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Bioenergi inte längre ett alternativ
– När vi samlades här första gången för fyra år sedan, trodde vi att oljepriset
år 2030 skulle passera 100 dollar per fat. Nu har det redan gått långt över
den gränsen och bioenergi är mer angeläget än någonsin tidigare.
Mer behövde professor Tomas Kåberger inte säga för att bevisa att 2008 års
upplaga av mässan och konferensen World Bioenergy i ett jättesprång blivit
viktigare än vad någon kunnat föreställa sig.
Kåberger är generaldirektör för den svenska energimyndigheten och
moderator på konferensen. Talarlistan visade vilken vikt bioenergi tillmäts
idag. Först ut efter invigningstalaren kronprinsessan Victoria var
näringsminister Maud Olofsson som mötte en publik med deltagare från

jordens alla hörn.
– För oss i Sverige är bioenergi inte längre en alternativ energikälla. 40
procent av vår energibalans är förnybar energi. Exklusive transporterna har vi
ett nästan fossilfritt energisystem, förklarade hon.
Sedan gjorde hon en tillbakablick till när hennes föräldrar var unga och
Sverige ett jordbruksland under snabb omvandling till en framstående
industrination, driven av fossila bränslen. Nu har den vägen nått sitt slut.
– Det fanns ett dolt pris för välfärden och det är vad vi nu får betala, ansåg
hon och underströk att det inte handlar om domedagen:
– Min framtid är ljus, klimatförändringarna är på samma möjligheter till nya
jobb och tillväxt. Men vi måste handla nu. Tiden är inte förnybar.
I samma spår följde näste talare, polens vice statsminister och
näringsminister Waldemar Pawlak:
– Det svenska exemplet inspirerar oss och för mig personligen är det här en
mycket viktig fråga.
Polen har sedan 2006 ett samarbetsavtal med Sverige om utveckling av
förnybar energi. Men vägen dit är lång, 60 procent av Polens energi kommer
från kol, 32 procent från olja och gas och resterande åtta procent från
förnybara bränslen.
Polen är inte ensamt om att behöva lämna den fossila vägen. Hela Europa
står inför samma utmaning, förklarade Alfonso Gonzalez Finat, rådgivare i
energifrågor till EU-kommissionen.
– Europa har förbundit sig att minska utsläppen av koldioxid med 20 procent
fram till 2020. Bioenergi är den viktigaste vägen att nå målet och 2020 räknar
vi med att två tredjedelar av förnybar energi kommer från biomassa.
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