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1. Slutsatser och rekommendationer
1.1.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) stöder målet och den allmänna inriktningen i EU:s
metanstrategi på en ytterligare betydande minskning av metanutsläppen för att skydda klimatet.
1.2.
Det är rimligt att fokusera på de sektorer som släpper ut väsentliga mängder metan, dvs. jordbruk, energi och
avfallshantering.
1.3.

Metanstrategin bör kopplas till strategierna för bioekonomin och för den cirkulära ekonomin.

1.4.
Kommittén stöder helhjärtat tonvikten på en bättre mätning av metanutsläppen och på internationella
begränsningsinitiativ. Metanutsläppen kommer ofta från decentraliserade och diffusa källor längs de internationella
produktions- och leveranskedjorna.
Följande tillägg föreslås till EU:s metanstrategi:
1.5.
De i hög grad diffusa metankällorna och den komplexa mätningen av metanutsläpp gör det ofta svårt att övervaka
utsläppen. Den förbättrade övervakningen bör utvecklas på ett konsekvent och jämförbart sätt för relevanta sektorer som
jordbruk, energi, avfall och kemisk industri.
Det är mycket svårt och ofta omöjligt att direkt inkludera diffusa metanutsläpp i ett system för handel med växthusgaser
eller att prissätta dem direkt. I den mån som en mätning av punktutsläpp är möjlig bör detta dock eftersträvas, varvid
samma metod bör tillämpas för alla utsläppssektorer.
1.6.
Medlemsstaterna bör i sina klimatplaner ange läget och potentialen för användning av biogas från flytgödsel och
gödsel, från biologiskt avfall, från spillvatten, från deponier eller i form av gruvgas samt fastställa åtgärder för att öka
användningen av dessa.
1.7.
Jordbruket har fortfarande stora möjligheter att minska metanutsläppen, särskilt genom rötning av flytgödsel och
gödsel i biogasanläggningar, samt att göra framsteg när det gäller utfodring och uppfödning av nyttodjur och utsläppssnål
användning av gödselmedel. Denna potential bör konkretiseras ytterligare som en del av genomförandet av EU:s
metanstrategi.
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1.8.
När det gäller avfallshantering bör separat insamling och återvinning av bioavfall gradvis bli normen i hela EU. Detta
skapar förutsättningar för att ytterligare undvika metanutsläpp inom denna sektor.

2. Sammanfattning av kommissionens metanstrategi
2.1.
Metan står för 10,5 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser på 3,76 miljarder ton koldioxidekvivalenter (2018).
Metanutsläppen har kunnat minskas med nästan 34 % sedan 1990.

2.2.
I metanstrategin behandlas de viktigaste antropogena metanutläppen samt utsläppssektorerna – jordbruket (53 % av
EU:s metanutsläpp), avfall (26 % av EU:s metanutsläpp) och energi (19 % av EU:s metanutsläpp) – och begränsningsåtgärder
föreslås för varje sektor. Naturliga metanutsläpp, t.ex. från vilda idisslare eller från sumpmarker, ingår följaktligen inte i
strategin.

2.3.
Globala minskningar av metanutsläppen kan ge ett viktigt bidrag till begränsningen av klimatförändringarna. Om
dagens globala metanutsläpp halverades skulle det ge en global nedkylningseffekt på 0,18 oC till 2050.

2.4.
EU står för 5 % av världens metanutsläpp. EU ger via sin import av fossil gas, olja och kol i hög grad upphov till
ytterligare metanutsläpp i tredjeländer. Därför föreslår kommissionen att åtgärder ska vidtas för att minska dessa utsläpp
längs de internationella leveranskedjorna.

2.5.

Kommissionen föreslår att mätningen och rapporteringen av metanutsläpp ska förbättras avsevärt.

2.6.
I metanstrategin går man inte specifikt in på det aktuella kunskapsläget om metanets särskilda effekter som
kortlivad växthusgas (se punkt 3).

3. Kunskapsläget om metanets klimatpåverkan och konsekvenserna för klimatneutralitetspolitiken
3.1.
En av de grundläggande egenskaperna hos metan (CH4) som växthusgas är att den har en relativt kort livslängd och
bryts ned till vatten (H2O) och koldioxid (CO2) i atmosfären på cirka 12 år. Detta har betydande konsekvenser för dess
klimatpåverkan och för jämförelsen med koldioxid, som används som referens för klimatavtrycket.

3.2.
Koldioxid är stabilt i atmosfären och bryts, i motsats till metan, inte ned, varför koldioxid även betecknas som en
långlivad växthusgas (”stock gas”). Det leder till att koldioxidutsläppen, t.ex. från förbränning av fossila bränslen (under i
övrigt oförändrade förhållanden), fortsätter att ackumuleras i atmosfären, vilket ständigt ökar koncentrationen av koldioxid.

3.3.
I motsats till detta utjämnas utsläppen av kortlivade växthusgaser (”flow gases”) såsom metan genom sin naturliga
nedbrytningsprocess. Den korta livslängden leder alltså till att utsläppen uppvägs av upptag, vilket ger en stabil atmosfärisk
koncentration om utsläppen är stabila.

3.4.
Utöver metanets korta livstid är dess ursprung också avgörande för klimateffekten, eftersom nedbrytningen av
metan ger upphov till CO2-växthusgas. Den koldioxid som uppstår vid nedbrytningen av biogen metan (t.ex. från
matsmältningen hos idisslare eller från sumprisodling) togs med hjälp av fotosyntes tidigare upp från atmosfären av
växande växter, och befinner sig därför i princip i ett kretslopp, vilket innebär att koncentrationen av koldioxid i atmosfären
inte förändras.

3.5.
Nedbrytningen av fossil metan (t.ex. från naturgas, olja eller kol) till koldioxid och vatten utgör däremot ytterligare
en koldioxidkälla och ökar därmed koldioxidkoncentration i atmosfären.
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3.6.
Dessa egenskaper hos metan får en rad konsekvenser för klimateffekterna och klimatpolitikens utformning. Det
gäller särskilt klimatneutralitetsmålet. Oförändrade utsläpp av (biogen) metan som kortlivad växthusgas leder på medellång
sikt till en konstant metankoncentration i atmosfären, med en konstant strålningseffekt på klimatsystemet och följaktligen
en konstant temperaturpåverkan. Om metanutsläppen minskar sjunker koncentrationen i atmosfären, vilket leder till en
minskad strålningseffekt och därmed en lägre temperatur (kylningseffekt).

3.7.
Å andra sidan leder oförändrade koldioxidutsläpp till en ökning av koldioxidkoncentrationen i atmosfären så länge
som koldioxid släpps ut. Även efter det att koldioxidutsläppen har upphört finns den åstadkomna koncentrationen av
koldioxid kvar i atmosfären, vilket leder till en fortsatt strålningseffekt och en permanent uppvärmning.

3.8.
För att uppnå en klimatneutral effekt krävs det därför olika strategier för kort- och långlivade växthusgaser. För att
den permanenta temperaturökning som orsakas av den fortsatta CO2-strålningseffekten ska återställas till temperaturnivån
före koldioxidutsläppen måste CO2-koncentrationen i atmosfären aktivt minskas med sänkor. Eller, för att hålla
temperaturnivån stabil vid kontinuerliga (oundvikliga) CO2-utsläpp måste samma mängd koldioxid som tillförs atmosfären
kontinuerligt avlägsnas från den (nettonollutsläpp). Detta återspeglas i målet om nettonollutsläpp av växthusgaser. En
klimatneutral effekt uppnås dock för (biogena) metankällor redan vid stabila utsläpp, medan en utjämning av de
metanutsläpp som omräknas i koldioxidekvivalenter leder till en kylningseffekt genom att växthusgaser avlägsnas från
atmosfären.

3.9.
Nettonollutsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter är därför inte någon lämplig politisk strategi för den kortlivade
växthusgasen metan. Till exempel innehåller Nya Zeelands ”Zero Carbon Act” en särskild bedömning av metanutsläpp.
Klimateffekterna av kortlivade växthusgaser bör återspeglas med ett lämpligare mått i växthusgasbalansräkningarna. (Se det
arbete som utförs vid universitet i Oxford: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab6d7e).

4. Minskade metanutsläpp – ytterligare kommentarer
4.1.
Förändringar i konsumenternas beteende har definitivt potential att minska utsläppen av växthusgaser. Detta gäller
även kosten – särskilt rekommendationen att minska konsumtionen av animaliska produkter. I klimatpolitiken bör man
dock komma ihåg att det i ett öppet samhälle handlar om frivilliga förändringar i människors vanor och livsstil.

4.2.
Inom jordbruket bör man inte bara titta på metoder för att minska metanutsläppen från djurhållningen utan även
beakta kopplingarna till markanvändningen. Idisslare är i praktiken den viktigaste grundförutsättningen för användning och
bevarande av gräsmark. Att bevara gräsmark är i sin tur mycket viktigt ur ett klimatpolitiskt perspektiv med tanke på
koldioxidkoncentrationen i myllan.

4.3.
När det gäller metangaser från deponier, reningsverk eller nedlagda kolgruvor har vissa EU-länder ännu inga
heltäckande åtgärder för insamling och energianvändning.

4.4.
När det gäller avfallsinsamling har många medlemsstater ännu inte heltäckande system för separat insamling och
återvinning av biogent avfall. Detta förhindrar ett maximalt undvikande av metanutsläpp från kompostering eller rötning
(biogas) vid bearbetning av biologiskt avfall.

4.5.
När det gäller import av fossila bränslen som naturgas, olja och kol ställer EU ännu inte några särskilda krav på
natur-, miljö- och klimatskydd. Att, som aviserat, fastställa krav på minskade metanutsläpp bör ingå i ett bredare initiativ för
att minska miljöavtrycket från denna energiimport i anslutning till den gröna given.

4.6.
För att få en heltäckande bild bör naturliga metanutsläpp också identifieras indikativt inom ramen för en utökad
övervakning av antropogena metanutsläpp.
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4.7.
Forskning, utveckling och ytterligare marknadsspridning av teknik för att minska metanutsläpp bör främjas i
europeiska nätverk under medverkan av näringslivets och arbetsmarknadens parter.
Bryssel den 24 mars 2021.
Christa SCHWENG
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande

