). Alla aktuella och intresserade aktörer har dock inte publicerat 

material som beskriver deras uppfattning i frågan om våtmarker som bioenergikälla. 

Innehållsanalysen kunde därför inte täcka allas åsikter eller heller inte beskriva alla de olika 

förutsättningarna som finns i debatten (Bergström & Boréus 2012, 81 & 88). Därför användes 

kvalitativa intervjuer för att öka inblicken i aktörernas perspektiv. Intervjuer kan dock bara ge en bild 

av vad enskilda personer anser i frågan (Repstad 2007, 83), men detta har i flera fall varit så som 

respondenterna önskat uttrycka sig. Resultatet redovisas med tanke på de ekologiska, ekonomiska 

och sociala hållbarhetsaspekterna samt på de tekniska aspekterna av biobränsleproduktion från 

våtmarker. Detta väntas kunna bli en del i forskningen av vilka delar som kan komma att driva 

utvecklingen av våtmarker som källa till bioenergi framåt (drivkrafter) och vilka delar som gör det 

arbetet svårare (hinder). 

 

En intervjumall skapades med syftet att genom respondenternas svar också kunna svara på studiens 

forskningsfrågor. Intervjumallen finns bifogad i Bilaga 1 Intervjumall. Frågorna syftar till att hjälpa 

till att kartlägga de viktigaste drivkrafterna som finns för att olika aktörer ska vilja utnyttja våtmarker 

för biobränsleproduktion. Även de viktigaste hindren försöktes förstås för att sedan kunna diskutera 

vad som krävs för att vidareutveckla denna typ av biobränsleproduktion. Några av de viktigaste 

frågorna var: 

 Vad ser ni för nyttigheter med våtmarker? 

 Vilka möjligheter ser ni i och med framställningen av biobränslen från våtmarker? 

 Vilka hinder ser ni i och med framställningen av biobränslen från våtmarker? 

 Vilka styrmedel uppmuntrar till att producera biogas/biobränslen? 

 Hur fungerar våtmarksgrödor som bränsle vid energiutvinning i er anläggning? 

4.1 INNEHÅLLSANALYS 

Med hjälp av rapporter utgivna av bland annat Naturvårdsverket och Jordbruksverket samt beslut, 

lagar och förordningar från Sveriges regering och EU har framställandet av våtmarkernas värde och 

användningsområden studerats. Vid innehållsanalysen undersöktes inte hur ofta något värderades på 

ett visst vis, utan istället hur något framställdes, vilket kan beskrivas som en mer kvalitativ 

innehållsanalys (Bergström Boréus 2012, 50). För att finna relevant information om hur länsstyrelser 

framställer värdet av och nyttorna med våtmarker som resurs för nyttjande till bioenergiutvinning 

användes sökorden våtmark, biobränsle, biogas, energigrödor, energigräs och synergier i deras 

klimat- och energistrategier. Utvalda rapporter förklarar och värderar till största delen våtmarkernas 

användningsområden i positiv bemärkelse och speciellt mycket plats har inte getts åt texter som menat 

på annat än att bevarandet och nyttjandet av våtmarker resulterar i positiva effekter. Dock behandlas 

ämnena våtmarker och biologisk mångfald, potential att behålla näringsämnen och värden för 

kulturmiljön för sig i dessa rapporter (Kumm 2013; Naturvårdsverket 2016c; Regeringskansliet 2016, 

293). Potentialen eller önskan om att producera mer energigrödor och energigräs behandlas ofta som 

ett eget tema där fokus ligger på användandet av jordbruksmark (Kumm 2013; Svebio 2008; 

Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007). Utöver detta beskrivs våtmarkernas 

förmåga att utgöra en miljö för att odla energigrödor eller energigräs i enskilda rapporter eller föreslås 

av forskare (Trelleborgs kommun 2015; Weisner & Thiere 2010; Helldin et al. 2012; Hyvönen et al. 

2009; Kuhlman et al. 2013). Detta skulle kunna ge en svårtolkad bild av vad författarna till respektive 

text egentligen anser om våtmarkernas alla funktioner i kombination och hur nyttjandet av dem bör 



15 

 

se ut. Det är också därför innehållsanalysen har kombinerats med semi-strukturerade intervjuer. 

Metoden med sökord användes även för de längre rapporterna, så som beslut, lagar och förordningar 

från Sveriges regering och EU. Här begränsades sökorden till våtmark, förnybara energikällor och 

översvämning. 

4.2 URVAL OCH AVGRÄNSNING 

Förlusten av våtmarker har sedan mitten av 1800-talet varit som störst i södra Sverige, bland annat 

på grund av att många jordbruksmarker tagit dess plats (Naturvårdsverket 2015a; 2015b). Andelen 

jordbruksmark är även som störst i denna del av landet (Regeringskansliet 2016) och 

näringsämnesläckagen till havet är därför även de stora (SCB 2015). Utöver detta är växtperioden 

längre i södra Sverige vilket gör förutsättningarna för odling bättre (Jordbruksverket u.å.). Denna 

bakgrund har legat till grund för studiens rumsliga avgränsning. Dock berör självfallet de utvalda 

texterna från statliga myndigheter hela landet. Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2000/60/EG, EGT L 327, 22.12.2000, 1–73) och Direktivet för främjande av 

användningen av energi från förnybara energikällor (Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/28/EG, EUT L 140, 5.6.2009, 16–62) valdes ut för att se vilka internationella intressen som 

finns och hur dessa kan påverka utvecklingen av våtmarker som bioenergikälla. 

 

Med tanke på de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna som präglar synen av hållbar 

utveckling, och den rumsliga avgränsningen valdes organisationer ut inför intervjuerna delvis med 

tanke på de olika kategorier som Turner et al. (2000) föreslagit. Valet gjordes också för att få en bred 

bild av ämnet i och med organisationernas och personernas intresse för och kunskaper om våtmarker 

och bioenergi (Repstad 2007, 89). Turner et al. (2000) har identifierat vilka intressenterna är för 

ekonomiskt nyttjande av våtmarker enligt hur de kan sägas utnyttja våtmarkerna. De olika intressenter 

som är med i denna studie är; direkta extensiva brukare, direkta intensiva brukare, vattenanvändare, 

indirekta användare samt naturvårds- och rekreationsgrupper. Urvalet av aktörer utgick dels ifrån 

vilka län som har en större våtmark inom länsgränsen eller ifrån de som visat speciellt intresse för 

anläggandet av våtmarker och utvecklandet av produktionsvåtmarker. Vidare grundar sig urvalet på 

att finna aktörer som kunnat ge inblick i situationen som råder på energimarknaden. 

 

4.2.1 Urval av intervjupersoner 

Utifrån organisationernas hemsidor alternativt via en växel letades personer upp som jobbar med 

naturvård, våtmarker, klimatfrågor eller information. Dessa förväntades kunna ge inblick i vilka 

drivkrafter de upplever från sin organisation eller från andra aktörer, eller kunna rekommendera en 

annan kunnig person. Nedan följer en lista över de som ställde upp på en intervju eller som svarade 

på frågor per e-post. För att skapa en tydligare struktur av kategorierna av Turner et al. (2000) och av 

respondenternas svar delades de utvalda organisationerna in i ”aktörsgrupper” beroende på vilken 

slags aktör de är. Detta då flera av aktörerna kan sägas representera och kunna svara på frågor från 

flera av hållbarhetsperspektiven och de tekniska aspekterna. 

 

Länsstyrelser och kommuner 

 R1; naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen i Västra Götaland 

 R2; naturvårdsbiolog på länsstyrelsen i Örebro 

 R3; lantbrukskonsulent på länsstyrelsen i Östergötland 
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 R4; miljöstrateg på Trelleborgs kommun 

Statlig myndighet 

 R5; våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket  

Icke-statliga organisationer 

 R6; vattenexpert och cirkulär ekonomi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

 R7; marknadsutvecklare förnybar energi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

 R8; chef för analys och marknad, ansvarig för styrmedel och remisser på Energigas Sverige 

 R9; informationsansvarig och fågelskyddsfrågor på Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) 

Forskare 

 R10; professor i biologi med inriktning miljövetenskap 

 R11; docent i teknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

Biobränsleproducenter 

 R12; teknisk chef på Agroenergi Neova Pellets AB 

 R13; platschef Swedish Biogas International Jordberga 

 R14; VD på AgroSea AB 

 

Framför allt har kategorin “statlig myndighet” kompletterats med utredningar, rapporter och 

nationella och internationella styrdokument och mål. Även de andra kategorierna har kompletterats 

med fakta från andra källor än de intervjuade personerna. 

 

Med tanke på de intervjuade personernas olika bakgrund och kunskaper utformades semi-

strukturerade intervjuer där frågorna anpassades till vem som intervjuades, vilket också 

rekommenderas av metodskribenten Repstad (2007). Metoden har även tillåtit att omformulera 

frågorna under projektets gång samt ställa uppföljningsfrågor till respondenterna under intervjuerna 

(Repstad 2007, 86). 

4.3 METOD- OCH KÄLLKRITIK 

Då skörd från våtmarker eller skapande av produktionsvåtmarker ännu inte är speciellt etablerade 

koncept inom energi- eller jordbrukssektorn innehöll ingen av de undersökta länsstyrelsernas energi- 

och klimatstrategier någon information om hur våtmarker kan utgöra en del av vägen mot ett mer 

hållbart energisystem. Innehållsanalysen kan därför verka onödig eller missvisande, men syftet med 

denna studie är att belysa denna energikälla och undersöka de drivkrafter som finns och de delar som 

saknas för att den ska kunna utvecklas i framtiden. På denna grund kunde genomgången av klimat- 

och energistrategierna visa att ytterligare information kring dem kan behövas för att driva 

utvecklingen framåt. 

 

4.3.1 Generaliserbarhet 

Alla kategorier som Turner et al. (2000) presenterat finns inte representerade i denna studie. Detta då 

urvalet av organisationer och intervjupersoner också delvis gjordes efter vilka som tidigare visat 

intresse för våtmarker som källa till biobränslen eller som har en eller flera större våtmarker inom 

länsgränserna. Urvalet har även varit beroende av vilka aktörer som svarat på de intervjuförfrågningar 

som skickats ut per e-post. Där har s.k. självselektion tillämpats genom att de som velat ställa upp 

också har svarat så (Teorell & Svensson 2007, 86). Detta kan ge en snedvriden syn på intresset för 

bioenergi från våtmarker bland aktörer i södra Sverige och kunna kallas för ett systematiskt 
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generaliseringsfel då drivkrafterna och hindren kan ha blivit över- eller underskattade (Teorell & 

Svensson 2007, 69). Detta har också gjort att vissa aktörer inte fått möjlighet att dela med sig av sina 

perspektiv på ämnet. Därför kan studien inte anses täcka in alla potentiella aktörers åsikter och även 

det påverkar generaliserbarheten för aktörerna i södra Sverige. Framtida studier kan utnyttja detta 

genom att öka antalet kategorier och aktörer enligt Turner et al. (2000) och få ett bredare perspektiv. 

Aspekten har tagits i beaktande i studiens analys- och diskussionsavsnitt. Att några kategorier inte 

finns representerade har dock inte setts som något problem då syftet med studien varit att ta reda på 

vilka delar i systemet som skulle kunna driva på utvecklingen av våtmarker som bioenergikälla och 

vilka delar som saknas för att detta ska vara möjligt. För att undersöka det har det ansetts viktigt att 

prata med intresserade och kunniga människor som har en uppfattning om detta, vilket ledde till ett 

strategiskt urval av aktörer (Teorell & Svensson 2007, 84). Studien kan ändå anses vara generaliserbar 

för södra Sverige där förhållandena i de naturliga landskapen är relativt lika varandra, jordbruket är 

intensivt och näringsavrinningen stor (Teorell & Svensson 2007, 69; Regeringskansliet 2016, 45). 

 

4.3.2 Validitet och reliabilitet 

Det material som finns tillgängligt i ämnet torde ge en trovärdig bild av hur olika aktörer ställer sig 

till frågorna i det studerade området. Detta ger därför studien god reliabilitet med tanke på att om 

samma typ av aktörer och sökmetoder tillämpas borde också de resultat som framställs här kunna 

återskapas. För att öka studiens reliabilitet användes de ovan nämnda sökorden vid studerandet av de 

mer omfattande rapporterna (Teorell & Svensson 2007, 59). Vid en sådan innehållsanalys kan 

validitetsproblem uppstå om sökorden som letas hamnat i ett sammanhang som inte rör den aktuella 

studiens undersökningsområde (Bergström & Boréus 2012, 82; Teorell & Svensson 2007, 296). För 

att förhindra detta har texten ikring sökorden, i de rapporter där sökord valts ut, kontrollerats noga 

för att se till att värderingen om dem här beskrivs på rätt sätt. Då innehållsanalysen inte varit 

strukturerad med exakt samma sökord för de olika textkällorna, vilket är den egentliga modellen för 

en innehållsanalys (Bergström & Boréus 2012, 86), kan studiens reliabilitet dock påverkats negativt 

eftersom proceduren kan vara svår att efterlikna (Teorell & Svensson 2007, 269). Samtidigt kan en 

del viktiga aspekter ha förbipasserats och därför inte kunnat redovisas i resultatet för denna studie, 

vilket kan ha inverkan på validiteten. Resultatet från dessa texter kan dock också vara påverkat av att 

det ännu inte finns mycket sagt om våtmarkernas potential i att utgöra en del av produktionen av 

framtidens hållbara bränslen. Studerandet av de utvalda rapporterna och texterna från myndigheter 

och aktörer har ändå gjort det möjligt att på ett övergripande plan få en uppfattning om hur dessa 

ställer sig till våtmarker dels som habitat och del i förutsättningarna för biologisk mångfald, och dels 

som källa till grödor som potentiellt kan användas som biobränsle. Det kan därför anses att det 

språkliga uttrycket i dessa texter varit tillräckliga för att validiteten ska vara god (Bergström & Boréus 

2012, 85). 

 

Den interna validiteten kan anses stärkt av att flera av de intervjuade personerna är involverade i, eller 

har varit involverade i antingen arbetet med våtmarker som källa till bioenergi, vård av våtmarker, 

tekniska processer eller det ekonomiska och politiska lägets förutsättningar för metodens utveckling 

(Teorell & Svensson 2007, 69). Validiteten har även gynnats av att intervjuerna varit semi-

strukturerade, medan reliabiliteten då inte blivit lika hög (Teorell & Svensson 2007, 270). 
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5. RESULTAT 

Resultaten från intervjuerna och från de granskade dokumenten presenteras här i tabellform som ger 

en tydlig översikt över de drivkrafter och hinder som framkommit från de olika aktörsgrupperna. Det 

är här viktigt att ha i åtanke att frånvaron av en drivkraft istället skulle kunna verka som ett hinder. 

De hinder som också presenteras ligger till grund för de förslag på faktorer som behöver utvecklas 

för att produktionen av bioenergi från våtmarker ska kunna bli mer attraktiv. Dessa drivkrafter, hinder 

och utvecklingsområden diskuteras sedan vidare i nästa kapitel. 

Tabell 1. Tabellen listar de drivkrafter och hinder som ur ett ekologiskt perspektiv påverkar utvecklingen av 

biobränsleproduktion från våtmarker enligt de olika aktörsgrupperna. 

                                                 
5 Länsstyrelsen Östergötland 2008; Länsstyrelsen Skåne 2008; Länsstyrelsen Örebro 2013; Länsstyrelsen Västra 

Götaland 2008. 
6 R1. Naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen i Västra Götaland. Telefonintervju 29 april 2016. 
7 R2. Naturvårdsbiolog på länsstyrelsen i Örebro. Telefonintervju 29 april 2016. 
8 R4. Miljöstrateg, Trelleborgs kommun. Telefonintervju 2 maj 2016. 
9 R5. Våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket. Intervju 9 maj 2016. 
10 Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007, 138. 
11 Länsstyrelsen Västmanland 2009, 46, 50 & 72; Länsstyrelsen Kalmar 2010, 48 & 71; Länsstyrelsen Västra Götaland 

2010, 44, 55 & 78. 
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG, EUT L 140, 5.6.2009, 16–62. 
13 Naturvårdsverket 2015c. 

5.1 EKOLOGISKT PERSPEKTIV 

Aktörsgrupp Drivkrafter Hinder 

Länsstyrelser &  

kommuner 

Biobränslen är viktiga för att kunna 

skapa en fossiloberoende 

jordbrukssektor.5 

 

 Strandängar vid befintliga våtmarker 

behöver slås och då är det bra om 

materialet kan komma till nytta.6 7 8 

 

 Kanterna av diken och åar kan nyttjas för 

etablering av våtmarksgrödor med flera 

ekosystemtjänster som följd utan att 

värdefull åkermark försvinner.8  

 

 Våtmarksrestaurering ger goda 

förutsättningar för biologisk mångfald 

och näringsämnesupptag. 6 8 

 

Statliga myndigheter, 

utredningar & nationella och 

internationella styrdokument 

och mål 

Det finns ett behov av att anlägga 

våtmarker i jordbrukslandskapet. Detta 

med tanke på bl.a. vattenrening och arter 

som är beroende av dessa miljöer.9 

Att få ut maximalt med bioenergi per 

ytenhet skulle kunna ha negativ 

inverkan på den biologiska 

mångfalden.10  

 Drivkrafter finns från bl.a. Sportfiskarna 

och Våtmarksfonden som driver många 

projekt.9  

Långa och komplicerade processer kan 

förekomma vid våtmarksrestaurering 

och där vattendomar krävs.9  

 För att nå målet om god ekologisk status 

inom ramen för vattendirektivet behöver 

fler våtmarker anläggas. Även 

fånggrödor är aktuella att använda i 

dessa miljöer.11 

Mark får inte omställas för produktion 

av biodrivmedel om nettoutsläppen av 

klimatgaser från dessa marker då väntas 

öka.12 

 Biodrivmedel kan komma att ersätta 

fossila bränslen.10 13 
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Kjellsson et al. (2005), som skrivit policyn och strategin för bevarandet av våtmarker som 

undertecknats av Världsnaturfonden WWF, Sveriges Ornitologiska Förening, Svensk Våtmarksfond 

och Svenska Jägareförbundet, lägger stor vikt vid våtmarkernas betydelse för den biologiska 

mångfalden. De menar att våtmarkerna kan bidra med en rad kulturella och rekreationella värden som 

alla bör beaktas vid anläggande och skötsel av våtmarker. De menar även att samhället nu bör bidra 

med de resurser som krävs för att återskapa en mängd utdikade våtmarker som tidigare fått bidrag för 

att dikas ut. 

  

                                                 
14 R9. Informationsansvarig och fågelskyddsfrågor SOF. Telefonintervju 6 april 2016. 
15 Kjellsson et al. 2005. 
16 R7. Marknadsutvecklare förnybar energi på Lantbrukarnas Riksförbund. Telefonintervju 20 maj 2016. 
17 R8. Chef analys & marknad. Ansvarig för styrmedel och remisser, Energigas Sverige. Telefonintervju 25 april 2016. 
18 R10. Professor i biologi med inriktning miljövetenskap. Telefonintervju 28 april 2016. 
19 Ersson et al. 2013. 
20 Weisner & Thiere 2010, 32-33. 
21 Andersson 2012. 
22 R14. VD på AgroSea AB. Telefonintervju 9 maj 2016. 

Icke-statliga organisationer God planerad skötsel gynnar och är 

nödvändigt för den biologiska 

mångfalden.14 15 

Komplicerad process vid anläggandet 

av nya, större våtmarker, därför blir 

många projekt inte av.14  

 Intresse finns från lantbrukare att starta 

upp biobränsleproduktion på grund av 

flera miljömässiga skäl.16 

Energiuttag från våtmarker är inte alltid 

positivt ur miljö- och 

naturvårdssynpunkt.14  

 Produktionen av biobränslen kan bli en 

del i arbetet med att minska användandet 

av fossila bränslen.16  

Det finns fågelintresserade som stoppar 

utvecklingen av biobränsleproduktion 

från miljöer som fåglar är beroende 

av.17 

Forskare Våtmarkerna behöver ändå skötas, så det 

skulle kunna gå att bedriva mindre 

produktion på gårdsnivå.18 

Metangaser kan komma att släppas ut 

vid nyttjande av våtmarksgrödor.19 

 Våtmarkerna erbjuder en rad 

ekosystemtjänster utöver 

biomassaproduktion.20 

Vid skörd av växtligheten kan 

denitrifikationen påverkas vilket 

minskar kvävereduktionen.21 

 Vid skapandet av stora 

översvämningsbuffrande våtmarker där 

utdikade torvmarker åter nyttjas kan flera 

av dessa ekosystemtjänster 

tillhandahållas och infrastrukturen kring 

produktionsvåtmarkerna byggas ut.18  

 

 Vi skörd av växtligheten förs också 

näringsämnena bort.21  

 

Biobränsleproducenter Det finns metoder att skörda och hantera 

våtmarker så att djur- och växtliv inte tar 

så stor skada.22 
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Tabell 2. Tabellen listar de drivkrafter och hinder som ur ett ekonomiskt perspektiv påverkar utvecklingen av 

biobränsleproduktionen enligt de olika aktörsgrupperna. 

                                                 
23 R1. Naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen i Västra Götaland. Telefonintervju 29 april 2016. 
24 R2. Naturvårdsbiolog på länsstyrelsen i Örebro. Telefonintervju 29 april 2016. 
25 R4. Miljöstrateg, Trelleborgs kommun. Telefonintervju 2 maj 2016. 
26 Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007, 138. 
27 Regeringskansliet 2016, 53. 
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG, EUT L 140, 5.6.2009, 16–62. 
29 R5. Våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket. Intervju 9 maj 2016. 
30 Naturvårdsverket 2016c, 216. 
31 Regeringskansliet 2016, 248-249. 
32 HaV 2014; Naturvårdsverket 2016c, 7. 
33 Länsstyrelsen Västmanland 2009, 95; Länsstyrelsen Kalmar 2010, 63-65. 
34 Energimyndigheten 2016b. 

5.2 EKONOMISKT PERSPEKTIV 

Aktörsgrupp Drivkrafter Hinder 

Länsstyrelser &  

kommuner 

Använda slåtterresterna från befintliga 

våtmarker till någonting samhällsnyttigt.23 24 

Det finns ingen tillräckligt lönsam 

marknad ännu för produktion och 

försäljning av grödor från våtmarker.23  

 Om åtgärderna blir lönsamma är många 

markägare intresserade av att starta upp 

våtmarksprojekt.25 

De ekonomiska stöden täcker inte 

tillräckligt mycket av 

produktionskostnaderna.23  

Statliga myndigheter, 

utredningar & nationella 

och internationella 

styrdokument och mål 

Efterfrågan på biodrivmedel kan komma att 

öka.26 

De låga priserna på el och fossila 

bränslen samt viss avsaknad av 

infrastruktur för biogas gör det svårt för 

de förnybara bränslena.27 

 Målen inom EU ställer krav på att andelen 

förnybara energikällor ökar. 28 

Nya EU-regler kan göra det svårare för 

initiativtagare att finna finansiärer.29 30 

 EU-direktivet om förnybar energi 

uppmuntrar till att medlemsstaterna bör 

stötta projekt inom hållbara bränslen.28  

Bidrag för skötsel av befintliga 

våtmarker har försvunnit.30  

 Produktionen av förnybara bränslen kan ge 

möjlighet till tillväxt och nya 

arbetstillfällen.29 31 

Många markägare har skog som ger 

bättre avkastning än våtmarkerna och 

fokuserar på att den sköts på bästa sätt. 

De som inte har behov av fodermarker 

saknar ofta ekonomiskt incitament till att 

sköta våtmarker.29  

 Genom landsbygdsprogrammet finns stöd att 

söka för att starta upp biogasanläggningar. 

Drivkrafterna ligger i att skapa 

arbetstillfällen och öka tillgången av 

förnybar energi.31  

Svårt att få till en rättvis 

kostnadsfördelning mellan olika aktörer 

för våtmarksåtgärder eftersom det är en 

mix av vinst och nyttor både för 

samhället och för enskilda.29  

 Även för anläggande och skötsel av 

våtmarker samt för åtgärder som minskar 

klimatpåverkan finns en rad stöd att söka.32 

Det finns ingen tydlig gräns för den 

enskilde fastighetsägarens miljöpåverkan 

från mark- och vattenanvändning. Många 

anser att det är samhället som ska 

betala.29 

 Våtmarker som åtgärder för att minska 

näringsläckage är kostnadseffektivt.33 

De administrativa kostnaderna är större 

för småskaliga producenter inom 

hållbara biobränslen än för de större 

producenterna.34 

  Det finns inte tillräckligt med resurser 

för att skydda och sköta särskilt 

värdefulla våtmarksmiljöer.29  
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35 Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007, 177. 
36 R7. Marknadsutvecklare förnybar energi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Telefonintervju 20 maj 2016. 
37 R6. Vattenexpert och cirkulär ekonomi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Telefonintervju 28 april 2016. 
38 R8. Chef analys & marknad. Ansvarig för styrmedel och remisser, Energigas Sverige. Telefonintervju 25 april 2016. 
39 Hushållningssällskapet 2015, 6. 
40 Svebio 2008. 
41 R9. Informationsansvarig och fågelskyddsfrågor SOF. Telefonintervju 6 april 2016. 
42 R10. Professor i biologi med inriktning miljövetenskap. Telefonintervju 28 april 2016. 
43 Kumm 2013, 73. 

  Fleråriga växter med lång omloppstid 

kan vara en riskfaktor jämfört med 

ettåriga spannmålsgrödor.35 

Icke-statliga 

organisationer 

Intresse finns från lantbrukare att börja med 

biobränsleproduktion för att få ett cirkulärt 

kretslopp på gården och skapa ett oberoende 

av fossila bränslen.36 37 

Ännu finns ingen etablerad marknad för 

produkterna och lönsamheten är liten.36  

 Våtmarksrestaurering är en kostnadseffektiv 

metod för vattenrening.37  

Investerare behöver veta vad som gäller 

långt fram i tiden (för bl.a. 

skattesubventioner) för att inte utsätta sig 

för stora risker.38 

 Våtmarksrestaurering kan också vara en god 

metod med tanke på målen för 

vattendirektivet.37  

EU:s regler förhindrar vissa insatser som 

Sverige vill göra för att skynda på 

utvecklingen av biobränslen.38  

 Ersättningar för framtagning av nya tekniker 

och anläggningar är viktiga för utvecklingen 

inom förnybara bränslen.38  

Ytterligare administrativt arbete för de 

jordbrukare som redan har en pågående 

verksamhet.38  

 Skattebefrielsen på biobränslen kan öka 

efterfrågan och göra dem konkurrenskraftiga 

mot de fossila bränslena.38  

Myndigheternas system för stödansökan 

kan uppfattas som betungande och 

byråkratiska.39 

 Om lönsamheten blir större för denna typ av 

energiproduktion kan intresset från 

jordbrukare öka.36 

Det finns konkurrens mellan 

biodrivmedlen.38  

 Många lantbrukare är intresserade av att 

finna alternativa drivmedel som är 

hållbara.36  

Om lönsamheten är bättre för 

livsmedelsproduktion är sannolikheten 

större att jordbrukare kommer producera 

dessa framför energigrödor.40 

  Om energipriset sjunker finns inte stor 

anledning att producera energigrödor.40  

  Bioenergi från jordbruket kan inte 

konkurrera med bioenergin från 

skogsbruket.36  

  Kan ge stora samhällskostnader om inte 

flera kunniga aktörer är involverade i 

beslutsprocessen redan från början.41  

Forskare Våtmarker som översvämningsbuffert kan 

komma att bli av större intresse.42 

Miljöersättningen för anläggandet av 

våtmarker är inte tillräckligt stor.43 

 Markägare skulle kunna göra sig en förtjänst 

av stora våtmarksområden för 

biobränsleproduktion samtidigt som de 

bidrar med översvämningsskydd.42  

Svår fråga om vem som ska betala för 

insatserna kring våtmarker; samhället 

som vinner på de ekosystemtjänster som 

våtmarkerna bidrar med, eller 

jordbrukarna som delvis bidragit till 

utdikningar och utsläpp av 

näringsämnen?42  

 Fler produktionsvåtmarker på utdikade 

gamla torvmarker kan hjälpa till att minska 

växthusgasutsläppen.42  

Mycket stora arealer behövs för att 

projekt med biobränsleproduktion i 

våtmarker ska bli lönsamma.42  
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En viktig drivkraft från regeringen är de två miljarder kronor som nu är avsatta för att minska 

klimatpåverkan genom programmet Klimatklivet, samt de lokala vattenvårdsprojekten LOVA 

(Naturvårdsverket 2016c, 7 & 11). Genom landsbygdsprogrammet finns stöd att få för att anlägga 

våtmarker i vattenrelaterade syften samt för uppförande av biogasanläggningar som avser röta annat 

än gödsel. Stöd kan fås för inköp av nya material, väsentlig inredning och för köp av tjänst för att 

planera och bygga upp den nya anläggningen. Stöden ges för att främja landsbygdsutvecklingen 

genom diversifiering av företagande, underlätta för småföretagande och skapa arbetstillfällen. Vidare 

är syftet att främja tillgången och användningen av förnybar energi (Naturvårdsverket 2016c, 157; 

Regeringskansliet 2016, 248-249). Ett incitament som skulle kunna få fler markägare att vidta 

åtgärder som håller kvar kol i marken är om ersättning börjar utgå för att främja denna 

ekosystemtjänst (Nelson et al. 2009). Marknaden kan inte heller alltid uppskatta alla resursers faktiska 

kostnader på grund av externa effekter och kunskapsbrist. Därför anses att statlig resurspåverkande 

politik skulle kunna hjälpa till att styra utvecklingen i en önskad riktning, med fokus på att nå 

miljömålen. Här kan styrmedel av olika slag komma att sätt prägel på marknaden (Utredningen om 

jordbruket som bioenergiproducent 2007, 140-141). Långsiktigt förutsägbara subventioner kan 

komma att gynna större investeringar för biobränsleproduktion (Utredningen om jordbruket som 

bioenergiproducent 2007, 147). Samtidigt kan marknaden förändras mycket snabbt, vilket kan vara 

en fördel för utvecklingen.48 

  

                                                 
44 Weisner & Thiere 2010, 32. 
45 Ersson et al. 2013. 
46 Weisner & Thiere 2010, 31. 
47 Paulrud & Laitila 2007. 
48 R7. Marknadsutvecklare förnybar energi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Telefonintervju 20 maj 2016. 
49 Nelson et al. 2009. 
50 R14. VD på AgroSea AB. Telefonintervju 9 maj 2016. 
51 R11. Docent i teknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). E-post 10 maj 2016. 
52 R12. Teknisk chef på Agroenergi Neova Pellets AB. Telefonintervju 4 maj 2016. 

 Kostnadseffektiv metod för rening av 

vatten.44 

Det är ännu inte möjligt att göra så stora 

vinster på investeringarna för denna 

produktion.45 

 Miljöersättningar kan vara förutsättningen 

för att intresset för projekten finns och blir 

av.46 47 

Det är viktigt för investerare att veta 

vilka villkor som gäller för framtiden.45 
48 

 Intresse att producera energigrödor finns 

från lantbrukare ifall energipriserna blir 

högre.47  

Finns ingen ersättning för åtgärder som 

binder kol till marken.49 

Biobränsleproducenter Om någon organisation får bidrag och kan 

utveckla metoder som visar sig vara 

lönsamma skulle det kunna gynna andra 

aktörer inom området.50 

Träpelletsen är för närvarande billigare 

vilket gör gräspellets mindre attraktivt att 

tillverka.51 52 

  Material till träpellets och för rötning är 

ofta kostnadsfria för 

biobränsleproducenterna, medan 

energigräs kan behöva betalas för.50  
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Tabell 3. Tabellen listar de drivkrafter och hinder som ur ett socialt perspektiv påverkar utvecklingen av 

biobränsleproduktion från våtmarker enligt de olika aktörsgrupperna. 

 

 

  

                                                 
53 R4. Miljöstrateg, Trelleborgs kommun. Telefonintervju 2 maj 2016. 
54 Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007, 143. 
55 R5. Våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket. Intervju 9 maj 2016. 
56 Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007, 153-157. 
57 R7. Marknadsutvecklare förnybar energi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Telefonintervju 20 maj 2016. 
58 R9. Informationsansvarig och fågelskyddsfrågor, SOF. Telefonintervju 6 april 2016. 
59 R6. Vattenexpert och cirkulär ekonomi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Telefonintervju 28 april 2016. 
60 R8. Chef analys & marknad. Ansvarig för styrmedel och remisser, Energigas Sverige. Telefonintervju 25 april 2016. 

5.3 SOCIALT PERSPEKTIV 

  

Aktörsgrupp Drivkrafter Hinder 

Länsstyrelser & kommuner Kan ge plats för rekreation med 

hjälp av bl.a. stigar längs med åar 

och vattendrag. 53 

 

 Minskad övergödning ger bättre 

badförhållanden.53  

 

Statliga myndigheter, 

utredningar & nationella och 

internationella styrdokument och 

mål 

Samhället har en viktig del i 

uppsättandet av mål för jordbrukets 

roll och värde i utvecklandet av 

biobränsleproduktionen.54 

Samhället skulle kunna vinna på 

våtmarksåtgärder, men om det är så bör 

samhället också betala för det, enligt 

den svenska inställningen. Det kan 

dock vara en komplicerad fråga. 55 

 Kan ge upphov till arbetstillfällen 

eller att bygden drar igång projekt 

som förbättrar levnadsförhållandena 

lokalt.55  

Etiska frågor om livsmedelsproduktion 

vs. energiproduktion på marken kan 

uppstå, särskilt om de överutnyttjas 

utan hänsyn till matproduktionen. 56 

 Energiproduktion från jordbruket 

kan komma att bli en viktig fråga 

för att nå klimatmålen, vilket 

kommer gynna alla människor.56 

 

Icke-statliga organisationer Biologisk produktion ger 

arbetstillfällen på landsbygden och 

förutsättning för hållbar 

utveckling.57 

 

 Åtgärder som gynnar naturvärdena i 

och kring våtmarker kan ge bygden 

möjlighet att nyttja platserna för 

rekreation och turistnäring.58 

 

 Intresse finns från markägare att 

restaurera våtmarker för bl.a. att 

återskapa gamla miljöer.59 

 

 Biobränsleproduktion behöver inte 

konkurrera med 

livsmedelsproduktion.57 60 
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Tabell 4. Tabellen listar de drivkrafter och hinder som ur ett tekniskt perspektiv påverkar utvecklingen av biobränsleproduktion från 

våtmarker enligt de olika aktösgrupperna. 

  

                                                 
61 R1. Naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen i Västra Götaland. Telefonintervju 29 april 2016. 
62 R4. Miljöstrateg, Trelleborgs kommun. Telefonintervju 2 maj 2016. 
63 R2. Naturvårdsbiolog på länsstyrelsen i Örebro. Telefonintervju 29 april 2016. 
64 Vang Jørgensen et al. 2012, 15-25. 
65 R5. Våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket. Intervju 9 maj 2016. 
66 R6. Vattenexpert och cirkulär ekonomi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Telefonintervju 28 april 2016. 
67 Paulrud & Laitila 2007. 
68 Ersson et al. 2013. 
69 Wennerberg 2012. 
70 R14. VD på AgroSea AB. Telefonintervju 9 maj 2016. 
71 R11. Docent i teknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). E-post 10 maj 2016. 
72 R12. Teknisk chef på Agroenergi Neova Pellets AB. Telefonintervju 4 maj 2016. 
73 R13. Platschef Swedish Biogas International Jordberga. E-post 9 maj 2016. 

5.4 TEKNISKT PERSPEKTIV 

Aktörsgrupp Drivkrafter Hinder 

Länsstyrelser & kommuner Intresset av att finna fler källor till 

biobränsleproduktion har uppvisats 

från biogasanläggningar i olika 

projekt.61 62 63 

Problem med upphackning av 

substratet. Maskiner ej tillgängliga. 

Transportkostnaderna höga och 

effektiviteten låg.61 64 

Statliga myndigheter, 

utredningar & nationella och 

internationella styrdokument och 

mål 

 Förbränningsanläggningar behöver 

anpassas för den här typen av 

biobränslen. Tekniken finns på flera 

ställen i Europa. Dessutom bör det 

satsas på små lokala anläggningar med 

biogasproduktion.65 

Icke-statliga organisationer Intresset finns för att skapa ett 

kretslopp mellan stad och land 

genom att återföra näringsämnen.66 

 

Forskare Grödor som går att skörda och 

behandla med maskiner som redan 

finns tillgängliga på gården är mest 

attraktiva enligt lantbrukare.67 

Fordon och infrastruktur behöver ännu 

etableras för att lönsamhet ska bli 

möjligt vid biobränsleproduktion från 

våtmarker.68 

 Maskiner för våtmarksslåtter finns 

tillgängliga i viss utsträckning på 

marknaden.69 

Många tekniska bitar är ännu inte på 

plats för att rotfilen inte ska ta skada på 

grund av de extra körsträckor som kan 

krävas för att hämta upp substratet.69  

 Utprovade förvaringstekniker för 

grödorna finns. Torkning och 

ensilering liknar befintliga metoder 

(på mark, i tub eller i rundbalar).69 

 

Biobränsleproducenter Tekniken för rötning och återförsel 

av näringsämnen finns redan på 

vissa ställen och fungerar väl.70 

Gräspellets ger en högre askhalt än 

träpellets vilket kräver annan 

eldningsutrustning.71 72 

 Befintliga våtmarker kan vara 

utmärkta att börja skörda ifrån för 

att bygga upp metoder och teknik.70  

Vid andra rötningstester har 

torrsubstansen varit för låg vilket gjort 

att inte tillräckligt med gas bildats.73 
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5.5 VATTENMYNDIGHETERNA 

Drivkrafter kommer även från vattendirektivet och Vattenmyndigheternas åtgärdsplaner. Vatten från 

avloppsreningsverk, jordbruk och dagvatten behöver renas på ett effektivare sätt med hjälp av bland 

annat anläggning av våtmarker samt höjning av vattennivån för efterpolering i våtmarker för att nå 

målen om minskad övergödning (Länsstyrelsen Västmanland 2009, 24 & 29; Länsstyrelsen Kalmar 

2010, 26-27 & 38; Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 23 & 25). Fysiska förändringar i landskapet 

är även det något som påverkar vattnets kvalitet. Detta utgör också anledning till att fler våtmarker 

bör anläggas för att nå målen om god ekologisk status, samt för att säkra dricksvattnet (Länsstyrelsen 

Västmanland 2009, 46 & 50; Länsstyrelsen Kalmar 2010, 48; Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 

44 & 55). Vattenmyndigheterna föreslår därför att fler våtmarker och gräsbevuxna skyddszoner 

anläggs samt ökad tillämpning av fånggrödor (Länsstyrelsen  Västmanland 2009, 72; Länsstyrelsen 

Kalmar 2010, 71; Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 78). Våtmarker bedöms kunna anläggas över 

stora arealer, och väntas ge stora effekter för minskningen av näringsläckage från jordbruk samtidigt 

som de är kostnadseffektiva. Detta är en av anledningarna till att Vattenmyndigheterna valt att utföra 

en konsekvensanalys av anläggandet för att uppskatta kostnader och nyttor med insatserna. Skulle 

goda resultat av kväve- och fosforupptag inte uppnås har våtmarker ändå god inverkan på biologisk 

mångfald och ökar uppsamlingen av växtskyddsmedel. Dessutom kan våtmarksåtgärder komma till 

stånd relativt snabbt då stats- och EU-finansierade miljöstöd redan finns att tillgå (Länsstyrelsen 

Västmanland 2009, 67, 71 & 95; Länsstyrelsen Kalmar 2010, 63-65). Kostnaderna för upprättandet 

av våtmarker antas kunna finansieras delvis av landsbygdsprogrammet (staten), men framför allt av 

jordbrukssektorn på grund av ändrad lagstiftning (Länsstyrelsen Västmanland 2009, 84; 

Länsstyrelsen Kalmar 2010, 90; Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 92). Rening av avloppsvatten 

väntas tillfalla hushållen och åtgärderna för fysiska förändringar att tillfalla staten (Länsstyrelsen 

Västmanland 2009, 85-86; Länsstyrelsen Kalmar 2010, 92; Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 94). 

Åtgärder i form av våtmarker ser ut att vara bland de minst ekonomiskt kostsamma jämfört med andra 

typer av åtgärder (Länsstyrelsen Västmanland 2009, 64). Regleringar, skatter, ekonomiska stöd och 

information är vad som har använts som styrmedel för att minska utsläppen från jordbruk. Förslag på 

ytterligare styrmedel från Vattenmyndigheterna är obligatoriska gräsbevuxna skyddszoner samt att 

dräneringsvatten renas och att mer riktad miljörådgivning och stöd tillhandahålls. Detta skulle kunna 

kombineras med en utökning av subventioner (Länsstyrelsen Västmanland 2009, 72; Länsstyrelsen 

Kalmar 2010, 71 & 112; Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 116). Handel med utsläppsrätter för 

näringsämnen är även något som diskuteras (Länsstyrelsen Västmanland 2009, 74). Negativa 

aspekter av att inrätta våtmarker kan vara utsläpp av metangaser (Länsstyrelsen Kalmar 2010, 70; 

Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 77). Målen med att restaurera våtmarker kan bara nås om takten 

ökar (Länsstyrelsen Kalmar 2010, 78; Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 83). 

5.6 FÖRSLAG PÅ UTVECKLINGSOMRÅDEN  

För att miljönyttan av våtmarker ska öka och målen ska kunna nås krävs ett nytänkande kring 

naturresursen våtmarker och att miljöersättningarna för arbetet kring dem ökar (Wennerberg 2012; 

Kumm 2013, 73).74 75 76 Ersättningsnivåerna och kostnaderna för att avsätta mark till 

naturvårdsändamål beror dock på efterfrågan av livsmedel och bioenergi. Om dessa blir högre, även 

                                                 
74 R14. VD på AgroSea AB. Telefonintervju 9 maj 2016. 
75 R5. Våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket. Intervju 9 maj 2016. 
76 R10. Professor i biologi med inriktning miljövetenskap. Telefonintervju 28 april 2016. 
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globalt sett, kan det bli dyrt att anlägga våtmarker på bördig jordbruksmark (Kumm 2013, 73). För 

att förenkla arbetet med restaurering och anläggning av våtmarker behövs juridiska och ekonomiska 

styrmedel med en enkel administration.77  

 

Fordon som går att köra på våtmarker av olika slag finns i viss utsträckning tillgänglig på den svenska 

marknaden och runt om i världen. Dessutom finns utprovade förvaringstekniker i form av torkning 

och ensilering och mycket liknar konventionell vallskörd. Dock kan det vara svårt att låta grödan 

torka på skördesplatsen, och därför kan extra vändor med markfordon krävas, vilket dessvärre kan 

skada rotfilten ytterligare, samt ge mer utsläpp av växthusgaser. Ensilering på mark, i tub eller slang 

samt i rundbalar har testats och där de olika metodernas lönsamhet beror på var biogasanläggningen 

finns i förhållande till våtmarken samt hur stor mängd som ska förvaras. Detta är områden som 

behöver planers väl och tas i beaktande vid hantering av våtmarksgrödor (Wennerberg 2012). 

 

För att få upp volymerna som produceras gäller det att efterfrågan skapas, men också att 

producenterna ser till deras potentiella kunder. Hittills har dieselbilar miljöklassats, men om det 

ändras och högre status ges till biogasdrivna bilar skapas bättre incitament att välja sådana fordon.78 

Om intresset och konkurrensen hårdnar för biobränslen kan efterfrågan på substrat som våtmarksgräs 

till biogasproduktion öka. Då kanske även biogasproducenter har viljan att betala för materialet. I det 

fallet kan säkerligen länsstyrelserna bli mer intresserade av att slå våtmarker, också av naturvårdsskäl. 

För privata markägare är det idag för dålig lönsamhet och finns inga tydliga incitament om inte 

efterfrågan och priserna höjs.79 Priset på olja är ännu för lågt för att det ska skapas ett stort intresse 

bland markägare, men ett intresse finns trots allt.80 På gårdsnivå har biogasen stor potential, och 

utnyttjas delvis idag, men det finns ännu inte tillräckliga politiska incitament för att en större 

utveckling ska ske. Det behövs subventioner på ny och renare teknik samt satsningar på forskning 

och tester kring dessa.81 Om miljövärdena som våtmarker kan bidra med prissätts monetärt skulle 

utvecklingen kunna gå snabbare.82 Ökad användning av biobränslen skulle också kunna ske om 

fjärrvärmenäten byggdes ut, om konverteringen av befintliga värmeverk och pannor fortsätter samt 

om elproduktionen ökar. Viss produktion av bioenergi beror även på hur mycket avfall och torv som 

används för energiutvinning (Svebio 2008). Total optimering av värdekedjan krävs dessutom för att 

nå ekonomisk lönsamhet vid framställning av biogas. Substrat och rötningsanläggning bör ligga nära 

varandra. Dessa förutsättningar finns kanske främst i områden som dessvärre inte ligger i närheten av 

den större gasmarknaden (WSP 2013, 16). Substratet måste även vara < 1 cm enligt 

biogasproducenterna. Dessa aspekter samt att hanteringen av grödorna förenklas är viktiga att beakta 

och finna lösningar på vid framtida projekt (Vang Jørgensen et al. 2012, 15-25; Wennerberg 2012). 

 

5.6.1 Kunskapsspridning 

Med tanke på de olika svar som respondenterna gav angående vilka tekniker och metoder som finns 

tillgängliga för att kunna skörda, behandla och nyttja våtmarksgrödor för energiutvinning behöver 

kunskaperna om dessa öka. Därför är det viktigt att de kunskaper som finns på området görs 

                                                 
77 R5. Våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket. Intervju 9 maj 2016. 
78 R8. Chef analys & marknad. Ansvarig för styrmedel och remisser, Energigas Sverige. Telefonintervju 25 april 2016. 
79 R2. Naturvårdsbiolog på länsstyrelsen i Örebro. Telefonintervju 29 april 2016. 
80 R4. Miljöstrateg, Trelleborgs kommun. Telefonintervju 2 maj 2016. 
81 R6. Vattenexpert och cirkulär ekonomi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Telefonintervju 28 april 2016. 
82 R7. Marknadsutvecklare förnybar energi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Telefonintervju 20 maj 2016. 
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tillgängliga för de som är verksamma inom jord- och skogsbruk, våtmarksskötsel eller 

bioenergiproduktion. 

 

En ökad kunskap om var klimatgasutsläppen i Sverige kommer ifrån skulle kanske förändra hur vi 

ser på vår markanvändning. En studie utgiven av Jordbruksverket (Hjerpe et al. 2014) visade att 20 

% av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från utdikade torvmarker, alltså lika mycket som 

trafiken släpper ut. Detta har tidigare varit helt förbisett i statistiken.83 

 

Tidigare kunde länsstyrelsen kontakta markägare som ägde strategiskt viktiga områden för 

naturvården och där det fanns anledning att tro att åtgärder skulle vara mycket samhällsnyttig. Denna 

möjlighet underlättade informationsspridningen, men att nå ut till allmänheten om våtmarkers nytta 

är mycket svårt. Kunskapen om skogsbrukets miljöpåverkan med utsläpp av olika näringsämnen samt 

hydrologiska påverkan på våtmarkerna skulle behöva öka bland allmänheten. Sverige har också en 

liten andel skyddad landareal jämfört med många andra länder. Dagens informationsflöde är så stort 

och sådan information prioriteras inte särskilt högt av media. De verkar inte heller ha något större 

behov av att beskriva miljöproblemen för allmänheten. Trots detta har informationen om 

våtmarkernas kvävereningsfunktion nått ut relativt bra. Just nu pågår även ett nordiskt-baltiskt 

samarbete som arbetar med att nå ut till allmänheten via en informationsfilm om våtmarker och dess 

kollagringsfunktion.84 En ökad dialog mellan olika intressen skulle kunna skapa en större förståelse 

för våtmarkernas betydelse för samhället. 85 

 

Det största hindret just nu är att stöden för att utveckla produktion och teknik för att ta hand om grödor 

från våtmarker inte täcker tillräckligt mycket av kostnaderna.86 De som tar sig an sådana projekt 

behöver få betalt för sitt arbete och det måste bli lönsamt.86 87 88 89 Kvantiteterna är heller inte 

tillräckligt stora för att det ska bli lönsamt i dagsläget, och priserna på biobränslena är för låga.86 Om 

efterfrågan på bioenergi ökar, så ökar också möjligheten att få lönsamhet i att skörda organiskt 

material från våtmarker.90 Vidare önskas även att kriterierna för anläggandet av våtmarker blir enklare 

för att öka möjligheterna att fler våtmarker anläggs. Skörd från exempelvis diken är något som skulle 

kunna nyttjas till produktion av bioenergi på sikt.86 

  

                                                 
83 R10. Professor i biologi med inriktning miljövetenskap. Telefonintervju 28 april 2016. 
84 R5. Våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket. Intervju 9 maj 2016. 
85 R9. Informationsansvarig och fågelskyddsfrågor SOF. Telefonintervju 6 april 2016. 
86 R3. Lantbrukskonsulent på länsstyrelsen i Östergötland. 
87 R4. Miljöstrateg, Trelleborgs kommun. Telefonintervju 2 maj 2016. 
88 R1. Naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen i Västra Götaland. Telefonintervju 29 april 2016. 
89 R2. Naturvårdsbiolog på länsstyrelsen i Örebro. Telefonintervju 29 april 2016. 
90 R14. VD på AgroSea AB. Telefonintervju 9 maj 2016. 
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6. DISKUSSION 

Trots att Sverige redan nått flera av de energi- och klimatpolitiska målen kan målet om att skapa ett 

fossilfritt samhälle stå som ytterligare drivkraft för att fortsätta utvecklingen av de hållbara bränslena. 

Bidrag finns att få för att anlägga våtmarker, minska klimatpåverkan, förbättra naturmiljön och för 

utvecklande av ny teknik, samt för att bygga upp anläggningar för biobränsleproduktion. Trots detta 

har produktionen av våtmarksgrödor för energiutvinning ännu inte etablerats på energimarknaden. 

Resultatet av denna studie visar exempel på en rad drivkrafter och hinder som påverkar utvecklingen 

av bioenergiproduktion från våtmarker. Drivkrafter är faktorer som styr hur en naturresurs som 

våtmarker förvaltas och som kan påverka de olika ekosystemtjänsterna (Bennett et al. 2009). För att 

de ekosystemtjänster som våtmarkerna kan bidra med ska kunna bibehållas är det viktigt att dessa 

resurser nyttjas på ett hållbart vis. Manton et al. (2016) menar att värderingar och attityder behöver 

kunna förstås för att åtgärderna ska bli optimala för alla parter. Då befolkningsmängden i Sverige 

fortsätter att öka (SCB 2016) kan ett mångfunktionellt synsätt på hur mark och resurser brukas bli allt 

viktigare eftersom fler människor vill kunna dra nytta av dem. Anledningarna till nyttjande kan utgå 

ifrån ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv (de Groot 2006). Utifrån de tre 

hållbarhetsperspektiven, samt ur ett tekniskt perspektiv, beskrivs i den här studien de drivkrafter och 

hinder som finns vid nyttjandet av våtmarker. Det är dock viktigt att ha i åtanke att frånvaron av en 

drivkraft istället skulle kunna verka som ett hinder. Drivkrafterna och hindren används för att förstå 

vad som ytterligare behövs för att produktionen av denna energikälla ska kunna utvecklas. 

 

Vid produktion av energigrödor i en våtmark är anledningen ofta att uppfylla flera syften med 

våtmarken. Som visat gynnas då den biologiska mångfalden, viktiga habitat tillhandahålls för 

rödlistade arter och fåglar, och näringsämnen kan samlas upp från omkringliggande jordbruk. Att 

vilja anlägga och sköta våtmarker för dessa tre syften kan ses som drivkrafter, vilka också framkom 

under intervjuerna och i de analyserade texterna. Därför är förvaltningsfilosofin mångbruk redan 

delvis etablerad hos flera av aktörerna. Dock behöver ytterligare några delar komma på plats för att 

nyttjandet av våtmarker ska bli mer effektiv och miljönyttan kunna öka. I den innehållsanalys som 

utförts har ett flertal dokument som behandlar våtmarker och bioenergi ingått. De flesta lyfter frågan 

om våtmarkernas värden för biologisk mångfald, vattenrening och vattenhushållning, kulturhistoriska 

miljöer och rekreation samt dess innebörd för att minska näringsämnesläckage och möjlighet att lagra 

kol (se bl.a. Kjellsson et al. 2005; Naturvårdsverket 2015b; Regeringskansliet 2016). Medan 

biobränslena som metod för att bidra till ett fossilfritt samhälle behandlas för sig (Länsstyrelsen 

Östergötland 2008; Länsstyrelsen Skåne 2008; Länsstyrelsen Örebro 2013; Länsstyrelsen Västra 

Götaland 2008). Detta visar på att alla de möjliga ekosystemtjänster och användningsområden som 

våtmarkerna kan bidra med inte riktigt har behandlats av alla aktörer. För att biobränsleproduktionen 

från våtmarker ska bli intressant borde dessa tjänster och möjligheter vägas in på ett tydligare sätt så 

att mottagarna av dessa organisationers synpunkter ser att fler användningsområden och metoder 

finns att tillgå. Detta skulle också kunna bidra till att fler ekosystemtjänster och aktiviteter som ger 

ekonomisk vinst gynnas (Nelson et al. 2009; Balmford et al. 2002). 

 

Enligt resultatet av den här studien framgår att mycket fokus ligger på de ekonomiska hinder som 

finns när det kommer till produktion av våtmarksgrödor för energiutvinning. Ett sådant hinder är att 

det ännu inte går att göra sig någon större förtjänst på nyttjandet av våtmarker som källa till bioenergi. 
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Den storskalighet som krävs för att det ska kunna bli lönsamt91 kan tyvärr bli komplicerad att få till. 

När vattendomar behövs kan dessa dessutom kräva både tid och resurser.92 De stöd som finns att söka 

täcker inte heller de nödvändiga utgifterna för att kunna göra produktionen lönsam (Regeringskansliet 

2016, 53; Svebio 2008).93 94 Dock har Balmford et al. (2002) visat att de ekonomiska vinsterna kan 

öka om naturliga system nyttjas på ett hållbart och multifunktionellt sätt. Även Ffolliott och Brooks 

(1986) menar att multifunktionella system som nyttjas för flera ändamål samtidigt kan öka den 

ekonomiska avkastningen. Om därför de ekologiska och sociala aspekterna av hållbarhetskonceptet 

vägs in i den ekonomiska bilden skulle kanske våtmarkernas värde också kunna öka. Lönsamheten 

skulle kanske inte öka för den enskilde, men de miljönyttor som våtmarkerna bidrar med skulle kunna 

göra mycket gott för samhället. Ett exempel där ekonomiska och sociala aspekter går ihop är 

argumenten om att denna typ av energiproduktion kan hjälpa till att skapa arbetstillfällen genom 

produktionen av bioenergi från våtmarker (Regeringskansliet 2016, 248-249).92 94 Även 

turistnäringen kan komma att gynnas om nya platser för rekreation uppkommer.92 95 Sådana aspekter 

kan vara lättare att värdera monetärt och kan därför vara enklare att använda som motiv för att starta 

upp produktionen och använda det multifunktionella synsättet. 

 

Biobränslena ses som en del på vägen mot ett fossilfritt Sverige och kan därför hjälpa till att minska 

utsläppen av växthusgaser, vilket också kan minska klimatförändringarna (Naturvårdsverket 2015c). 

Samtidigt utgör våtmarker nödvändiga habitat för en mängd arter och kan minska utsläppen av 

näringsämnen till havet92 96, vilka också kan sägas vara de viktigaste drivkrafterna för att återskapa 

och sköta våtmarker. Ett naturligt nästa steg inom förvaltningsfilosofin mångbruk skulle då vara att 

använda våtmarksgrödorna som biobränslen. Målet om att uppnå ett fossilfritt samhälle och samtidigt 

vårda naturmiljön kan därför verka som viktiga drivkrafter. Om sedan värdena av de 

ekosystemtjänster som våtmarkerna tillhandahåller tillräknas den ekonomiska vinst som 

biobränsleframställning kan ge skulle våtmarkernas värde kunna öka (de Groot 2006). Andra menar 

också att det enda sättet för att produktion av biobränslen från våtmarker ska kunna bli lönsamt är om 

alla ekosystemtjänster som de tillhandahåller räknas ihop (Kuhlman et al. 2013). Dessa 

ekosystemtjänster kan även användas som verktyg vid diskussioner mellan olika aktörer inför ett 

projekt, likt de Groot (2006) föreslår. En dialog mellan experter inom naturvården och ansvariga 

exploatörer är därför av stor vikt för att bevara miljön på bästa sätt. 95 

 

Enligt vattendirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, EGT L 327, 22.12.2000, 

1–73) ska åtgärder som planeras också kommuniceras till flera aktörer och allmänheten som då ska 

få chans att komma med åsikter och kommentarer. Detta var även något som en av respondenterna 

ansåg borde gälla för de exploateringsprojekt som kan komma att ha inverkan på naturmiljön.95 Med 

experter och berörda människor involverade vid beslutsprocesser skulle fler aspekter förmodligen tas 

i beaktande, vilket säkerligen skulle vara fallet vid mångbruk. På så sätt kan även kostnader för 

eventuella prövningar minska, vilket i längden gör samhället en tjänst.95 Dock kan detta göra att 

beslutsprocesserna blir längre och mer omfattande, vilket är en av anledningar till att målet om att 

skapa fler våtmarker går långsamt. Vidare skulle detta kunna ha inverkan på beslutsprocesserna kring 

                                                 
91 R10. Professor i biologi med inriktning miljövetenskap. Telefonintervju 28 april 2016. 
92 R5. Våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket. Intervju 9 maj 2016. 
93 R1. Naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen i Västra Götaland. Telefonintervju 29 april 2016. 
94 R7. Marknadsutvecklare förnybar energi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Telefonintervju 20 maj 2016. 
95 R9. Informationsansvarig och fågelskyddsfrågor SOF. Telefonintervju 6 april 2016. 
96 R4. Miljöstrateg, Trelleborgs kommun. Telefonintervju 2 maj 2016. 
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att anlägga produktionsvåtmarker av både större och mindre karaktär, och alltså utgöra ett hinder i 

utvecklingen av denna energikälla. I och med att flera aktörer kan vara involverade vid mångbruk 

kan även målkonflikter uppstå. Konflikterna skulle kunna handla om de faktorer som från början 

verkade som drivkrafter för att anlägga och sköta våtmarkerna. Att gynna den biologiska mångfalden 

skulle kunna stå i konflikt med processen att slå grödorna i våtmarken. Slåtter är något om måste 

planeras mycket väl för att inte skada de arter som lever i och kring våtmarkerna. Våtmarkerna kan 

även ge upphov till utsläpp av växthusgaser när maskiner körs på marken, vilket även det kräver god 

planering för att minska påfrestningen. Ytterligare en viktig aspekt är att produktionsvåtmarker, där 

syftet är att odla endast en sorts gröda, inte utgör optimala förhållanden för biologisk mångfald.  

 

Trots att det enligt den statliga utredningen (Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 

2007) och Helldin et al. (2012) finns ytor i Sverige som skulle kunna användas för 

biobränsleproduktion behöver lokala förhållanden beaktas och lokaliseringen av våtmarker väljas ut 

strategiskt för att effekterna av dem ska bli så bra som möjligt (Land et al. 2016; Hyvönen et al. 2009; 

Weisner & Thiere 2010; Manton et al. 2016; Meli et al. 2014). Detta gäller både för att skapa goda 

förutsättningar för de ekosystemtjänster som våtmarkerna tillhandahåller samt för att gynna den 

biologiska mångfalden. Här kan konflikter från olika markanvändningsintressen uppstå 

(Länsstyrelsen Skåne 2008; Länsstyrelsen Örebro 2013) vilket kan försvåra anläggningsprocessen. 

För att nå bästa resultat vid anläggandet av våtmarker är det viktigt att de mest passande metoderna 

bedöms för varje enskilt fall och på vilka sätt dessa kan kombineras (Meli et al. 2014; Weisner & 

Thiere 2010; Land et al. 2016). Ytterligare en konflikt finns mellan skötseln av våtmarken genom 

slåtter och dess effekt på näringsämnesupptaget. Skörden av våtmarksgrödor kan göra att 

denitrifikationen hämmas och kvävereduktionen minskar. Samtidigt avlägsnas näringsämnen med de 

växter som skördas (Andersson 2012) vilket minskar riskerna för övergödning nedströms. Om 

kunskaperna ökar om ekosystemtjänsternas samspel skulle synergieffekterna kunna förbättras 

(Bennett et al. 2009), vilket möjligen kan gynnas av att fler aktörer bidrar med sina kunskaper. Dock 

kan det vara svårt att värdera ekosystemtjänsterna i monetära termer och därför behöver värdena 

uppskattas utifrån deras funktioner och vad en förlust av dem kan innebära (de Groot 2006). I ett 

sådant fall kan t.ex. effekterna av näringsämnesläckage till vattendrag, sjöar och hav ställas mot 

alternativet att inte anlägga nya våtmarker eller upphöra med skötseln av de redan befintliga. Enligt 

Nelson et al. (2009) kan sådana uppskattningar bero på klimatförändringar, populations- och 

teknikutveckling, marknadens priser samt på återkopplande effekter, vilket också resultatet av denna 

studie visar på. Ett multifunktionellt synsätt bör därför användas också vid utvärderandet av 

biobränsleproduktionen för att kunna förstå de externa effekterna (Ersson et al. 2013), så som 

effekterna på övergödning. Om de externa effekterna förstås skulle också drivkrafterna för att vilja 

anlägga och sköta våtmarker kunna sättas i ett större perspektiv. 

 

I fråga om livsmedelsproduktion eller bioenergiproduktion finns delade åsikter om huruvida dessa 

kan komma att konkurrera med varandra om markytor (Länsstyrelsen Skåne 2008; Länsstyrelsen 

Örebro 2013).97 Konflikter skulle också kunna uppstå om biobränsleproduktionen från marker skulle 

börja ta fart utan hänsyn till livsmedelsproduktionen (Utredningen om jordbruket som 

bioenergiproducent 2007, 153-157). Detta är därför något som skulle kunna påverka produktionen av 

energigrödor (WSP 2013, 19) och även styra möjligheterna att anlägga våtmarker i multifunktionellt 

                                                 
97 R8. Chef analys & marknad. Ansvarig för styrmedel och remisser, Energigas Sverige. Telefonintervju 25 april 2016. 
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syfte. Denna fråga skulle kunna utgöra en stor del vid beslut om vilka marker som ska användas för 

bioenergiproduktion. Med tanke på arealen obrukad jordbruksmark i Sverige ser konflikterna dock 

inte ut att behöva bli speciellt stora (Helldin et al. 2012). Det finns platser kring vattendrag och åkrar 

som kan inte kan användas till produktion av livsmedel och som istället kan fungera bra för odling 

av energigrödor. Dessa skulle även kunna slås med maskiner som redan finns tillgängliga på gården, 

vilket gör arbetet enklare.98 

 

Kunskapen om våtmarkernas betydelse för samhället i stort behöver bli bättre (Turner et al. 2000).99 

Mer kunskap kan ge upphov till beteendeförändringar och bättre förvaltning på lokal nivå. Särskilt 

de organisationer som har ett gott förtroende skulle kunna förbättra våtmarksmiljöerna (Turner et al. 

2000). Flera aktörer har lokalt gått samman för att vidta våtmarksåtgärder och de får ofta också stöd 

från den lokala befolkningen, vilket underlättar arbetet. Sportfiskarna och Svensk Våtmarksfond är 

exempel på aktiva initiativtagare som verkar för restaurering av våtmarker och som skulle kunna 

hjälpa till att bidra till att miljömålet om myllrande våtmarker uppfylls.99 Om dessa aktörer kunde 

kopplas ihop med markägare som är villiga att skapa större våtmarker, vilket är vad som skulle 

behövas för att skapa en lönsam bioenergiproduktion samt bidra med nödvändiga ekosystemtjänster 

som översvämningsskydd100, skulle flera av miljönyttorna gynnas. Ett sådant mångbruk av 

våtmarkerna skulle kunna öka deras värden (Balmford et al. 2002), särskilt om kunskaperna om 

dem sprids till fler människor (Turner et al. 2000). 

 

Med vattendirektivet som bakgrund har också Vattenmyndigheterna visat på engagemang kring att 

anlägga våtmarker i vattenrenande och vattenhushållande syften och där flera myndigheter fått i 

uppdrag att utföra sådana åtgärder (Länsstyrelsen Västmanlands län 2009, 24 & 29 & 87; 

Länsstyrelsen Kalmar län 2009, 26; Länsstyrelsen Västra Götaland län 2010, 25). De framställer 

också värdet av våtmarkerna i och med att de behöver anläggas för att minska övergödningen 

(Länsstyrelsen Västmanland 2009, 24 & 29; Länsstyrelsen Kalmar 2010, 26-27 & 38; Länsstyrelsen 

Västra Götaland 2010, 23 & 25), förbättra vattnets kvalitet och säkra dricksvattnet. Detta gärna med 

hjälp av fånggrödor (Länsstyrelsen Västmanland 2009, 46, 50 & 72; Länsstyrelsen Kalmar 2010, 48 

& 71; Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 44, 55 & 78). Vattenmyndigheternas yttranden visar att 

de förstår värdet av våtmarkernas multifunktionalitet. Samtidigt påpekar de att mer riktade miljöstöd 

och subventioner behövs för att åtgärderna ska bli av (Länsstyrelsen Västmanland 2009, 72; 

Länsstyrelsen Kalmar 2010, 71 & 112; Länsstyrelsen Västra Götaland 2010, 116). Detta kan ses som 

en viktig del för att påskynda anläggandet av nya våtmarker, och bygger på stödet för de drivkrafter 

som ligger bakom åtgärderna. Dessa är dock bara förslag från Vattenmyndigheternas sida, än så länge. 

 

Länsstyrelserna och Trelleborgs kommun betonade drivkrafter för att använda våtmarkerna som källa 

för bioenergi som; att göra någon nytta med det som ändå behöver skördas från befintliga våtmarker98 
101 102; att minska utsläppen från jordbruket98; att gynna flera ekosystemtjänster98; och för att 

bioenergiproduktionen är en del i att nå en fossilfri jordbrukssektor (Länsstyrelsen Östergötland 2008; 

Länsstyrelsen Skåne 2008; Länsstyrelsen Örebro 2013; Länsstyrelsen Västra Götaland 2008). Även 

den statliga undersökningen (Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent 2007) samt 

                                                 
98 R4. Miljöstrateg, Trelleborgs kommun. Telefonintervju 2 maj 2016. 
99 R5. Våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket. Intervju 9 maj 2016. 
100 R10. Professor i biologi med inriktning miljövetenskap. Telefonintervju 28 april 2016. 
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102 R2. Naturvårdsbiolog på länsstyrelsen i Örebro. Telefonintervju 29 april 2016. 
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Naturvårdsverket (2015c) menar på att biobränslen kan bli en del i ersättandet av de fossila bränslena. 

Just anläggandet av våtmarker behövs främst för vattenrening och för den biologiska mångfalden, 

men även andra ekosystemtjänster.103 Även respondenterna från LRF104 105 beskrev att intresset från 

lantbrukare av att påbörja energiproduktion på sina gårdar är stort. Drivkrafterna kommer dels av 

miljöskäl och för att bli oberoende av de fossila bränslena. 

 

Trelleborgs kommun har valt att informera markägare om hur de kan gå tillväga för att förbättra 

miljön och ta hand om sina våtmarker för att minska läckage av näringsämnen. De har även funnit att 

det finns ett stort intresse från markägarna att vidta nödvändiga åtgärder.106 Deras projekt där de 

undersökt effekterna av våtmarker på biologisk mångfald och näringsupptag samt deras kontakt med 

biogasanläggningen i Jordberga för att testa våtmarksgrödor som bränsle visar på ett intresse för att 

skapa en multifunktionell förvaltning (Ffolliott & Brooks 1986). Även några aktörers106 107 108 projekt 

och arbeten visar på hur de använder sig av förvaltningsfilosofin mångbruk där det är möjligt. 

Respondenterna påpekade dock ständigt att åtgärderna för att använda substraten från våtmarkerna 

till biobränsle är alltför kostsamma. Dessutom saknas ännu en marknad som skapar efterfrågan. 

 

Frågan om vem som bör betala för utsläppen av näringsämnen från mänskliga aktiviteter är 

komplicerad. Livsmedelsproduktionen är nödvändig för alla människor och utsläppen från avlopp 

och dagvatten är något som alla bidrar till. Handel med utsläppsrätter för näringsämnen likt de 

Vattenmyndigheterna diskuterat (se exempelvis Länsstyrelsen Västmanland 2009, 74) skulle kunna 

vara en drivkraft för att få fler jordbrukare att ta till åtgärder för att minska sina utsläpp. Även polluter 

pays principle har diskuterats av olika aktörer, enligt våtmarkshandläggaren på Naturvårdsverket103, 

men har inte fått något större gensvar i samhället. Avgifter för att släppa ut näringsämnen skulle 

kunna vara ett alternativ, men då behöver de aktörer som också vidtar åtgärder för att minska 

utsläppen få någonting tillbaka för det.109 

 

Faktorer som påverkar produktionen av energigrödor från våtmarker kan likt WSP (2013, 16) 

konstaterat bero på substrattillgången (1); på flera platser i södra Sverige finns våtmarker som 

behöver skötas, men det finns ett behov av att skapa större våtmarksområden för att få ordentlig volym 

av våtmarksgrödor som kan skapa en lönsam avkastning.109 Nästa faktor är produktions- och 

anläggningskostnader (2); dessa har som tidigare nämnts påpekats från flera håll stå för en alltför stor 

kostnad som bidrag eller försäljning av råvaran ännu inte kan täcka upp för.107 108 Distribution och 

avsättning (3); även denna del är ännu inte fullt utvecklad för denna typ av energikälla. Närhet till en 

biobränsleanläggning som kan ta hand om substratet är nödvändigt för att minska 

transportkostnaderna. Detta krävs också för att hålla ner priserna så att biobränsleproducenterna blir 

intresserade av att använda dem. Den bristande infrastrukturen kring denna produktion utgör också 

hinder i utvecklingen, och det krävs att stora volymer av substraten uppstår för att logistiken ska 

kunna komma på plats.109 Rötresterna från biogasproduktionen behöver även de tas om hand (4), och 

                                                 
103 R5. Våtmarkshandläggare på Naturvårdsverket. Intervju 9 maj 2016. 
104 R6. Vattenexpert och cirkulär ekonomi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Telefonintervju 28 april 2016. 
105 R7. Marknadsutvecklare förnybar energi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Telefonintervju 20 maj 2016. 
106 R4. Miljöstrateg, Trelleborgs kommun. Telefonintervju 2 maj 2016. 
107 R1. Naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen i Västra Götaland. Telefonintervju 29 april 2016. 
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109 R10. Professor i biologi med inriktning miljövetenskap. Telefonintervju 28 april 2016. 
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dessa går bra att återföra till jordbruket som gödsel.110 Även de tekniska aspekterna påverkar 

produktionsmöjligheterna (WSP 2013, 26). Speciella maskiner behövs som inte förstör rotfilten men 

som kan gå på våta marker. Därefter behövs ett smidigt system för hur och var grödan ska torka, 

hackas och förvaras. Befintliga metoder finns för vall, men den känsliga miljön i våtmarkerna gör det 

svårt att hålla nere transporterna och därmed kostnaderna för fordonsbränsle, arbetskraft och slitage 

på marken (Wennerberg 2012).111 Från olika projekt har dock olika bud kommit om hur väl pellets 

av gräs och gasproduktionen av gräs fungerat (Krogulec et al. u.å.).110 112 113 Detta skulle kunna bero 

på olikt utformade förbränningsugnar eller gräsets egenskaper vid skörd, som kan variera. I projektet 

i Polen visade sig pellets fungera väl, med relativt högt energiinnehåll, och då den kunde brännas i 

samma ugnar som träpellets tack vare den låga askhalten. Även rötning av gräset för utvinning av 

energi fungerade väl (Krogulec et al. u.å.). Detta har dock ännu inte visat sig vara effektivt i Sverige 

enligt respondenterna i denna studie113 114, och de tekniska svårigheterna utgör tydliga hinder i 

utvecklingen av våtmarksgrödor som bioenergikälla idag.  

 

Nationella och internationella bestämmelser kan ibland hämma möjligheterna för att de lokala 

kunskaperna utnyttjas (Turner et al. 2000). EU-regler kan även komma att styra utvecklingen av 

biobränsleproduktionen (WSP 2013, 19), och Sverige hade kunnat komma längre utan de restriktioner 

som dessa regler ibland innebär.115 EU:s hållbarhetsregler för biodrivmedel har också en del i detta 

då de ställer krav på hur bränslena framställs, vilket också kan vara en viktig del för att få fram 

bränslen med just hållbara metoder. Detta skulle kunna verka som en drivkraft till att finna nya 

biobränslekällor, så som grödor från våtmarker. 

 

Det resultat som här redovisats utgår från aktörer som till störst del är verksamma i södra Sverige och 

som har erfarenhet av både de naturmiljöer och marknadsmiljöer som finns där. Därför skulle studien 

kunna sägas vara generaliserbar för den delen av landet. Det finns också aktörer som inte fått chansen 

att medverka här och dessa skulle kunnat bättra på generaliserbarheten och också öka på validiteten. 

Genom att fortsätta intervjua aktörer från de kategorier Turner et al. (2000) skulle kunna bredda bilden 

av vilka drivkrafter och hinder som finns för att utveckla produktionen av våtmarksgrödor. Jord- och 

skogsbrukare samt markägare ser ut att kunna ha en betydande del när det kommer till engagemang 

och vilja att vidta åtgärder för att både anlägga, restaurera och sköta våtmarker, samt att ta hand om 

skörden efteråt på ett effektivt vis. Därför skulle deras åsikter kunna bidra med viktiga aspekter på 

området. Direkta exploatörer hade kunnat intervjuas för att se vilka drivkrafter de har för att utvinna 

bioenergi från våtmarker och hur de ser på de olika hållbarhetsaspekterna. För utnyttjande till 

bostäder skulle kommuner och markägare kunna frågas ifall de tror att dessa intressen skulle kunna 

krocka med varandra. Maskintillverkare och ytterligare några icke-statliga organisationer, så som 

jakt- och fiskeintresserade sådana skulle även de kunna ge en tydligare bild av vilka intressen som 

står bakom fortsatt anläggning av våtmarker och skötsel av dem. Utöver detta har efterfrågan på 

marknaden en stor del i det hela. Energipriser och efterfrågan på nya energikällor bör spela in på hur 

utvecklingen av bioenergi från våtmarker kommer se ut i framtiden. Dessa faktorer skulle också 

kunna studeras närmare för att på ett mer fördjupat sätt utforska deras inverkan på utvecklingen av 

                                                 
110 R14. VD på AgroSea AB. Telefonintervju 9 maj 2016. 
111 R10. Professor i biologi med inriktning miljövetenskap. Telefonintervju 28 april 2016. 
112 R11. Docent i teknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). E-post 10 maj 2016. 
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nya energikällor. Syftet med den här studien har dock varit att undersöka de viktigaste drivkrafterna 

och hindren som finns för att vilja utnyttja våtmarker för bioenergiproduktion samt hur denna 

produktion kan utvecklas. Med tanke på de relativt likartade svaren från utvalda respondenter och 

dokument har en slags ”mättnad” uppnåtts. Mättnaden kan därför indikera att studien lyckats 

kartlägga de viktigaste drivkrafterna och hindren som idag tycks vara av störst betydelse, vilket också 

bör höja studiens validitet. Slutligen är det viktigt att kunskaper förs samman från olika håll i landet 

och utomlands så att alla kan dra nytta av varandras erfarenheter. Detta skulle kunna leda till mer 

uppmärksamhet, fler aktörer som blir intresserade av att använda våtmarksgrödor för energiutvinning 

och eventuellt ökad efterfrågan på en sådan energikälla. 

7. SLUTSATSER 

Som visats i denna studie är intresset för att använda grödor från våtmarker till energiutvinning stort 

bland flera aktörer. Drivkrafterna grundar sig i att vilja skapa ett cirkulärt system på sin egen gård 

och att komma bort från de fossila bränslena, att minska utsläppen av näringsämnen och ge utrymme 

för biologisk mångfald samtidigt som åtgärderna kan göra nytta för samhället och hjälpa till att nå 

klimat- och miljömålen. Detta lägger en god grund för att implementera förvaltningsfilosofin 

mångbruk med intentionen att skapa en god naturmiljö, vilket också förutsätter att en ekosystemsyn 

genomsyrar alla nivåer av förvaltningen (Manton et al. 2016). Dock finns flera ekonomiska och 

tekniska bitar som utgör hinder för att efterfrågan ska öka och för att produktionen ska ta fart. De 

ekonomiska hindren syftar till, enligt flera av respondenterna, att det ännu inte finns någon lönsam 

marknad för produkter som gräs från våtmarker för bioenergi. Bidragen som finns att söka täcker inte 

heller kostnaderna för anläggning, restaurering och skötsel av våtmarkerna samt hävd, transport, 

hackning och förvaring. Dessutom är priserna på el och fossila bränslen så pass låga att de är svåra 

att konkurrera med. Produktionens utveckling beror också på de ekonomiska investeringar som måste 

till och som ännu inte kan finansieras fullt ut, samt den begränsade teknik som idag finns på befintliga 

biobränsleanläggningar. De tekniska hindren har gjort att aktörer ännu inte har kunnat satsa på att 

behandla eller utvinna energi från våtmarksgrödor i speciellt stor utsträckning. Maskiner har inte 

alltid funnits tillgängliga, och både rötnings- och förbränningsprocesserna har visat sig utgöra några 

av de stora problemen. Utöver detta krävs en storskalighet av projekten som ännu inte verkar aktuell 

och som kräver stora insatser från flera håll. Att anlägga stora våtmarksarealer skulle dock kunna 

göra att flera ekosystemtjänster som våtmarker kan bidra med gynnas och kan komma samhället till 

gagn. Efterfrågan på energigrödor från nya källor kommer förmodligen att öka om behovet av 

biobränslen blir större. Detta skulle kunna ske om priserna på el och fossila bränslen ökar eller genom 

fortsatt skattebefrielse116. Samtidigt skulle de internationella, nationella och regionala klimat- och 

miljömålen kunna driva på utvecklingen av biobränsleproduktionen från våtmarker, om deras 

föreslagna metoder uppmuntrade till en förvaltning som syftar till att naturresurser präglas av 

mångbruk.  

                                                 
116 R8. Chef analys & marknad. Ansvarig för styrmedel och remisser, Energigas Sverige. Telefonintervju 25 april 2016. 
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BILAGA 1 INTERVJUMALL 

Hur ser er organisations roll ut i nyttjandet/bevarandet av våtmarker? 

 

Hur sköts våtmarkerna i ert län/kommun idag? 

 

Vad ser ni för nyttigheter med våtmarker? 

 

Hur kan kunskapen om våtmarkernas betydelse för samhället och den naturliga miljön spridas på ett 

mer effektivt sätt? 

 

Hur ser potentialen ut för att utvinna bioenergigrödor från våtmarker i södra Sverige? 

 

Vilka möjligheter ser ni i och med framställningen av biobränslen från våtmarker? 

 

Skulle biobränsleproduktion kunna gynna restaurering och underhåll av våtmarker? 

 

Vilka hinder ser ni i och med framställningen av biobränslen från våtmarker? 

 

Hur har de projekt ni bedrivit inom våtmarksskötsel finansierats? 

 

Anser ni att det är något som saknas för att öka utvinningen av biobränslen från våtmarker? 

 

Anser ni att det är något som saknas för att göra utvinningen av biobränslen från våtmarker mer 

hållbar? 

 

Hur ser intresset ut hos lantbrukare för att anlägga våtmarker/starta upp produktion av 

våtmarksgrödor för bioenergi? 

 

Hur ser potentialen ut för att starta upp biomassaproduktion från våtmarker på gårdar som redan 

bedriver jordbruk av olika slag? 

 

Vad skulle få fler markägare/lantbrukare att anlägga våtmarker/starta upp produktion av 

våtmarksgrödor för bioenergi? 

 

Hur ser ni på våtmarkernas potential att fungera som översvämningsbuffert? 

 

Finns det intresse från biogasproducenter (i er närhet) att ta emot substrat från våtmarker för 

utvinning av energi? 

 

Skulle man kunna locka investerare för att finansiera restaurering och underhåll genom att påvisa 

vinsterna de skulle kunna göra med tanke på energiutvinning/fågelskådning/turism mm?  

 

Vilka styrmedel uppmuntrar till att producera biogas/biobränslen? 

 



43 

 

Vad finns för drivkrafter från politiskt håll som gynnar utvecklingen av biobränslen? 

 

Hur skulle drivkrafterna från politiskt håll behöva förändras för att påskynda utvecklingen av 

biobränsleproduktion från våtmarker? 

 

Vem bör utveckla biobränsleproduktionen från våtmarker? 

 

Hur fungerar våtmarksgrödor som bränsle vid energiutvinning i er anläggning? 


