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Lantbrukets mål för 
fossilfrihet 

Färdplan för Fossilfri 
konkurrenskraft 

  

 

Målbilden för 
lantbrukssektorns färdplan 
för fossilfri konkurrenskraft 
är 

 

• Behålla och starka sin ledande 
roll i hållbarhetsarbetet 

• Vara en möjliggörare for andra 
branscher att bli hållbart 
fossilfria 

• I linje med livsmedelsstrategin 
och för klimatets bästa ska 
produktionen inom näringen 
öka under hela tidsperioden 
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Färdig 2020, 
Fossilfritt Sverige 
LRF, Lantmännen, 
Arla, HK Scan 
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Färdplanens delmål 
 

 

• 25 % fossilfria på drivmedel, 
torkning och värme 2020. 

• 40 % fossilfria på drivmedel, 
torkning och värme 2025. 

• 100 % fossilfria på drivmedel, 
torkning och värme 2030. 

 

• På sikt fasa ut användningen 
av mineralgödsel som 
tillverkats med fossil energi. 

• Omställningen ska ske på 
inhemskt producerade 
bränslen 
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Vad branschen efterfrågar 
från politiken 

 

• Biopremie 

• Ökad inhemsk produktion 

• Mer energieffektivisering 

• Skattebefrielse för rena 
biodrivmedel 

• Mål för konsumtionsbaserade 
utsläpp 

• Översyn av lagar och regler 

• Mer svenskt i offentlig 
upphandling 
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Hur har det gått hittills: 

• 2020, 25% fossilfritt,  

• Ökad förnybar torkning av 
spannmål 

• Biogastraktor på gång nästa år 

• Fossilfri mineralgödsel kommer 
år 2023 

 

• Ex 

• Volvo BM lastare (större) batteri 

• Robot ogräsrensare 
sockerbetor 

• Biogastraktor 2022 
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Utredningen   
fossiloberoende  

lantbruk 

 –Vägen mot ett 
fossiloberoende 

lantbruk 
Presenterades 30 juni 2021 

Syftet med utredningen 
har varit att ta fram 
förslag som bidrar till en 
konkurrenskraftig 
livsmedelskedja, en 
förbättrad drivmedels- 
och livsmedelsberedskap, 
samt att nå uppsatta 
klimatmål 
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Förslag: 

• Jordbruksavdrag 

• Utvidga klimatpremien för 
arbetsmaskiner, (på gång) 

• Återbetalning av dieselskatt 
fasas ut 

• Biopremie för rena 
biodrivmedel införs 

• Gödselgasstödet och 
biogasstödet utökas och 
förlängs (i höstbudget) 
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Drivmedel 
 
olika undersökningar, enkäter 
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Energianvändning i lantbruket,  
Energimyndigheten, 2018 års förbrukning 
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Ej transport på allmän väg och ej inom skogsbruk 

Total 250 119 577 m3 

 

89,1% Standarddiesel, (varken 100 % förnybar eller 100 % fossil) 

7,7% Ren fossil diesel 

2,3% Ren biodiesel 

0,9% Motorbensin 

0,03% Etanol 

0,01 % Fordonsgas 

 

RME ej med!? 
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Enkät feb 2021 LRF medlemmar  
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553 st svar, utskick till 3000 st 

Vad är ditt huvudsakliga bränsle i dina maskiner? 

71,6% Standarddiesel 

19,5% Blankdiesel (Ren fossil diesel) 

2,9% HVO 100 

2,9% RME 

1,1% El/batteri 

0,02% Etanol 

0 % Biogas 

1,8% Annat (bensin) 

(Här tror vi att några har fyllt i blanddiesel fast det är standarddiesel de köpt) 
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Enkät feb 2021 LRF medlemmar 
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553 st svar, utskick till 3000 st 

Varför har du inte valt att köra på biodrivmedel? Fler svar möjliga 

 

 

44% 

30% 
26% 

21% 
18% 

8% 

(På frågan om 

varför du valt 

biodrivmedel (52 

st) har ca 70 % 

svarat att de har 

ett stort 

miljöintresse och 

vill bidra till 

uppsatta 

klimatmål och vill 

förstärka 

miljöaspekten i 

mitt varumärke) 
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Konkurrenskraft  
mot andra länder 
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Dieselpris EU-länder 
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-Sverige, skatt 

4,74kr/lit 

-Finland 

-Danmark 

-Tyskland 

-Österrike 

Källa: 

Lantwirtschaftskammer, 

Österrike, 2020 
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-Sverige, skatt 4,74kr/lit 

minus 1,93 kr/lit=2,81kr 

-Österrike 

-Finland 

-Tyskland 

-Danmark 

Källa: 

Lantwirtschaftskammer, 

Österrike, 2020 

Diesel/HVO 26 okt 

19,37 kr/lit 

HVO 20,02 kr/lit 

+65 öre 

+1,93 kr/lit 

+2,58 kr/lit 
Preem 8 apr: 

Evolution Diesel 15,82kr/lit 

HVO 100 17,27kr/lit 

+ 1,45kr/lit 

-1,93 återbetalning 

+3,38kr/lit 
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