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Vi måste snarast ställa om vårt energisystem så att det 
enbart baseras på förnybar energi som solenergi, vind-
kraft, vattenkraft och bioenergi. Omkring hälften av Sve-
riges energi kommer i dag från förnybara källor. Mycket 
kvarstår alltså att göra. En av de stora utmaningarna är 
att all energiproduktion, även den förnybara, kan ha ne-
gativ effekt på miljön om den inte planeras och hanteras 
på rätt sätt.

Förutom att minimera utsläppen av växthusgaser som 
koldioxid och metan måste all energiproduktion också 
ta hänsyn till de ekologiska begränsningarna som finns 
i naturen. Vi behöver avväga vilka resurser som ska an-
vändas till energi, och vilka som ska användas till exem-
pelvis mat och andra produkter och tjänster, men också 
vilka resurser som krävs för att ha levande ekosystem 
och för att bevara den biologiska mångfalden. Häri ligger 
en inneboende konflikt. Förnybara energikällor har vis-
serligen generellt sett mycket låga utsläpp, men felaktigt 
hanterade kan de ha stora negativa konsekvenser på både 
klimat och natur. Världsnaturfonden WWF arbetar för att 
utsläppen av växthusgaser från energisystemet ska mins-
ka samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

Alla industriländer har åtagit sig att upprätta natio-
nella färdplaner, det vill säga långsiktiga strategier för 

hur utsläppen av växthusgaser ska minska till en mycket 
låg nivå senast år 2050. Detta kom man överens om vid 
FNs klimatkonferens i Cancún i Mexiko år 2010. Som en 
följd av detta har också EU-kommissionen tagit fram en 
färdplan med målet att reducera utsläppen inom hela EU. 
Sveriges regering har gett i uppdrag till Naturvårdsverket 
att ta fram ett underlag för en färdplan som ska möta vi-
sionen om att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp 
av växthusgaser i atmosfären. WWF ingår i flera refe-
rensgrupper kopplat till denna process. En slutrapport 
ska lämnas från Naturvårdsverket till regeringen senast 
den 1 december 2012.

100% FÖRNYBART PÅ NATURENS VILLKOR
Så hur bör den svenska färdplanen utformas? WWFs syn 
på energisystemet har sammanfattats i rapporten: Håll-
bar energi – 100 % förnybart på naturens villkor. Genom 
att kraftigt satsa på enbart förnybar energi och samti-
digt fasa ut fossila bränslen och kärnkraft, presenteras 
en möjlig lösning på hur Sverige kan reducera sina växt-
husgasutsläpp samtidigt som den biologiska mångfalden 
och våra ekosystem bevaras. De investeringar som måste  
göras ligger inom rimliga samhällsekonomiska gränser 
och det finns flera exempel på att det är lönsamt och att 
det skapar goda förutsättningar för nya jobb, innovation 
och fler växande företag. Det finns också en stor outnytt-
jad potential för solenergi i Sverige, vilket fungerar allde-
les utmärkt även på våra breddgrader under en stor del 
av året. Denna svenska rapport följde på en internationell 
rapport där WWF visade att det är möjligt att ställa om 
hela världens energisystem till enbart förnybar energi 
senast år 2050.

De globala problemen kring energi, både tillgång och 
användning, är stora. 2,7 miljarder människor tvingas 
i dag laga mat över öppen eld med allvarliga hälsopro-
blem som följd. 1,4 miljarder människor saknar eller har 
ojämn tillgång till elektricitet. Att lösa energifrågan är 
alltså av största vikt av många skäl, och dessa rapporter 
visar att det är fullt rimligt och möjligt att också göra det. 
Men samma princip gäller överallt – all energiproduktion 
måste baseras på enbart förnybara energikällor och sam-
tidigt anpassas till naturens begränsade resurser.

Brännpunkt

Energifrågan måste lösas och det börjar bli 
bråttom. De senaste 100 åren har den globala 
medeltemperaturen stigit med nästan 1 grad. 
Genom våra utsläpp av växthusgaser har vi 
snart tecknat oss för ytterligare 1 grad. För att 
förhindra allvarliga skador på vår planet får 
inte temperaturen stiga mer än så. Inom några 
få år måste vi vända trenden och minska våra 
utsläpp av växthusgaser – utan att skada 
ekosystemen. Sverige måste ta sitt ansvar och 
sätta ambitiösa mål för förnybar energi redan 
till år 2030.
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VI MÅSTE MINSKA VÅR ENERGIANVÄNDNING
En av de viktigaste sakerna vi kan göra för att reducera 
vårt tryck på naturens resurser är att minska vår egen 
energianvändning. Det är långt mycket viktigare än att 
bara öka vår produktionskapacitet av energi. Det är möj-
ligt att reducera vår användning med minst en tredjedel 
till år 2050 jämfört med i dag, utan att behöva tumma 
alltför mycket på vår bekvämlighet. Det handlar om att 
återvinna och återanvända, men också att gods och per-
sontransporter måste flyttas över från väg till järnväg, 
eller att alla nya hus måste byggas som passivhus, det vill 
säga hus som använder mycket lite tillförd energi. Paral-
lellt måste också alla befintliga bostäder renoveras vilket 
innebär att 2–3 procent av Sveriges bostadsyta måste re-
noveras varje år fram till 2050.

En av Sveriges största energitillgångar är bioenergi 
från skogen där den största andelen kommer från rest- 
och biprodukter inom exempelvis sågverks- och massa-
industrin. Denna resurs kommer även i framtiden utgöra 
en stor del av energisystemet. Men för att bioenergi ska 
bli hållbart krävs styrning. Ur ett växthusgasperspektiv 
kan en kraftigt ökad an-
vändning av bioenergi fort 
bygga upp en klimatskuld, 
det vill säga ett överskott 
av koldioxid i atmosfären 
vilken kan ta årtionden att 
återbinda i biomassan.

Eftersom vi inom bara 
några få år måste åstad-
komma reduktioner av våra 
utsläpp är det därför viktigt 
att i första hand minska på 
vår energianvändning och 
i andra hand välja hållbara 
förnybara energikällor så-
som bioenergi.

Detta är också viktigt 
för den biologiska mångfal-
den. I den svenska skogen 
finns i dag cirka 2 000 röd-
listade arter. För att förhin-
dra förluster av arter måste 
skydd och hänsyn stärkas  
i det brukade skogsland-
skapet.

Sverige har även för-
bundit sig att följa den internationella konventionen för 
biologisk mångfald, som innebär att minst 17 procent av 
landekosystemen ska skyddas genom ekologiskt repre-
sentativa nätverk och med fokus på områden av betydelse 
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ökat skydd 
och hänsyn samt anpassning av skogsbruksmetoder be-
gränsar således tillgången på hållbar bioenergi.

VINDKRAFT NÖDVÄNDIG I FRAMTIDA ENERGISYSTEM
Den nationella planeringsramen för utbyggnad av vind-
kraften i Sverige till år 2020 motsvarar nästan en fem-

tedel av den totala produktionen av elektricitet. WWF 
anser att vindkraften är en nödvändig del av framtida 
energisystem men att utbyggnaden noga måste planeras. 
Det behövs en samlad nationell fysisk planering av var 
vindkraft kan placeras för att minimera miljöpåverkan, 
samt en redovisning av var vindkraft inte bör placeras.

Att noga planera stora nationella infrastruktursats-
ningar som vindkraftsutbyggnaden utgör, är avgörande 
för att kunna nå utbyggnadsmålen inom rimlig tid. Det 
finns inte heller några som helst skäl att placera vind-
kraft i formellt skyddade eller andra särskilt värdefulla 
områden eftersom det finns gott om mer lämpliga platser 
i Sverige. Dessutom måste gällande regler för miljökon-
sekvensbeskrivningar och beslut noggrant följas.

NEJ TILL VATTENKRAFTSUTBYGGNAD
När Sverige började bygga ut vattenkraften för nästan 100 
år sedan togs liten hänsyn till konsekvenserna för ekosys-
temen i våra älvar och vattendrag. Det är få kraftverk som 
i dag är tillräckligt anpassade för fisk och andra vandran-
de arter. Det krävs ett mer miljöanpassat vattenflöde för 

att bättre efterlikna de 
naturliga variationerna 
som existerar i ett vat-
tendrag, som exempelvis 
en kraftig vårflod.

WWF anser att ingen 
fortsatt utbyggnad av 
vattenkraften ska ske 
i Sverige, och att det 
juridiska skyddet ska 
stärkas för de fyra natio-
nalälvarna Vindelälven, 
Torneälven, Kalixälven 
och Piteälven.

Den befintliga vatten-
kraften måste anpassas 
i enlighet med målen i 
EUs vattendirektiv samt 
det svenska miljömålet 
för ”Levande Sjöar och 
Vattendrag” för att ga-
rantera fungerande eko-
system i våra vattendrag. 
WWF sitter med som ex-
pert i den pågående stat-
liga utredningen om vat-

tenverksamheter som ska se över reglerna för vattenkraft 
i svensk lagstiftning.

Det börjar bli bråttom. Den arktiska havsisen har 
denna sommar nått sin minsta utbredning som någonsin 
mätts i modern tid. Detta är en alarmerande signal om att 
klimatförändringarna redan påverkar oss.

WWF kräver att Sverige tar sitt ansvar och antar ett 
mål om 100 procent förnybar elektricitet och 80 procent 
förnybar energi redan till år 2030 – samtidigt som hänsyn 
ska tas till naturens begränsade kapacitet att förse oss med 
alla de tjänster och resurser vi behöver.


