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Debatten om ”fin” och 
”ful” etanolproduktion 
hamnar lätt snett, efter-
som miljöpåverkan inte 
bara handlar om råvaran. 
Det menar Joakim Säll, 
vd och affärsområdes-
ansvarig för Lantmännen 
Energi, Sveriges största 
producent och importör 
av drivmedelsetanol.

Etanol framställs genom 
jäsning av sockerarter som 
kan komma från en eller 
flera olika råvaror, bland 
annat sockerrör, sockerbe-
tor, vete eller majs. Förutom 
att ingå i dryckessprit och 
industriella processer kan 
etanolen även användas 
för iblandning i drivmedel. 
Vanlig 95 oktanig bensin 
innehåller cirka 5 procent 
etanol, om några år troli-
gen 10 procent, och ”miljö-
bränslet” E85, som namnet 
antyder, 85 procent etanol. 
Det senare är ett vanligt 
drivmedel i så kallade flexi-
fuel bilar som klarar både 
E85 och vanlig bensin.

Debatten om det etiska i 
att framställa drivmedels-
etanol utifrån livsmedels-
råvaror har varit het. 
Tidigare i Välden idag  
Näringsliv talade Bertil 
Moldén, vd för Bil Sweden, 
sig varm för elbilen som 
han beskrev som det enda 
hållbara alternativet till 
dagens bensindrivna bilar.

– Vi måste bort från 
”ätbara bränslen”, slog Bil 
Swedens vd fast och hän-
visade till miljöjournalis-
ters och miljödebattörers 
klassificering av ”ful” och 
”fin” etanol.

Joakim Säll, på Lantmännen 
Energi efterlyser en mer 
nyanserad debatt där man 

inte per automatik klas-
sificerar etanol framställd 
på vete- och majsråvara 
som ”ful” och cellulosa och 
sockerarter som ”fin”.

– Det finns etanolfa-
briker som använder fos-
sila bränslen, till exempel 
brunkol eller naturgas, 
som processenergi. Då 
är det ju inte ”fin” etanol 
även om råvaran skulle 
vara ”fin”.

Joakim avfärdar inte att 
användandet av livsmedels-
råvara vid etanolfram-
ställning i någon mån kan 
påverka livsmedelspri-
ser, men rekordpriset på 
spannmål från i vintras 
har ingen etanolfabrik råd 
att betala.

– Endast en procent av 
världens jordbruksmark 
används för att odla bio-
energigrödor. Spann måls-
priset påverkas alltså 
främst av andra faktorer, 
menar han.

Utöver processenergin vid 
etanolframställningen och 
utsläpp av växthusgaser 
vid tillverkning av den 
gödsel som används på 
åkrarna, nämner Joakim 
en rad andra aspekter som 
borde tas med i debatten 
för att göra den relevant 
och rättvis.

– I Lantmännens bio-
bränsle-eldade etanolfa-
brik i Norrköping används 
bland annat vete från årets 
svenska veteskörd som inte 
håller livsmedelskvalitet. 

En av biprodukterna vid 
all vår produktion är pro-
teinhaltig så kallad drank 
som används vid framställ-
ning av djurfoder, vilket 
minskar behovet av import 
av sojamjöl. Biprodukters 
nytta bör ”krediteras” när 
man gör en miljöpåverkan-
analys, menar Joakim.

Den mark som råvaran 
odlas på har även betydelse 
i det stora miljöperspekti-
vet. Lantmännen importe-
rar bland annat etanol från 
den sockerrörsbaserade 
brasilianska etanolproduk-
tionen för att täcka beho-
vet av drivmedelsetanol i 
Sverige. Brasilien är ett 
bra exempel på energi- och 
miljöeffektiv markanvänd-
ning menar Joakim.

Det finns dock sämre exem-
pel där man till exempel 
odlar ”ettåriga” etanolgrö-
dor på marker som avger 
höga halter växthusgaser.

– Ibland hamnar debat-
ten snett när det låter som 
om markanvändningen 
handlar om mat eller eta-

nol. Markanvändning för 
tobaksodling är ju högst 
tveksam, men det glöms 
bort i debatten.

– Den etanol som fram-
ställs av svenska spannmål 
i Norrköpingsfabriken kan 
betraktas som ”fin” etanol, 
säger Joakim och hänvisar 
till en rapport från Lunds 
tekniska högskola.

I rapporten, där Lant-

männen är en av uppdrags-
givarna, konstateras en 
80-procentig reduktion av 
växthusgaser jämfört med 
bensin, att jämföra med 85 
procent för den brasilian-
ska etanolen och 20 pro-
cent för den etanol som 
framställs av majs i USA.
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Fin eller ful etanol engagerar
Lantmännen efterlyser mer nyanserad debatt om spannmål som bilbränsle

– Vi måste bort från ”ätbara” bränslen, slog Bil Swedens 
vd Bertil Moldén fast i en intervju den 3 september i 
Världen idag Näringsliv.
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– I Lantmännens biobränsle-eldade etanolfabrik i Norrköping används bland annat vete från årets svenska veteskörd som inte håller livsmedelskvali-
tet. En av biprodukterna vid all vår produktion är proteinhaltig så kallad drank som används vid framställning av djurfoder, vilket minskar behovet av 
import av sojamjöl. Biprodukters nytta bör ”krediteras” när man gör en miljöpåverkananalys, menar Joakim Säll, vd för Lantmännen Energi.

– Vi måste bort från ”ätbara” bränslen, slog Bil Swedens 
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Bertil Moldén är talför 
vd på Bil Sweden, bil-
industrins namn på sin 
branschorganisation, 
”Bilindustriföreningen”.

Trots vikande siffror för 
nyregistreringen av bilar 
i Sverige är han optimist 
inför framtiden. Siffrorna 
kommer att ligga runt 
275 000 nyregistrerade 
fordon i år.

– Vi har varit med om 
svackor förr, säger han. 
Samtidigt hoppas han 
på nya motorer som ska 
driva framtidens bilar 
utan fossila bränslen.

Att bränsledebatten påverk at 
honom personligen är allde-
les tydligt. Själv kör han en 
gasdriven Volvo. Men han är 
nästan maniskt optimistisk 
inför den nya generation en 
eldrivna bilar, elhybriderna. 
Etanolen som bränsle, menar 
han, blev dominerande där-
för att antalet etanolpumpar 
snabbt växte i motsats till 
biogasstationer.

– Det finns ”ful” etanol 
och det finns ”fin” etanol, 
säger han, och citerar ett 
antal miljöjournalister.

Ful etanol är etanol som 
framställs av vete, majs 
och palmolja.

Han berättar om en miljö-
debattör som lastade 50 
limpor i bagageutrymmet 
för att visa att det var lika 
mycket ”mat” som det fanns 
i etanoltanken på bilen.

Fin etanol, tycker samma 
journalister, är etanol 
fram  ställd av cellulosa och 
socker arter.

– Vi måste bort från 
”ätbara” bränslen, slår han 
själv fast som en målsätt-
ning för hela industrin.

I Sverige förs i dag en 
högljudd debatt som menar 
att etanolproduktionen 
är en av faktorerna som 
märkbart bidragit till de 
ökande matpriserna på 
världsmarknaden.

Gasbilen blev inte heller 
vad industrin räknat med.

– Fordonstillverkarna tog 
fram produkterna i god tid, 
säger Moldén, men framför 
allt fanns det inget funge-
rande system av infrastruk-
tur med tankställen.

Att bygga en gastapp 
kostar mer än tre miljoner. 
Etanolpumpen kostar bara 
300 000 kronor.

Dessutom finns det inte 

tillräckligt med biogas, 
som blev den svenska stor-
stadsmodellen, berättar 
Bertil Moldén. Han menar 
dock att gasen fortfaran-
de är attraktiv för city-
transporter, till exempel 
sopbilar, och för kollektiv-
trafik i storstadsområdena 
där systemet är utbyggt.

Men för Bertil Moldén är 
det elhybriden som gäller i 
framtiden.

Enkelt uttryckt handlar 
det om att driva bilen med 
en elmotor som kan laddas 
i en vanlig stickkontakt ur 
”två hål i väggen”.

– Det är elbilen som är 
framtiden, säger Moldén, 
alldeles övertygad. Han 

menar att alla världens 
ledande bilföretag koncen-
trerar sin forskning mot 
elhybridmotorn.

Hittills är det bara Toyota 
som lyckats med sin Prius. 
Toyota har omkring 200 
försöksbilar runt om i 
världen. En av dem ”lob-
bade” i Visby under Alme-
dalsveckan i somras.

Men den stora bilsalong-
en i Paris nästa månad 
kommer att bli ”en upp-
visning från alla världens 
bilföretag i elhybrider”.

– Gissningsvis kommer 
ingen tillverkare dit utan 
en elbilsprototyp.

Det handlar om ett teknik-

skifte för hela branschen, 
där industrin helt enkelt 
anpassar sig till kunder nas 
miljömedvetenhet.

– Därför är de utlovade 
forskningspengarna livs-
viktiga för svensk bilindu-
stri, passar Moldén på att 
skjuta in. 

Volvo och Saab är inga 
undantag. Vovlo satsar på 
ett intressant koncept med 
en elmotor i varje hjul. Men 
inget företag är helt klar 
med de optimala lösningar-
na. Laddningsproblemen, 
batteriernas storlek, möj-
ligheten att förlänga kör-
sträckorna har varit några 
av problemen.

Prisfrågan är en annan. 

Manipulerade
journalister?
Den borgerliga regeringen har infört två refor-
mer som båda handlar om väldigt små pengar 
för dem det gäller.

Den ena gäller att kunna göra avdrag för hus-
hållsnära tjänster, hånfullt kallat ”pigavdraget” 
av oppositionen. Det andra gäller vårdnadsbidra-
get för småbarnsföräldrar. Också det utskällt och 
hånat av framför allt feminister och socialister.

Skulle debatten stå i proportion till vilka 
summor det gäller, skulle båda avdraget och 
bidraget handla om astronomiska summor. 
Nu gör det inte det, 
Hushållsnära tjänster 
kan innebära några 
tusenlappar i skat-
tereduktion för dem 
som lyckats krångla 
sig igenom avdrags-
bestämmelserna. 
Vårdnadsbidraget är 
egentligen bara en 
symbolisk summa för 
att markera rätten 
till valfrihet. Ingen 
småbarnsförälder 
kan ersätta en jobb-
inkomst med 3 000 
kronor i månaden. 
Det måste vara något 
annat som får för-
äldrarna att fylla i 
blankettera i de kommuner som vågat stå emot 
högljudda feminister och införa bidraget.

Detta andra som drivit de föräldrarna är kra-
vet på verklig valfrihet. Detsamma gäller egent-
ligen även hushållsnära tjänster. I det ena fallet 
handlar valfriheten om att stanna hemma med 
sina egna barn även om det är en förlustaffär. I 
det andra fallet handlar valfriheten om att inte 
stanna hemma utan låta någon annan ta hand 
om en del hushållstjänster för att man själv ska 
hinna jobba.

Det har närmast varit patetiskt att se hur en 
samlad journalistkår manipulerats (?) att 
samtidigt och i alla medier de senaste dagarna 
skildra både hushållsavdragsreformen och 
vårdnadsbidraget som misslyckade. Är det 
fråga om en journalistisk kampanj eller en 
central medielobbyist som helt lyckats ta död på 
journalistisk integritet och självständighet?

”Reformen är misslyckad” basunerar en sam-
fälld journalistkår. Ingen berättar hur krångligt 
skatteverket gjort det för de stackare som söker 
avdraget. Först skulle ansökan vara inne i 
januari, sen i maj. Reglerna var oklara och tids-
fristen för ansökan otydlig. Vårdnadsbidraget 
söks av alldeles för få, därför slår man nu dag 
efter dag fast att det är politiskt fel. Som om 
ett bidrag till svårt handikappade skulle vara 
fel därför att det inte är tillräckligt många som 
behöver bidraget. Valfrihetsaspekten tycks vare 
sig feminister eller journalister vilja fatta.

Min stora fråga är: Vem manipulerar svenska 
journalister till denna magnifika och ensidiga 
samsyn?

Det har närmast 
varit patetiskt att 
se hur en sam-
lad journalistkår 
manipulerats (?) 
att samtidigt och 
i alla medier de 
senaste dagarna 
skildra både hus-
hållsavdragsre-
formen och vård-
nadsbidraget som 
misslyckade.

REDAKTÖRENS KRÖNIKA

är redaktör för 
Världen idag Näringsliv.
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– Det är elbilen som är framtiden, säger Bil Swedens vd Bertil Moldén, alldeles övertygad. 
Han menar att alla världens ledande bilföretag koncentrerar sin forskning mot elhybridmotorn.

Svensk bilindustri satsar på elhybridbilar:

Vi vill komma bo
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>> Mer om 
bilindustrin

��2007 registrerades 
307 000 nya bilar i 
Sverige. 1988 var siffran 
”all time high” med 
344 000 nyregistrering-
ar. 1992 dök siffrorna 
till 123 000. Prognosen 
för 2008 har skrivits 
ner till 275 000 nyre-
gistreringar.

��Stora bensinslukande 
bilar (typ SUV:ar) har 
drastiskt minskat i för-
säljning.
Miljöbilsförsäljningen 
slår alla rekord. 
Skatteförmåner för 
miljöbilar har hittills 
gynnat försäljningen. 
Ändrade regler kan 
komma redan från års-
skiftet med slopade 
subventioner.

��Sverige har omkring 
4,4 miljoner bilar i 
rullning på våra vägar. 
Trots stor svensk bilin-
dustri har Sverige till-
sammans med Finland 
den äldsta bilparken 
i Europa med en stor 
andel bilar som är 
äldre än 10 år.

��Sverige är ledande 
på trafiksäkerhets-
forskning. Trots detta 
omkommer cirka 500 
personer varje år i tra-
fiken. En tredjedel av 
dödsolyckorna är alko-
holrelaterade.
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Är det så här det kommer att se ut för dagens fossildrivna bilar? Bensinpriser och olje-
beroende kommer att driva fram en ny bilpark med nya motorer.
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När det gäller elbilar är det hittills bara Toyota som lyckats med sin Prius. Toyota har 
omkring 200 försöksbilar runt om i världen, ett par av dessa fanns på plats då Fortum och 
Stockholm stad invigde den första laddstolpen för elbilar i Humlegården i juli. 
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Den stora bilsalongen i Paris nästa månad kommer att bli ”en 
uppvisning från alla världens bilföretag i elhybrider”.

ort från ätbara bränslen

I dag kostar en elbil med 
nuvarande koncept cirka 
100 000 mer än samma ben-
sinbil. (Toyota)

Men Bertil Moldén tror 
att utvecklingen kommer 
att gå snabbt. Vad det nu 
handlar om menar han är 
att politikerna och sam-
hällsplanerarna ligger före 
denna gång med utbyggd 
infrastruktur. Det gäller 
att bygga elskåp på par-
keringsplatser, vid köpcen-
tra och i bostadsområden. 
Elskåp kostar nästan ing-
enting och bilar drivna på 
”grön el” måste väl vara 
varje miljöväns dröm.

Men framför allt gäller 

bilarnas bränslesystem 
vår inställning till bilen 
både som transportmedel 
och som ett instrument för 
enskild frihet och rörlig-
het. Det handlar också om 
en stor svensk industri-
gren med mer än 150 000 
arbetstillfällen.

Den svenska nyregist-
reringen av bilar med 
omkring 250 000 per år 
skall jämföras med till 
exempel Frankrikes 2.5 
miljoner per år.

Trots det är Sverige före-
bild bland biltillverkarna.

Att Ford och GM ville köpa 
in sig i svensk kunskap var 
ingen tillfällighet. Nu gäller 
det bara att behålla detta 

svenska kunnande i land-
et. Bilindustriföreningens 
”lo bby            arbete” går i hög grad 
ut på att skapa den förstå-
elsen. Konkurrensen från 
Kina och Indien hårdnar.

–Vi har ingen anledning 
till oro än, säger Moldén, 
men tiden arbetar för dem.

Om världskonjunkturer-
na viker måste industrin 
ha framtidsberedskap men 
också satsa på rätt pro-
dukt. Elhybriden ser ut att 
vara ”framtidens bil” och 
det mycket snart.

SIEWERT ÖHOLM
siewert.oholm@varldenidag.se
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