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Abstract 

To curb greenhouse gases and mitigate climate change is one of the biggest challenges human 

society face today. Carbon dioxide (CO2) has accumulated rapidly in the atmosphere as a 

consequence of burning of fossil fuels and deforestation. The aim of this study is to explore 

two methods to store carbon dioxide in geological formations and biological sinks. The aim is 

also to discuss the two mitigation options from a sustainable perspective and whether it can 

lead to a better environment and benefits for local and global societies. The research questions 

are: Which method to store carbon dioxide, geological or biological, is the most effective? 

Which method to store carbon dioxide, geological or biological, has the greatest potential to 

promote sustainable development for local communities? 

The method used is a comparative case study and presents four case studies that explore the 

potential for CO2 storage offshore in Norway and Brazil; and in tropical forests in Mexico and 

Brazil. The mitigation options are discussed from two different theoretical perspectives. The 

principle of the theory of ecological modernisation is that innovation and environmentally 

friendly technology can solve the environmental problems human societies face today, 

whereas the theory of common pool resources promotes local communities to govern limited 

resources in order to manage them sustainably.  

The findings suggest that ecological modernisation legitimize environmental destruction as 

carbon dioxide storage in geological formations (CCS) use the technology as a mean to 

extract more oil and gas; which results in a rebound-effect. Therefore, carbon dioxide capture 

in geological formations is not a realistic method unless it can prevent further emissions. 

Protected forest resources can be seen as biological insurance, which safeguard ecosystem 

services, biodiversity, and the forest potential to hold carbon. Carbon sequestration in tropical 

forest has the potential to store carbon dioxide given that the forests are protected and local 

communities have tenure rights, knowledge, and the means to protect the forest and manage 

them sustainably.   

Keywords: Carbon dioxide capture and storage; CCS; Carbon sequestration; Biodiversity; 

Ecological modernisation; Rebound-effect; Common Pool Resources; Local communities; 

Sustainable development 
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Sammanfattning 

Att minska växthusgaser i atmosfären och mildra klimatförändringen är en av största 

utmaningar den mänskliga civilisationen står inför idag. Koldioxidkoncentrationen i 

atmosfären har ökat markant som en konsekvens av mänskliga aktiviteter så som förbränning 

av fossila bränslen och avskogning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka metoder 

att lagra koldioxid i geologiska formationer och biologiska sänkor. Syftet är också att, utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv, diskutera om förmildringsåtgärderna kan leda till en bättre miljö 

samt dess potential att bidra till samhällsnyttor för lokala och globala samhällen. De två 

frågeställningar som ställs är: Vilken lagringsmetod, geologisk eller biologisk 

koldioxidlagring, är mest effektiv? Vilken lagringsmetod, geologisk eller biologisk 

koldioxidlagring, har störst potential att bidra till lokalsamhällens hållbara utveckling? 

Den metod som används är en komparativ fallstudie där fyra fall presenteras. Fallstudierna 

rörande geologisk lagring representeras av utvecklingen av koldioxidlagring till havs i Norge 

och Brasilien. Fallstudierna rörande biologisk lagring representerar kolsänkor i Mexikos och 

Brasiliens tropiska regnskogar. De två förmildringsåtgärderna diskuteras utifrån två olika 

teoretiska perspektiv. Principen bakom ekologisk modernisering innebär att innovation och 

miljövänlig teknologi kan lösa dagens miljöproblem, medan teorin om gemensamma 

resurspooler lyfter lokalsamhällen som beskyddare av begränsade skogsresurser samt dess 

förmåga att förvalta dem hållbart.  

Slutsatsen som dras är att ekologisk modernisering innebär en legitimering av miljöförstöring 

eftersom den miljövänliga tekologin leder till en rekyleffekt då utsläppen i slutändan ökar. 

Därför är CCS inte en realistisk förmildringsåtgärd såvida den kan förbygga ytterligare 

utsläpp. Att bevara skog kan ses som en biologisk försäkring där ekosystemtjänster, 

biodiversitet och skogens förmåga att hålla kol är säkerställda. För att biologiska kolsänkor 

ska bli en realitet krävs att lokalsamhällen har sina rättigheter säkrade och att de innehar den 

kapacitet och kunskap som krävs för att bevara och förvalta skogen hållbart. 

Nyckelord: koldioxidlagring, CCS, kolsänka, biologisk mångfald, ekologisk modernisering, 

rekyleffekten, gemensamma resurspooler, lokalsamhällen, hållbar utveckling 
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1. Inledning 

Om vi ser jordens utveckling komprimerat till ett dygn har den mänskliga arten existerat i två 

sekunder. Under dessa två sekunder har människan extraherat resurser långt under jordens 

skorpa, förflyttat skogar och berg, förorenat hav och mark, lett arter till utrotning och satt sig 

själv högst upp i näringskedjan. I en begränsad värld är vi alla delaktiga i den förändring som 

sker (Smith 1999:1).  

Sedan Bruntlandsrapporten utkom på 1980-talet har ett globalt mantra varit hållbar 

utveckling. Hållbar utveckling definierades av Bruntlandskommissionen som ”en hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED 1987). Hållbar utveckling 

grundar sig på tre dimensioner (ekologi, ekonomi och samhälle) som tillsammans innebär 

långsiktig hållbarhet.  

Med hållbar utveckling i bagaget och rapporter om klimathotet har det på den globala 

agendan uppkommit strategier och policydokument för att dels mildra klimatförändringen, 

dels anpassa samhällen för att minimera dess sårbarhet för yttre påfrestningar. Detta 

examensarbete fokusera på två förmildringsåtgärder som går ut på att minska koncentrationen 

koldioxid i atmosfären genom att lagra koldioxid (CO2) i geologiska respektive biologiska 

sänkor. 

Problematiken grundar sig i de förhöjda växthusgaserna, som vid förbränning av fossila 

bränslen och avskogning genererar ökade utsläpp till atmosfären (Withgott & Brennan 

2010:508). Det är en klar orsak- och verkankorrelation då ökade växthusgaser innebär en 

förhöjd växthuseffekt, som leder till en global uppvärmning, vilket i sin tur späder på 

klimatförändringen (Withgott & Brennan 2010:506). 

Den växthusgas som fått mest uppmärksamhet är koldioxid. Som kan utläsas i figur 1 nedan, 

är det tydligt att koldioxidkoncentrationen har skjutit i höjden under de senaste hundra åren. 

Enligt FNs klimatpanel (Intergovernmental Panel of Climate Change [IPCC]) är 

framtidsscenariot, med största sannolikhet, att koldioxidkoncentrationen i atmosfären kommer 

att fortsätta öka i framtiden om inga drastiska åtgärder görs (IPCC 2007).  
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Figur 1 koldioxidkoncentrationen i atmosfären 10000 år tillbaka från 2005 räknat. Egen bearbetning av IPCCs figur i AR4. 

För att förstå den bakomliggande problematiken med förhöjda koldioxidutsläpp i atmosfären 

beskrivs klimatförändringen, växthuseffekten och kolcykeln nedan. Därefter följer ett avsnitt 

som förklarar skillnaden mellan geologisk och biologisk koldioxidlagring.  

1.1. Bakgrund 

1.1.1 Klimatförändring och växthuseffekten 

Klimatförändring är i sig en naturlig process som ändras över tid. Globala klimatförändringar 

är ett resultat av förändringar i olika klimatsystem så som inkommande solenergi, kemiska, 

biologiska och territoriella förändringar som kan ändra atmosfärens komposition av 

växthusgaser. Förändringar i kemiska och biologiska cykler innebär förändringar i nederbörd 

och medeltemperatur (Bonan 2008:105; Withgott & Brennan 2010:506).  

Atmosfären fungerar som ett membran som reglerar medeltemperaturen och är en 

förutsättning för att det ska finnas liv på jorden. Växthuseffekten är ett resultat av att vi har en 

atmosfär. Ungefär hälften av den inkommande solstrålningen absorberas av markytan medan 

resten antingen absorberas av atmosfären eller reflekteras bort på grund av molntäcke, 

partiklar eller av atmosfären. Den strålning som marken utsöndrar absorberas av 

växthusgaserna i atmosfären som återstrålar värmen till marken och det är den processen som 
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kallas växthuseffekten (Withgott & Brennan 2010:506-507). De främsta växthusgaserna är 

vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), metan (CH3) och kväveoxid (N2O) och finns naturligt i 

atmosfären (Bonan 2008:15). 

Även om klimatförändringen är en naturlig process är den klimatförändring vi ser idag 

onaturligt snabb och IPCC har fastställt att den hastiga klimatförändringen är en effekt av 

antropogena (människoorsakade) aktiviteter. De finns många bidragande faktorer till den 

antropogena klimatförändringen men forskarsamhället är enade att de främsta orsakerna är 

förbränning av fossila bränslen och avskogning som frigör koldioxid till atmosfären och 

bidrar till förhöjd växthuseffekt (Cowie 2007:7; Withgott & Brennan 2010:506). 

I detta sammanhang är det viktigt att särskilja den globala klimatförändringen från den 

globala uppvärmningen. Global uppvärmning refererar till en ökad medeltemperatur på 

jordens yta (förhöjd växthuseffekt) och är alltså en av många bidragande effekter till 

klimatförändringen (Withgott & Brennan 2010:506).  

1.1.2 Kolcykeln 

Kolatomer (C) finns praktiskt taget överallt och är en av de viktigaste elementen nödvändiga 

för liv (Cowie 2007:10; Withgott & Brennan 2010:188). Kolcykeln refererar till hur kol rör 

sig mellan olika sfärer och drivs främst av biologiska och geologiska processer. Både mark- 

och vattenväxter tar koldioxid ur antingen atmosfären eller vattnet för att fullfölja 

fotosyntesen och släpper sedan ut en del av koldioxiden tillbaka i atmosfären eller vattnet 

genom respirationen. När plantorna förmultnar binds koldioxiden i jorden, respektive 

bottensediment och börjar sin långa resa ner mot geologisk lagring, i litosfären. Kolcykeln 

strävar ständigt efter att finna balans mellan sänkor och utsläpp och kolet är i ständigt rörelse 

om än i olika tidsaspekter eftersom de geologiska processerna är betydligt långsammare än de 

biologiska processerna. (Withgott & Brennan 2010:188-189) 

Vid avskogning och förbrännings av fossila bränslen frigörs kolet ur biomassan respektive 

den fossila resursen som reagerar med syret i atmosfären och bildar koldioxid. Resultatet 

bidrar till en obalans i kolcykeln (Cowie 2007:13) och med mer koldioxid i atmosfären 

förhöjs således växthuseffekten som bidrar till en förhöjd medeltemperatur, som i sin tur 

orsaker förändringar i andra klimatsystem i en rad olika positiva återkopplingssystem (Cowie 

2007:24) som bidrar till klimatförändringen. 
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1.1.3 Koldioxidlagring i geologiska formationer och biologiska sänkor 

Koldioxidlagring i geologiska formationer (Carbon Dioxide Capture and Storage [CCS]) är en 

relativt ny teknik som innebär att koldioxidutsläpp ska kunna fångas upp och sedan lagras i 

geologiska formationer under hav eller land (Mills 2010:5; Cowie 2007:416). CCS lyfts som 

en mildringsåtgärd för att minska koldioxidutsläppen till atmosfären (Romàn 2011).  

Det finns inga tecken på att världssamfundet plötsligt skulle sluta använda kol och olja och 

det vore naivt att tro så. Dock kan vi genom anpassning använda oss av mindre fossila 

bränslen genom att övergå till förnybar energi och biodrivmedel. Förmildringsåtgärder som 

koldioxidlagring är ett sätt att ”städa upp” gamla utsläpp samt hålla nettobalansen mellan 

förbränning och nya utsläpp (Cowie 2007:416). Enligt Mills (2010:27) är koldioxidlagring 

även aktuellt under transaktionen bort från kol och oljekraftverk och bör ses som ett tillägg till 

framtida förnybara energitekniker.  

Koldioxidlagring i biologiska sänkor (carbon sequestration) (Mills 2010), innebär att 

växtmassa binder kol och lagrar på så sätt koldioxid som annars skulle befinnas sig i 

atmosfären (Birkeland & Baird 2002:209).  

Den tropiska regnskogen har högst potential att lagra kol men hotas av avskogning då 130 000 

kvadratkilometer huggs ner årligen vilket bidrar till en fjärdedel av de globala utsläppen av 

växthusgaser (Mills 2010:162). Att använda skog som kolsänka innebär att skog bevaras 

samtidigt som den biologiska mångfalden skyddas från exploatering och förminskade värden i 

form av ekosystemtjänster (Diaz et al.2009) 

Skogar är en viktig källa till bland annat skydd, mat, bränsle och medicin samt en direkt källa 

för överlevnad för 1,2 miljarder av världens absolut fattigaste. Skogarna är också viktig för 

globala såväl som lokala klimatsystem och reglerar evapotranspirationen, alltså 

vattenförlusten från marken genom avdunstning, och har således en kylande effekt på 

klimatet. 15 % av jordens landyta täcks av regnskog och beräknar hålla 25 % av den kol som 

finns i jordens biomassa. Årligen försvinner 13 miljoner ha skog globalt genom förändringar i 

markanvändning då skog blir till åkermark eller måste ge plats för infrastruktur och 

stadsutveckling. Avskogning bidrar därför till negativa effekter för lokala bosättningar och 

förändringar i klimatsystem som kan späda på den globala uppvärmningen (Parker et al. 

2009:12-13). 
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 1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka koldioxidlagring genom två olika metoder – 

geologiska sänkor och biologiska sänkor. Syftet är även att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 

diskutera om förmildringsåtgärderna leder till en bättre miljö och kan bidra till samhällsnyttor 

för lokala och globala samhällen.   

1.3 Frågeställning 

Vilken lagringsmetod, geologisk eller biologisk koldioxidlagring, är mest effektiv?  

Vilken lagringsmetod, geologisk eller biologisk koldioxidlagring, har störst potential att bidra 

till lokalsamhällens hållbara utveckling? 

1.3.1 Avgränsning 

Det finns ett antal metoder för att lagra koldioxid geologiskt och biologiskt. Denna uppsats 

avgränsar sig till sådan biologisk lagring som omfattar urskog i den tropiska zonen nära 

ekvatorn medan geologisk lagring avgränsar sig till sådan lagring som görs i havsmiljö i 

anknytning till olje- och gasplattformar.  

De fallstudier som görs i detta examensarbete undersöks utifrån teman som belyser de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling. Först identifieras projektens utformande, sedan dess 

förmåga att mildra klimatförändringen samt om det bidrar till social och ekonomisk 

utveckling. 

Eftersom lagringsmetoderna är väldigt olika i karaktär kommer metoderna diskteras utifrån 

olika teoretiska utgångspunkter. Geologisk lagring kommer diskuteras utifrån teorin om 

ekologisk modernisering medan biologisk lagring diskuteras utifrån teorin om gemensamma 

resurspooler. 

1.4 Presentation och upplägg 

Examensarbetet undersöker två metoder att lagra koldioxid genom fallstudier baserade på 

utvecklingen i olika länder. Efter att metoden presenteras följer ett avsnitt där de två teoretiska 

utgångspunkterna presenteras och hur de relaterar till tidigare forskning rörande 

koldioxidlagring i geologiska formationer och biologiska sänkor. De fyra fallstudierna som 

gjorts presenteras i resultatet och resultatdelen avslutas med en sammanställning av fallen. 

Resultatet diskuteras utifrån ett teoretiskt perspektiv samt om lagringsmetoderna leder till en 
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hållbar utveckling. I examensarbetets avslutande del presenteras slutsatserna, följt av en 

litteraturförteckning.   

1.5 Metod  

Den metod som använd i detta examensarbete är en komparativ fallstudie, vilken bygger på 

att förstå skillnader och likheter som karaktäriseras, enligt Denk (2002:38), utifrån tre 

egenskaper: 

1. Situationen studeras 

2. Studiens resultat ska kunna relateras till andra händelser 

3. Studiens syftar till att ge en ökad förståelse 

Denk (2002:72-78) identifierar en rad generella problem och begränsningar vid tillämpning av 

komparativa analyser. Ett problem är svårigheten att analysera samband, är det ett logiskt 

samband eller en kausalitet. Analysen kan också påverkas av extrogena faktorer vilket är 

faktorer som påverkar analysen indirekt men som inte är belysta i analysen. Ett sätt att 

överkomma extrogena faktorer är att utöka analysparametrarna men det ökar också studiens 

komplexitet. Ett ytterligare problem är att länder kan påverka varandra vilket motsätter 

antagandet att ett land är ett enskilt fall. Slutligen är det problemet med att skapa jämförbarhet 

mellan fallen. Om analysfaktorerna är begränsade kan jämförelsen bli svårhanterlig. Det 

innebär att analysfaktorerna inte får vara fallspecifika. 

Examensarbetet presenterar två fallstudier rörande geologisk lagring och två rörande 

biologisk lagring.  Geologisk lagring presenterar utvecklingen av CCS-teknik i Norge 

respektive Brasilen eftersom de har implementerat tekniken tidigt samt att de representerar 

utvecklingen i både västvärlden och utvecklingsländer. Biologisk lagring avgränsar sig till 

länder som är situerade i den tropiska klimatzonen där urskogar är rikliga, vilket är en 

förutsättning för biologiska kolsänkor. Fallen beskriver situationen i Mexiko och Brasilien.  

Eftersom fallen mellan biologisk och geologisk lagring är väldigt olika i karaktär har det varit 

problematiskt att skapa jämförelsefaktorer som kan appliceras på vardera fall. För att öka 

generaliserbarheten utifrån fallen har jag valt att göra fyra fallstudier. Jämförelsen kommer i 

första hand utgå från de två förmildringsåtgärderna som refererar till samma lagringsmetod, 

och i andra hand jämföra det två olika förmildringsmetoderna med varandra för att besvara 

mina problemformuleringar.  
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De jämförelsepunkter jag har valt är uppdelade i två teman. (1) Att undersöka metodens 

förmåga att mildra klimatförändringen samt (2) att undersöka metodens förmåga att bidra till 

social och ekonomisk utveckling. De tematiska jämförelsepunkterna har som syfte att bädda 

för en diskussion rörande hållbar utveckling för såväl lokala och globala samhällen.   

1.6 Teori och anknytning till tidigare forskning 

1.6.1 Ekologisk modernisering och CCS-teknik 

Ekologisk modernisering har i syfte att kombinera ekologi och ekonomi genom att driva 

utvecklingen mot innovation och miljövänlig teknologi. Med ekologisk modernisering menas 

att innovation och teknologi kan tackla dagens miljöproblem om en ”renare” teknologi 

integreras på marknaden (Hajer 1995; Jänicke 2008). Som oftast, enligt Jänicke (2008), är det 

enklare att politiskt besluta om ett miljöproblem om det samtidigt finns en marknad för 

förmildringsåtgärder, således blir fokus ofta på den ekonomiska biten. Oftast förutses att det 

finns en tillförlitlighet bland förespråkare att regeringar och industrisamhället kan lösa 

miljöproblemen. Svagheterna med ekologisk modernisering är att det lovar mer än den kan 

åstadkomma. Tekniken fastnar i det ekonomiska systemet och blir inte realitet förrän det är 

ekonomiskt försvarbart. Ekologisk modernisering förutsätter ekonomisk tillväxt och 

industriell utveckling men kritiker menar att industrin kan fortsätta business as usual, vilket i 

slutändan innebär katastrof för såväl miljön som människan (Blowers 1999). Teorin om 

ekologisk modernisering kan knytas till geologisk lagring eftersom CCS-tekniken har 

uppkommit som en miljövänlig teknologi att minska koldioxidutsläpp till atmosfären och 

därmed mildra klimatförändringen.  

Intresset för CCS har varit stort bland experter och forskarsamhället och har lyfts som en 

viktig teknik i framtiden. CCS lyfts också som en viktig övergångsteknik till förnybara 

energikällor och kan bidra till en grönare industri i syfte att upprätthålla den industriella 

utvecklingen. Dock har utvecklingen av CCS-teknik svalnat eftersom den förutsätter stora 

investeringar för att göra tekniken storskalig (Hansson & Bryngelsson 2009; Lund & 

Mathiesen 2012).  

CCS-teknik bäddar för en så kallad Enhanced Oil/Gas Recovery (EOR/EGR). EOR/EGR 

innebär att vid injektion av CO2 i sinande oljereservoarer skapas ett tryck i reservoaren som 

underlättar att extrahera ytterligare resurser (Braend 2011). Därmed leder metoden till en 

rekyleffekt. Rekyleffekten (Naturvårdsverket 2006) innebär att en teknik som har till avsikt att 
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leda till effektivisering får motsatt effekt att fungera som en förmildringsåtgärd och kan på 

sikt leda till ytterligare utsläpp. Effektiviseringen, med hjälp av EOR/EGR, leder till ökat 

resursuttag och därmed ökad konsumtion och tillväxt. 

1.6.2 Gemensamma resurspooler och bevarande av skog 

I kontrast till ekologisk modernisering finns det de som hävdar att lösningen på miljöproblem 

inte ligger i teknologins händer utan prioriteringar måste läggas på andra åtgärder (Borgerhoff 

Mulder & Coppolillo 2005:104) En annan sådan åtgärd är att bevara biologisk mångfald för 

att upprätthålla naturliga system som är viktiga för att mildra klimatförändringen och förse 

lokala och globala samhällen med ekosystemtjänster. Att bevara den biologiska mångfalden 

innebär både sociala och ekonomiska fördelar för lokala samhällen. Skogsområden med hög 

biologisk mångfald innebär att skogen kan förse med ekosystemtjänster som boplats, skydd, 

mat, bränsle, medicin och pollinering. Klädbetäckta området reglerar vattentillgångarna och 

kan t.ex. rena vatten och reglera ökade vattenstånd och minska erosionsrisken, vilket således 

ökar lokala samhällens motståndskraft för plötsliga förändringar. Desto viktigare dessa 

tjänster anses vara av lokala så väl som för det globala världssamfundet, desto större är 

chansen att skogen bevaras för dess tjänster, samtidigt som förmågan att ta upp kol blir 

långlivad (Diaz et al. 2009; Hinsley 2010; Parker et al. 2009; Chhatre & Agrawal 2009). I och 

med Ostroms teori om gemensamma resurspooler har fokus på lokala samhällens som 

förvaltare och beskyddare av sinande resurser har den blivit allt mer påtaglig och har blivit en 

attraktiv metod bland forskare, beslutsfattare, intresseorganisationer och globala 

hjälporganisationer (Ostrom 1999). 

Teorin om gemensamma resurspooler (Common Pool Resources [CPR]) menar att lokala 

samhällen kan förvalta begränsade resurser (Ostrom 1990:1). Teorin lyfter en rad 

samhällsfunktioner som måste vara etablerade för att gemensamma resurspooler ska vara 

tilltalande. Det krävs att det finns tillit till etablerade system och att kommunikation inom det 

lokala samhället samt mellan lokala, regionala och nationella institutioner. När gemensamma 

tillgångar förvaltas inom ett samhälle kan de säkerställa att resursera utnyttjas långsiktigt 

samtidigt som det skapar social och ekonomisk utveckling och långsiktig förvaltning (Ostrom 

1990:183-184). 

Lokala samhällen är beroende av deras förmåga att förvalta en begränsad resurs för deras 

ekonomiska överlevnad och gemensamma normer spelar en viktig roll i gemensamma 
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resurspooler (Ostrom 1990:35-36). Principen bakom gemensamma resurspooler är att när 

individer inom ett samhälle förvaltar en resurs tillsammans, är de bäst ämnade att skapa regler 

som är specifika för platsen (Ostrom 1990:93). Kunskapsbrist kan var ett stort problem och 

därför är det viktigt att bevara folkkunskap (kunskap som förs vidare från generation till 

generation) som kan vara en viktig tillgång vid bevarande av resurser (Ostrom 1990:33) 

Problemen med att förvalta skogsresurser hållbart inom ett lokalsamhälle uppstår när den 

lokala självorganisationen inte har blivit erkänd av beslutsfattare och när självbestämmandet 

och förvaltande inom de lokala ramarna är hotat. När de inte finns etablerade riktlinjer och när 

skogens resurser anses tillgängliga för alla är det mer sannolikt att nyttjandet sker ohållbart 

vilket leder till försämring av skogsresurser och avskogning (Ostrom 1999). 

Eftersom biologisk koldioxidlagring förutsätter att skog bevaras har lokala samhällen fått en 

mer betydande roll i beskyddandet av skogsresurser. Det FN baserade REDD+ programmet är 

ett initiativ att främja hållbar utveckling genom att skapa incitament för lokalsamhällen att 

bevara skog och främja hållbar skogsförvaltning i syfte att öka kollagringen i skog (UN-

REDD 2009). REDD+ bygger på de principer som utgör gemensamma resurspooler. Genom 

att stödja och utveckla lokala samhällens självbestämmande med hjälp från globala 

organisationer finns det kapacitet att lokala samhällen kan förvalta skogsresurser hållbart 

samtidigt som lokalsamhällens livsvillkor förbättras (Chhatre & Agrawal 2009). 
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2. Resultat av fyra fallstudier 

2.1 Fallstudie: Geologisk koldioxidlagring i Norge  

Norge var ett av de första länder att realisera koldioxidlagringsteknik (CCS) i havsmiljö. 

Sedan 1996 har naturgasfältet Sleipner i Nordsjön pumpat ner koldioxid i saltreservoaren 

Utsira, nästan 1 km under havsbotten, och hade i september 2010 lagrat 12 miljoner ton 

koldioxid (Eiken et al. 2011).  Sleipnerförläggningen är ett av de första CCS projekten i 

industriell skala i syfte att minska koldioxidutsläppen till atmosfären (CO2 Capture Project 

2008).  

Sleipner är en borrplattform som ligger över 80 m djupt hav. Havsbotten karaktäriseras av 

sandsten och beräknas ha en lagringskapacitet att förvara flera gigaton CO2 i framtiden. Den 

nedpumpade koldioxiden lagras i förkastningar vilket distribuerar lagringen vilket också 

skapar utmaningar vid själva injektionen (Eiken et al. 2009). Den flytande saltlösningen i 

reservoaren är mer trögflytande än koldioxiden vilket gör att den flyter ovanpå. Koldioxiden 

hålls i första hand tillbaka av skifferlager som är relativt ogenomträngliga. Takberglagret 

ovanpå Utsira formationen är ogenomträngligt (Bickle et al. 2007).  

Trots att Norges största energikälla kommer från hydroelektricitet (Roman & Schott 2011; 

Tjernshaugen & Langhelle 2011) var Norge 2006 en av världens topp fem största olje- och 

gasexporterande länder (Braend 2008). Nationella utsläpp från kol, olja och gas uppkom till 

9,6 % 2008 vilket till största del neutraliseras av kolsänkor i skogssektorn (Román & Schott 

2011).  

Tjernshaugen & Langhelle (2011) identifierar fyra händelser som har lett till Norges intresse 

för att utveckla koldioxidlagringstekniken. Sedan 1980-talet har klimat- och energipolitiken 

stått i konflikt med den höga ambitionen att bevara naturvärden och ökade utsläppen från 

utvinningen av olja och gas offshore med högt ekonomiskt värde. På 1990-talet var det tal om 

att det skulle byggas kraftverk drivna av naturgas från Nordsjön vilket gick i kontrast till 

landets redan neutrala energiförbrukning. CCS-teknik var en drivande faktor att bibehålla 

Norges energineutralitet. De miljöpolitiska signalerna, kombinerat med en nationell 

koldioxidskatt, gav oljebolagen stimulans att tidigt förverkliga koldioxidlagringstekniken. 

Sedan de första koldioxidlagringringsinitiativen har det förts en dialog med 

miljöorganisationer och i mitten på 1990-talet valde miljöstiftelsen Ballona att omfamna CCS 
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som en lösning på landets klimat- och energi konflikt och introducerade begreppet för 

politiker och allmänheten.  

2.1.1Förmåga att mildra klimatförändring 

Att lagra koldioxid geologiskt ställer krav på utformningen av lagringsreservoarer för att inte 

läckage ska uppstå. Läckage skulle motverka syftet att mildra klimatförändringen och istället 

utgöra en risk. Vid lagring av koldioxid i geologiska formationer måste tätskiktet av 

reservoaren hålla i flera tusen år för att koldioxiden ska binda sig. Över tid bildar koldioxiden 

kalksten genom geokemiska reaktioner och således återgår den till den geologiska kolcykeln. 

Även om risken med läckage anses låg måste reservoarerna övervakas så att åtgärder kan 

göras vid eventuella läckage (Gerard & Wilson 2009).  

Norges strategi att mildra klimatförändringen förlitar sig helt på CCS-teknik samt globala 

utsläppsrätter. Avsaknaden av andra strategier kan dels förklaras av motviljan att införa 

skatter och andra åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser, dels för att de har 

möjligheten att köpa sig ur situationen tack vare oljepengarna. Liknande har industrin förlitat 

sig på CCS-teknik och har således inte övervägt andra åtgärder att minska koldioxidutsläpp 

(Braend 2011).  

2.1.2 Social och ekonomisk utveckling 

Statoil har varit en drivande kraft i utvecklingen av CCS i Norge och världen. När den 

nationella koldioxidskatten satte press på olje- och gasindustrin valde Statoil att satsa på CCS-

teknik. Den nya metoden krävde en investering på 80 miljoner USD men utan investeringen 

hade Statoil behövt betala samma belopp i skatt vid användning av konventionella metoder 

(då den extraherade koldioxiden släpps ut i atmosfären) (Tjernshaugen & Langhelle 2011) 

vilket motiverade oljeföretaget att investera i en långsiktig lösning.  

Ytterligare har de norska gas- och oljefyndigheterna de senaste åren minskat, och med få nya 

fyndigheter tros utvinningen fortsätta minska i framtiden. Det innebär att Statoil har letat efter 

fyndigheter på andra platser, utanför Norges gränser, där fyndigheterna är större och där det 

finns mindre tryck från stater att minska sina utsläpp och därmed användningen av CCS-

teknik. Den långsiktiga lösningen som CCS-teknik erbjuder hotas av oljeföretagens 

ekonomiska skäl att utvinna olja kortsiktigt där tillgången på olja är riklig och vinsten hög 

(Braend 2011). I sig är tekniken effektiv med hänsyn till funktionalitet, med frågan är om den 
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är effektiv i hänsyn till att minska miljöförstöring och vara långsiktigt hållbar. CCS i Norge 

innebär ytterligare produktion av olja och gas och därmed ökad konsumtion av oljebaserade 

produkter och förbränning av gas. Trenden går därmed emot vad som skulle anses med 

hållbar utveckling – att resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att det inte äventyrar framtida 

användning.  

Skadorna som läckage kan orsaka måste också övervägas med tanke på teknikens effektivitet 

och potential att vara en långsiktig lösning. Om läckage uppstår innebär det först och främst 

att koldioxiden återförs till atmosfären, och regionalt kan de ge stor skada på ekosystem med 

följd av att fiske- och jordbruksnäringen skadas. Vid katastrofala händelser kan det också 

innebära direkta hälsorisker för människor som kvävning eller dödsfall (Gerard & Wilson 

2009). 

2.2 Fallstudie: Geologisk lagring i Brasilien 

Ett brasilianskt oljeföretag, Petrobras har sedan 1987 använt sig av EOP-metoden, där 

injektionen av koldioxid har gjorts i sinande oljereservoarer för att öka uttaget av olja (Román 

& Schott 2011). Vid Buracica reservoaren i Reconcavofördjupningen är den huvudsakliga 

oljekällan Sergiformationen som karaktäriseras av sandsten. Över reservoaren är det flera 

lager skiffer och sandsten och ett takberglager som är 9 m tjockt. Reservoaren ligger mellan 

700-300 m under havsbotten. Oljeproduktionen startade redan 1960 vid Sergiformationen och 

1991 började försöken att pumpa ner koldioxid i formationen för att öka upptaget av olja 

genom EOP. Mellan 1991 och 2005 har formationen lagrat ungefär 600 000 ton CO2 

(Estublier et al. 2011). 

Trots att Brasilien har lång erfarenhet att lagra koldioxid som en konsekvens av EOP är CCS-

tekniken fortfarande under utveckling. Petrobras har under 2000-talet startat ett antal 

pilotprojekt för att utveckla CCS tekniken genom olika forskningsprojekt med universitet och 

andra oljebolag (Hatimondi et al. 2011). 

Brasiliens energiförbrukning står till 85,4% av förnybara energikällor men med höga utsläpp 

(76 %) från förändringar i mark- och skogsanvändning. Energiförbrukningen av olja och gas 

är relativt liten (Román & Schott 2011). De senaste åren har Brasilien upplevt energibrist och 

undersöker därför nya energikällor. Enligt prognoser tros Brasilien öka sin olje- och 

gasproduktion och till 2030 kan halva energiförbrukningen komma från förbränning av fossila 

bränslen (Román 2011).  
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I dagsläget finns det inget reglerande ramverk för geologisk lagring i Brasilien men CCS lyfts 

som en viktig teknik i mildringen av klimatförändringen i deras nationella plan för 

klimatförändringen (Climate Change National Plan) (Batista Camara et al. 2011) 

2.2.1 Förmåga att mildra klimatförändringen 

Eftersom Petrobras är den störta aktören i utvecklingen av CCS-teknik är inte teknikens 

förmåga att mildra klimatförändringen prioriterad. Däremot kan CCS-tekniken innebära att 

utsläppen av koldioxid till atmosfären inte ökar, trots att fler olje- och gasfyndigheter 

exploateras (Román 2011). 

De fördelar med att ha anläggningarna till havs innebär minskat behov av transport, vilket i 

sin tur minskar utsläpp, samt minimerar de risker som rörledningar kan medföra för marina 

ekosystem vid läckage. Om läckage uppstår kan det förändra vattnets pH-värde och kvalitet 

vilket får negativa effekter på marina ekosystem. Lokalt kan läckage innebära surt regn, samt 

försurning och kvävning av vattenmiljöer (Román 2011).     

2.2.2 Social och ekonomisk utveckling 

Petrobras investerar stora summor för att utnyttja nyfunna olje- och gasreservoarer till sin 

fulla potential för att var konkurrenskraftiga på marknaden (Román 2011; Condor et al. 

2011). Med andra ord är det en marknadsdriven utveckling utan några egentliga åtaganden att 

mildra klimatförändringen eftersom teknologin används för att förbättra oljan genom att 

extrahera koldioxiden och öka upptagen genom injektion av koldioxid (Román 2011). 

Eftersom Brasilien har relativt lite utsläpp från fossila bränslen sett till landets totala utsläpp, 

är utveckling av CCS motsägelsefullt. Román (2011) hävdar att CCS inte är aktuell i 

utvecklingsländer om det inte leder till annan utveckling och är därmed en politisk och 

strategisk fråga. I Brasilien innebär det ekonomisk utveckling med ökad ekonomisk tillväxt 

och social utveckling då tillgången till energi ökar i takt med ökad sysselsättning inom CCS-

utvecklingen. Ökad energikonsumtion kan däremot leda till en så kallad backfire-effekt 

(Naturvårdsverket 2006) då ytterligare energitillgångar leder till miljöskador som en 

konsekvens av ökade utsläpp från förbränning av fossila bränslen. 

De sociala fördelarna med att anlägga CCS-teknik till havsburna olje- och gasplattformar är 

att de ligger långt från befolkade områden vilket minimerar hälsorisker och reducerar risken 

att det uppstår konflikt med fiskenäringen (Roman 2011).  



14 

 

2.3 Fallstudie: Biologisk lagring i Mexiko 

Mexiko är ett av de fem länder där urskog har minskat mest under de senaste 20 åren (FAO 

2010:56). Avskogningen är ett resultat av olaglig skogsavverkning, ökad befolkning, stads- 

och jordbruksutspridning och misslyckande i att etablera hållbart skogsbruk och bevarande av 

skogsresurser. Årligen försvinner 86 718 ha/år temperad skog och 263 570 ha/år tropisk 

regnskog, med en total förlust i ekosystem på ungefär 545 000 ha/år (Corbera et al. 2011). 

Än så länge har inte lokala åtgärder lyckats ändra Mexikos riktning mot ett hållbart skogsbruk 

och minskad avskogning i den mängd som är önskvärt. Trots det, finns det potential för 

lokalsamhällen att bevara skog och således kan skogen fungera som en biologisk kolsänka 

(Corbera et al. 2011). I Mexiko är äganderätten till skog och mark uppdelad i tre grupper – 

privat, statlig och social. 26 % ägs privat, 4 % är statligt ägd och 70 % ägs av sociala grupper, 

d.v.s. lokala samhällen och ejidos, vilket motsvarar ungefär 39 miljoner ha skog (Larson et al 

2010). Ejidos är ett kommunbaserat system där regeringen ger kommunen rätt att förvalta 

skog och åkermark. Den gemensamma marken i kommunen är sedan uppdelat i jordstycken 

som ägs av kommuninvånarna. (FAO 2011:67) Inom kommunen delas jordstycken ut medan 

viss areal förblir öppen för allmänheten. Vanligvis består ejidos av inflyttade familjer som har 

begärt rätten till land. Utöver ejidos finns det lokala jordbrukskooperativ som för det mesta 

förvaltas av urinvånarna. Dessa kooperativ förvaltar skog och lantbruk i gemenskap och styrs 

lokalt genom regelbundna sammankomster med rådet (Corbera et al. 2011).  

I Mexiko finns det i dagsläget fem REDD+ projekt (CIFOR 2013). Mexiko var tidigt ute att 

diskutera REDD+ initiativ under FNs ramdirektiv för klimatförändring (United Nation 

Framework Convention on Climate Change [UNFCCC]) och önskar flexibla REDD+ projekt 

som utgår från nationella preferenser (Corbera et al. 2011). 

2.3.1 Förmåga att mildra klimatförändringen  

Genom att öka biomassan i de mexikanska skogarna ökar potentialen att biologiska sänkor 

kan mildra klimatförändringen. Bevarande av biologisk mångfald är viktigt för att kunna öka 

kolupptagningsförmågan i skogsbeklädda områden. Med andra ord går kolsänkor och 

biologisk mångfald hand i hand. I ett produktivt ekosystem, d.v.s. hög biodiversitet, bevaras 

mestadels av kolet i biomassan och mindre i jordlagret på grund av den snabba 

förmultningsprocessen (Diaz et al. 2009).  I Mexikos tropiska regnskog är den främsta 
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biomassan ovan jord och därför blir bevarandet av skog extra viktigt för mildringen av 

klimatförändringen. 

Att ge skogen beskydd betyder inte nödvändigvis att biodiversiteten skyddas menar Hinsley 

(2010). För att bevara biodiversiteten i skogsbiotyper krävs effektiv skogsförvaltning för att 

reducera riskerna att det försegår illegal jakt och skogsavverkning som kan förändra 

ekosystems sammansättning och minska ekosystemens motståndskraft för yttre påfrestningar. 

För att en skog ska vara motståndskraftig mot yttre påfrestningar som klimatförändringar, 

bränder, invasiva arter och naturkatastrofer fungerar hög biodiversitet som en ’biologisk 

försäkring’. Den biologiska försäkringen bidrar till mer motståndskraftiga ekosystem som är 

mer benägna att återhämta sig från eventuella förändringar, vilket i sin tur gör det möjligt att 

skogen fungerar som en långlivad kolsänka (Hinsley 2010) 

2.3.2 Social och ekonomisk utveckling  

För ejidos och lokala samhällen betyder bevarandet av skogen genom REDD+ projekt att 

samhällen kan utvecklas både socialt och ekonomiskt. Eftersom ejidos och lokalsamhällen 

äger största delen av skogen i Mexiko har de potentialen att använda skogen som en 

försäkring att frodas hållbart.  

Det krävs fortfarande en del utmaningar relaterade till äganderätten av land i Mexiko (Corbera 

et al. 2011) och vem som är ansvarig för eventuella förluster i framtiden. Äganderätten ger 

rätten att förvalta och bevara skogstillgångar men kolsänkorna är inte nödvändigtvis kopplade 

till skogsägaren och därför är det viktigt att definiera vem som har rätten att byta 

kolrättigheter på marknaden. I Mexiko har lokala samhällen rätten att förvalta skogen de äger 

och därmed har de bestämmande över skogen som biologisk sänka. Däremot finns det inga 

utförliga reglementen för vem som är ansvarig om förvaltningen inte leder till 

koldioxidlagring (Larson et al. 2010). 

För att biologiska sänkor i Mexiko ska kunna anses som en effektiv lagringsmetod krävs att 

det finns ekonomiska incitament och att dessa kan finansieras långsiktigt. I dagsläget finns det 

ingen långlivad finansiering för REDD+ projekt i Mexiko utan budgeten kommer från 

kortlivade utvecklingsbistånd som stöds av från nationella intresseorganisationer samt globala 

institutioner som till exempel Världsbankens Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 

(Corbera et al. 2011) 



16 

 

2.4 Fallstudie: Biologisk lagring i Brasilien 

Brasilien är ett av världens fem skogsrikaste länder (FAO 2010:10) och i den brasilianska 

Amazonasregionen finns hälften av världens bestående regnskog (Corbera et al. 2011). 

Brasiliens urskog beräknas uppgå till 92 % av landets skogsbeklädda områden med en årlig 

förlust på 2,5 miljoner ha (FAO 2010:54,27) 

Cirka en fjärdedel av de brasilianska skogstillgångarna ägs under privata förvaltningar medan 

resten anses allmänning (Corbera et al. 2011; Larson et al. 2010). 40 % av allmänningen är 

reservat varav 22 % förvaltas av ursprungsbefolkningen, 10 % är områden som nyttjas 

hållbart och 8 % är naturreservat. En liten fraktion av allmänningen är jordreform-bebyggelse 

medan 30 % av skogen fortfarande är under tvist om vem som har rätten att förvalta skogen 

(Corbera et al. 2011).  

I det brasilianska Amazonasområdet förvaltar lokalsamhällen och ursprungsbefolkningen 135 

ha skog och lokalsamhällen har visat sig vara duktiga förvaltare av skogen (Larson et al. 

2010). Dock uppstår det ofta konflikt om äganderättigheterna till skogen mellan lokala 

samhällen och boskaps- och jordbruksägare samt skogsbolag. Betesmark till nötkreatur 

beräknas stå för 80 % av den totala avskogningen i Brasilien, varav resten är ett resultat av 

expansion av odlingsmarker för sojaböner, infrastruktur som vägar och hydroelektriska 

dammar samt ohållbara avverkningsmetoder (Corbera et al.2011). 

I motsatt till fallet i Mexiko, är beslutsfattarna i Brasilien inte överens om bevarande av skog 

ska inkluderas i det globala systemet gällande mildring av klimatförändring. Regeringen är 

kluven i frågan om kolrättigheter ska finansieras bevarandet av skog (Corbera et al.2011). 

Den allmänna uppfattningen är att den som äger marken har också rätten till biologiska 

sänkor, även om det inte är lagstadgat. Genom att registrera sig hos justitiedepartementet har 

ägaren rätten att förvalta marken trots att staten står som ägare (FAO 2011:66).  

Efter påtryckningar från intresseorganisationer skapades 2008 Amazonfonden inom den 

nationella banken för ekonomisk och social utveckling (The Amazon Fund within the Nation 

Bank for Economic och Social Development [BNDES]). Syftet med fonden är att övervaka, 

kontrollera och förhindra att avskogning sker samt att lyfta bevarandet och hållbar 

skogsförvaltning i Amazonas. Trots att regeringen valt att inte delta i varken världsbankens 

FCPF-program eller UN-REDD finns det en uppsjö av REDD+ initiativ i Brasilien. Dock har 

regeringen beslutat att dessa initiativ inte få finansieras genom Amazonfonden samtidigt som 

de är motsträvliga att etablera en marknad med kolrättigheter (Corbera et al. 2011) 
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2.4.1 Förmåga att mildra klimatförändringen 

Brasiliens regnskogar och urskogar har en rik biologisk mångfald som passar sig för 

koldioxidlagring i biomassan. Dock hotas potentialen att bevara skogen av bränder som 

motverkar skogens potential att fungera som kolsänka. Skogsbränderna i Amazonas är 

antingen naturliga, t.ex. vid torka, eller som en konsekvens, direkt eller indirekt, av mänskliga 

aktiviteter. Direkta konsekvenser är sådan då skog bränns för att ge plats åt planteringar/bete, 

vägar, annan infrastruktur eller bosättningar. Indirekta konsekvenser är sådana då människans 

närvaro har ändrar det lokala klimatet så att fuktigheten i skogen minskar, vilket kan leda till 

torka och bränder. Därför är bevarandet av regnskog och annan typ av skog oerhört viktigt för 

att motverka bränder och således motverka att skogarna blir en källa till koldioxidutsläpp 

(Vasconcelos et al. 2013). 

Ett annat hot mot regnskogens förmåga att lagra kol och således mildra klimatförändringen, är 

utvidgningen av jordbruksland där sojaböner odlas för att föda boskap och odlingen av 

sockerrör för framställning av etanol (Brown 2008:122). Situationen blir en aning paradoxal 

när skog röjs undan i syfte att producera biobränsle. Framställning av etanol är en annan 

strategi att minska användandet av fossila bränslen och på sikt minska växthusgaser i 

atmosfären.  

2.4.2 Social och ekonomisk utveckling 

Amazonas är en boplats för många ursprungstammar som har förvaltat skogar i flera tusen år. 

För ursprungsbefolkningen och andra lokala samhällen är skogen en viktig källa som hyser 

boplats, skydd, mat, bränsle och medicin. Medicinala växter är extra viktiga eftersom 

västerlänska läkemedel inte är tillgängliga, samtidigt hyser skogen växter som kan vara 

viktiga för framtida framställning av läkemedel i västvärlden (Borgerhoff Mulder & 

Coppolillo 2005:200). För Brasilien innebär det att bevarandet av biologisk mångfald är 

kopplat till social utveckling eftersom många stammar och samhällen är direkt beroende av ett 

fungerade ekosystem. Om det är något historien har lärt oss är det att traditionell förvaltning 

kan vara positiv för den biologiska mångfalden (Borgerhoff Mulder & Coppolillo 2005:3). 

Över tid har arter acklimatiserat sig och lever i samförstånd med människan och vice versa.  

Den sociala och ekonomiska utvecklingen som bevarandet av regnskogen kan förse 

lokalbefolkning med, hotas av andra intressen som syftar till att extrahera biomassa och utöka 

jordbruksland för plantage och bete (Corbera et al. 2011). Lokalsamhällena är beroende av att 
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skogen förser dem med de ekosystemtjänster som upprätthåller deras levande och därför är 

det extra viktigt att skogen bevaras.  

2.5 Sammanställning av fallstudier 

Tabell 1 Utvärdering av fallstudiernas potential att bidra till hållbar utveckling utifrån 

de tre dimensionerna. Egen bearbetning.  

Land Ekologi Ekonomi Samhälle 

Norge (geo) - + +/- 

Brasilien (geo) - + +/- 

Mexiko (bio) + +/- + 

Brasilien (bio) + +/- +/- 

 

2.5.1 Geologisk lagring i Norge och Brasilien 

Trots att både Norge och Brasilen har en energiprofil som grundar sig på förnybar energi har 

implementeringen och utvecklingen av CCS-tekniken varit viktig. Huruvida CCS-tekniken är 

en förmildringsåtgärd är diskutabelt men det har först och främst varit en åtgärd för olje- och 

gasbolag att öka sin utvinning av sinande resurser. Både Statoil och Petrobras har investerat 

stora summor i utvecklingen av CCS och var tidigt ute att förverkliga geologisk 

koldioxidlagring i havsmiljö.  

 Norge var tidig med att identifiera CCS som en viktig åtgärd att minska koldioxidutsläpp i 

atmosfären. I och med den nationella koldioxidskatten sporrade den industrin att vidta 

åtgärder att minska sina utsläpp vilket förverkligas genom Statoils investeringar i CCS. I 

Brasilien har utvecklingen av CCS blivit en viktig fråga för oljebolagen och har nyligen blivit 

erkänd av den brasilianska statsapparaten som en viktig förmildringsåtgärd. Däremot har 

teknologin blivit en fråga om ekonomisk utveckling där det största olje- och gasbolagen i 

Norge och Brasilien har implementerat CCS för att skapa konkurrenskraft och möta framtida 

efterfrågan på olje- och gasprodukter. 

Det råder fortfarande oklarheter och kunskapsluckor om hur väl geologiska formationer kan 

skydda koldioxiden att sippra ut och vilka konsekvenser det kan få för ekosystem och 

människors hälsa.  
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2.5.2 Biologisk lagring i Mexiko och Brasilien 

Både Mexiko och Brasiliens regnskogar hotas av skogsavverkning och utvecklingen är 

oroväckande för skogens potential att fungera som en biologisk sänka för koldioxid. I försök 

att stoppa den negativa utvecklingen har lokalbefolkningen och ursprungsbefolkningen 

kommit att spela en större roll som värdar för att skydda skogarna och den biologiska 

mångfalden.  

I Mexiko ägs 70 % av skogstillgångarna av lokala samhällen medan det i Brasilien är ungefär 

40 %. Brasilien är till ytan ett större land än Mexiko men procentandel skyddad skog är större 

i Mexiko som kan utläsas i tabell 2 nedan.  

Tabell 2 Mexiko och Brasilien i siffror. Egen bearbetning av tabeller från FAO 2010. 

land Landareal 

(1000 ha) 

Skog 

(1000 ha) 

Ursprungsskog 

(1000 ha) 

bevarande av 

bodiversitet 

(1000 ha) 

Mexiko 194395 64802 33 % 34310 53 % 8424 13 % 

Brasilien 832512 519522 62 % 476573 92 % 46757 9 % 

 

Att skydda skog och stödja lokalsamhällen som förvaltare av skogsresurser medför att den 

biologiska mångfalden skyddas, vilket i sin tur förser människor med ekosystemtjänster och 

hållbara livsförhållanden. Om lokala samhällen kan bistås av långvariga REDD+ initiativ eller 

genom annan finansiering för skogens bevarande, kan lokalsamhällen utvecklas både socialt 

och ekonomiskt eftersom det finns kapital att investera i skolgång, löner och andra 

samhällstjänster.  

Skogsresurser kommer ofta i konflikt med andra syften att utnyttja skogens för dess biomassa. 

Biomassa används t.ex. vid framställningen av biobränsle, vilket motverkar skogens potential 

att fungera som en biologisk kolsänka.  
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3. Diskussion 

Både geologisk och biologisk koldioxidlagring lyfts som viktiga förmildringsåtgärder bland 

experter och beslutsfattare för att minska CO2-koncentrationen i atmosfären. Dock finns det 

fortfarande hinder för att förmildringsåtgärderna ska vara långsiktigt hållbara och attraktiva i 

framtiden. Åtgärderna är till karaktär väldigt olika men likheten som förenar dem är 

förhoppningen om att de ska vara en lösning för att överkomma miljöproblemet med 

koldioxidutsläpp och därmed mildra klimatförändringen.  

Att mildra klimatförändringen är ingen enkel uppgift och det råder en komplexitet i frågan där 

många variabler spelar in. Det som är säkert är att klimatet kommer att förändras, frågan är 

hur. Det krävs att åtgärder för att mildra klimatförändringen görs nu och inte fastnar i 

byråkratin och ekonomiska system, i väntan på att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Teorin 

om ekologisk modernisering, menar att lösningen på dagens miljöproblem ligger i teknologins 

händer. Det blir lätt en framtidsvision att luta sig mot och invänta att storslagna innovationer 

plötsligt ska dyka upp och städa upp alla våra problem.  

Problemet är att teknologin finns, som fallen rörande CCS illustrerar, men teknologin kommer 

inte bli en realitet förrän det är ekonomiskt försvarbart. De ekonomiska syftena motverkar att 

koldioxidlagring i geologiska formationer är en hållbar åtgärd. För att teknologin ska kunna 

bidra till en hållbar utveckling måste de tre dimensionerna väga lika. Det innebär att åtgärden 

är fördelaktig utifrån ett ekologiskt-, ekonomiskt- och samhällperspektiv. En stor investering i 

CCS idag skulle innebära fördelar för framtida generationer och samhällen, förutsatt att 

användningen av fossila bränslen och produkter inte ökar.  

Kritiken rörarande teorin om ekologisk modernisering innebär att miljövänlig teknologi och 

effektivisering inte alltid får den utkomst som den önskar. De indirekta konsekvenserna av 

teknologin leder oftast till mer utsläpp från andra källor, vilket leder till ytterligare 

miljöförstöring. Liknande är fallet med CCS och geologisk lagring. Användningen av 

teknologin blir en aning motsägelsefull när den används för att öka utvinningen av sinande 

resurser, vilket ökar förutsättningar att konsumera mer olja och gas. CCS innebär visserligen 

att koldioxidutsläpp minskar vid utvinningen av olja och gas men motverkas av att ökade 

resurser innebär långvarigare användning av fossila resurser. Således motverkar rekyleffekten 

CCS att vara en hållbar åtgärd eftersom koldioxidutsläppen fortsätter att adderas till 

atmosfären från andra källor än vad teknologin ursprungligen riktas mot.  
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Trots forskarsamhällets positiva inställning till CCS finns det fortfarande osäkerheter och 

kunskapsgap gällande lagringsrisker om hur geologin påverkas av injektionen av CO2. 

Debatten liknar den om att lagra kärnavfall eftersom lagring av CO2 också kräver en tusenårig 

säker lagringsplats under mark utan att påverka människor och miljön. Positiviteten har tagit 

fokus bort från riskerna och istället fokuserat på möjligheterna men framtiden för CCS är 

fortfarande osäker. Utvecklingen av CCS i världen har stannat av på grund av finansiella 

åtstramningar vilket tydligt visar att CCS inte kommer bli fullskaligt förrän det är ekonomiskt 

försvarbart.  

Att använda skog som kolsänka innebär att skogen måste bevaras för att inte motverka sitt 

eget syfte. Avskogning, jordbruksutbredning, befolkningsökning och klimatförändringar hotar 

skogens förmåga att bevara kolet i biomassan och skydda den biologiska mångfalden som är 

en viktig förutsättning för tropiska regnskogar att fungera som biologisk sänka för koldioxid.  

I debatten om bevarandet av biologisk mångfald och skogsresurser har lokalsamhällen utsetts 

som värdar för bevarandet. Det sätter hög press på lokalsamhällen och frågan är om de har 

kapaciteten att skydda skogen från andra intressenter. Det finns dock en del hinder att 

överkomma om lokalsamhällen ska kunna skydda skogen. I teorin om gemensamma 

resurspooler identifierar Ostrom en rad samhällsfunktioner som måste vara etablerade för att 

lokalsamhällen ska fungera som värdar. Det måste finnas tillit till systemet vilket innebär att 

lokalsamhällen har äganderätt till skogen och har stöd från högre instanser; det måste finnas 

en fungerande kommunikation inom lokalsamhället och mellan lokalsamhället och 

institutioner som kan säkerställa lokalsamhällets rättigheter; och det måste finnas kunskap om 

hur skogen ska bevaras och lagras.  

Gemensamma resurspooler förutsätter en nedanifrån Bottom-up förvaltning där 

lokalsamhällen har den kunskap och kapacitet som krävs för att bevara skogens 

ekosystemtjänster och biologiska mångfald för sin egna och framtida utveckling. REDD+ är 

ett initiativ att bygga upp de kanaler som fattas – att få beslutsfattare att erkänna 

lokalsamhällen, att förse dem med kunskap och kommunikationskanaler samt finansiering för 

att investera i lokalsamhällen. Huruvida REDD+ är ett framgångsrikt koncept återstår att se 

eftersom de projekt som finns är relativt unga.  

Ekosystemtjänster är viktiga för många människor överlevnad. Dessa tjänster är nära knutet 

till den höga biodiversiteten som finns i regnskogen och forskare är enade om att den måste 

bevaras för framtida generationer.  Om skogen är en källa till inkomst, t.ex. genom virke, är 



22 

 

bevarandet av skogsresurser en förlust för lokalsamhällena och därför har finansieringen 

genom REDD+ program spelat så stor roll. Däremot, om lokalsamhällen implementerar 

hållbart skogsbruk kan det innebära en kortsiktig förlust eftersom mängden uttagen virke 

minskar, men långsiktigt innebär det en långvarigare inkomst eftersom det finns virke att ta av 

i framtiden, vilket i sig säkerställer lokalsamhällens överlevnad över tid. Att bevara skog och 

anamma en hållbar skogsförvaltning kan bidra till en hållbar utveckling för lokalsamhällen 

samtidigt som ekosystemtjänster skyddas. Genom att bevara skog bevaras miljön, det ger en 

långsiktig ekonomi och samhällen kan frodas och investera i lokalsamhället eftersom de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling är säkerställda. 

En sista diskussionspunkt är hur biologisk och geologisk koldioxidlagring står i kontrast till 

biobränsle som är en annan förmildringsåtgärd med syfte att minska koldioxidutsläpp. Från 

detta perspektiv är skogen en källa till biobränsle vilket innebär att skogsresurser används för 

att minska användningen av fossila bränslen. Det innebär att skog hotas av avverkning dels 

för att skogsmassan kan förbrännas, dels för att skogen avverkas för att ge plats åt 

bioodlingar.  När det kommer till CCS lyfts tekniken som en övergångsteknologi men frågan 

är om CCS är ett långsiktigt alternativ eftersom kostander för att driva storskaliga verk 

kommer öka. När efterfrågan på biobränsle ökar innebär det större uttag av biomassa vilket 

förvandlar skogen till en kolkälla och minimerar dess potential att lagra koldioxid. Att bevara 

skogen för dess kolmöjligheter kommer därmed i konflikt med utvecklingen av biobränsle. 

Det är tydligt att det inte finns någon universal lösning på dagens miljöproblem utan olika 

förmildringsåtgärder måste existera sida vid sida. Det är dock viktigt att poängtera att 

förmildringsåtgärderna måste fungera på ett sätt att det inte leder till ytterligare utsläpp från 

indirekta källor eller som en konsekvens av åtgärden.  
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4. Slutsats 

Att besvara frågan om vilken lagringsmetod som är mest effektiv är svår eftersom frågan är så 

komplex. Det är många variabler som spelar in men slutsatsen är att geologisk 

koldioxidlagring är en effektiv metod i sig eftersom det minskar utsläpp av koldioxid från 

ursprungskällan. Dock motverkas effektiviteten av de ekonomiska syftena då tekniken 

möjliggör ökad konsumtion som en konsekvens av ökat uttag av sinande resurser. Teorin om 

ekologisk modernisering innebär en legitimering av miljöförstöring eftersom den miljövänliga 

tekologin leder till en rekyleffekt då utsläppen i slutändan ökar. CCS är med andra ord inte en 

realistisk förmildringsåtgärd såvida den inte kan överkomma problematiken med ökad 

konsumtion och uttag.  Först då kan koldioxidlagring i geologiska formationer vara en 

attraktiv förmildringsåtgärd som kan minska globala koldioxidutsläpp. Hurivida teknologin 

kan bidra till lokalsamhällens hållbara utveckling är svårt att avgöra.  

Biologisk koldioxidlagring kan vara en effektiv lagringsmetod, förutsatt att skog bevaras och 

förvaltas hållbart. Bevarad skog kan ses som en biologisk försäkring som förser lokala och 

globala samhällen med ekosystemtjänster och hög biologisk mångfald. Skog som en biologisk 

kolsänka har potentialen att bidra till lokalsamhällens hållbara utveckling eftersom hållbar 

skogsförvaltning ger ekologiska, ekonomiska och sociala fördelar som stärker 

lokalsamhällens motståndskraft för plötsliga förändringar. För att biologiska kolsänkor ska bli 

en realitet krävs att lokalsamhällen har sina rättigheter säkrade och de innehar den kapacitet 

och kunskap som krävs för att bevara och förvalta skogen hållbart.  
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