Varför behövs negativa utsläpp ?
Varför bör Norden samarbeta om detta ?
Vem betalar ?
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275 participants
11 keynotes
145 orals/papers
30 posters

Paris avtalet: ”väl under” 2ºC
sträva mot max 1.5ºC:
Koldioxidbudget max 1.5ºC and 2ºC :

→ 3 - 19 år med dagens utsläpp
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Norden kan minska sina
koldioxidutsläpp med
130-150%

?

>23-33

För att klara klimatmålen behövs ett pris på
400 $/ton CO2 2050 (Rockström et al., Science 2017)
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=> T.ex. Sveriges biogena utsläpp (30 Mton/år) är värda:

Price, €/ton CO2
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Men, skulle bara kosta 2-3 miljarder att fånga in !!

100

Cost CCS
Cost CLC
0
2020

2030

2040

2050

Year
*Rockström J, et al., Science 355 (2017) 1269-1271

Om vi skall klara klimatmålen
måste vi ha hjälp av marknaden,
den ”osynliga handen”
I 25 år har vi misslyckats få ett
pris på koldioxid.
Vi måste skapa en marknad.
Men vem skall betala för
negativa utsläpp?

Antag att BECCS kostar 100 €/ton
Klimatkompensation:
1 L bensin:

0.23 €

Flygresa till Los Angeles, 1 ton: 100 €

Om flygbränslen beskattades som bensin skulle flygresan till
Los Angeles kosta 400 € extra !!
Förslag:

Finansiera negativa utsläpp med CO2-skatt, försäljning av
utsläppsrätter, flygskatt, köp av klimatkompensation.

På längre sikt:
Tvinga oljebolagen att överkompensera utsläppen:
T.ex. 2 ton negativa utsläpp för varje ton fossila utsläpp.
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Viktiga budskap

 Biomassa är en begränsad resurs: BECCS is normalt det mest effektiva sättet att
använda biomassa med hänsyn till klimatet
 2°C-scenarierna ger en klimatskuld som våra barnbarn får ärva, 100 ton or
≈10.000 €/capita
 Vi måste avveckla fossila utsläpp och börja med negativa utsläpp nu.
 Kostnaderna för BECCS är rimliga (och nödvändiga att ta)
 Bra och rimliga sätt att finansiera negativa utsläpp.

 Norden har mycket goda förutsättningar för negativa utsläpp.
 Mycket stora biogena utsläpp

 Mycket bra lagringsmöjligheter

Jag har en dröm
 att Norden blir först i världen med
negativa utsläpp i stor skala
 att Norden samarbetar för att skapa
finansiering av negativa utsläpp genom EU
 att Norden blir först med netto negativa
utsläpp
Årets
Nobelpris i
ekonomi går
till …

upptäckten
av den
”synliga
foten”

som lägger
krokben för alla
försök att lösa
klimatproblemet

