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Inledning 
 

“When the fertility of the earth has gone and yields a poor harvest, when the clouds yield scanty 
rain, and trees give poor fruit, then know that the Kali Age has become strong.” (Mahanirvana 
Tantra) 

 
Detta citat som är hämtat från den hinduistiska vedatraditionen handlar om den fjärde stora 
världscykeln - Kali Yuga. En epok på 1200 år1 som betecknas av ondska, synd, ignorans och 
korta livslängder. Enligt vissa källor når vi snart den absoluta botten i Kali Yugas 
nedgångsfas. Citatet känns mycket träffande med tanke på de skräckbilder av vår framtid som 
målas upp av experter och forskare inom jordbruk, energi, klimat, befolkning m.m.  
 
Utvecklingen som skett sedan industrialismen inleddes har fört mänskligheten till 
teknologiskt och materialistiskt storartade höjder. Oerhört mycket av de begränsningar som 
fanns i den förindustriella människans värld har upphävts. Förr var hon en jordbrukare med 
fokus på att producera mat och kläder för sig och den egna familjen. I stort sett var hon 
bunden vid födelseplatsen och hade små valmöjligheter. Ett par stora framsteg kom att 
förändra hennes liv från grunden. Efter att i stort sett alla skogar i de tätt befolkade delarna av 
Europa huggits ned stod kontinenten inför en energikris på 1700-talet. Inget lättillgängligt 
bränsle fanns längre tillhanda. Lyckligtvis, beroende på hur man väljer att se på det, började 
sten- och brunkol brytas i större skala och kunde förse människorna med värme till bostäder 
och matlagning. Samtidigt upptäcktes att energin som alstrades öppnade upp större 
möjligheter. För att pumpa bort vatten från gruvgångarna konstruerades 1712 en ångmaskin 
av engelsmannen Thomas Newcomen2. Uppfinningen lade grundbulten till industrialismen 
och en hektisk utvecklingsfas vidtog. Jordbruket började effektiviseras genom skiftesreform 
och förbättrade jordbruksredskap. Friställda lantarbetare sökte sig som industriarbetare till de 
kraftigt växande städerna. Genom upptäckten av oljans (och senare naturgasens) innestående 
möjligheter accelererade utvecklingen under 1900-talet. Jordbruket kunde med hjälp av 
dieseldrivna traktorer/maskiner och handelsgödsel mångdubbla sin avkastning och samtidigt 
minskades behovet av muskelkraft från människor och djur till mikroskopiska nivåer. Den 
ökade tillgången på mat kombinerat med en drastiskt förbättrad folkhälsa hjälpte sedan till att 
kraftigt höja världsbefolkningen. De gränser för bärkraften som den brittiske 
nationalekonomen och demografen Thomas Malthus formulerat tycktes inte längre utgöra 
någon barriär. 
 

“Malthus was wrong - but for how long?” (Paul Harrison (1993): The Third Revolution) 
 
Men säg den lycka som varar. När boken ”Tillväxtens gränser” gavs ut av den s.k. 
Romklubben 1972 målade den upp en pessimistisk bild av framtiden. Med dåvarande 
konsumtionsmönster skulle många av de viktigaste naturresurserna vara helt förbrukade innan 
2050.3 Detta skulle givetvis orsaka grava konsekvenser och riskera en malthusiansk die-off 
för en allt större energi- och matkrävande befolkning. Många spottade föraktfullt på 
Romklubbens framtidsmodeller och vissa gick så långt att de menade att en mångdubblad 
världsbefolkning med västerländsk levnadsstandard skulle vara både möjlig och för evigt 
hållbar. Standardhöjningen skulle dessutom kunna uppnås inom ett par decennier. När USA 

                                                 
1 Enligt Sri Yukteswar’s tolkning från hans bok The Holy Science. Annars återgivs populärt  Kali Yugas 
tidsspann till 432 000 år. 
2 Till förtret för de bönder som arbetade med att pumpa bort vatten vid gruvorna. 
3 Meadows, Donella H (1972),The limits to growth : a report for the club of Rome's project on the predicament 
of mankind, London : Earth Island 
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förlorade sin dominans som oljeproducent på grund av minskade produktionsvolymer och 
arabvärldens oljeembargo kom att förlama västerlandets ekonomi tycktes dock farhågorna 
från ”Tillväxtens gränser” besannas. Inga sektorer var oberörda i och med det stora beroendet 
av oljeprodukter. Priset på spannmål slog i taket och bensinen fick ransoneras. En 
medvetenhet började därmed sprida sig och miljösatsningar påbörjades. Den amerikanske 
presidenten Jimmy Carter lät t.o.m. installera solfångare på Vita Huset.  
 
Men under 80-talet vände vinden. Olja hade börjat utvinnas från Nordsjön och Alaska och gav 
ny näring till systemet. Energipriserna började falla och konsumtionsekonomin kunde ta ny 
fart. Oljepriset föll på 90-talet till 10 $/fatet och ett flertal ekonomer ansåg att det skulle finna 
sitt riktvärde där. 70-talets domedagsscenarier och profetior om ett oljepris på 200 $/fatet till 
år 2000 kom plötsligt på skam. Samma sak hände med spannmålspriserna. Från att ha nått en 
topp under 70-talet kom de att stabilisera sig på låga nivåer.4 Det stora hotet som började 
torna upp sig var istället den globala uppvärmningen. Detta sades vara orsakat av 
koldioxidutsläpp från eldning av fossila bränslen. Stränga miljökrav började ta fart i form av 
Kyotoavtalet från 1997 samt de mål som formulerades för en hållbar utveckling med 
Brundtlandkommissionen och efterföljande miljökonferenser. Men efter 1999 började även 
energipriserna att skena uppåt och nådde under sommaren 2006 toppnoteringen 78 $/fatet. 
Vad hade hänt? 
 

"The world has only consumed about 18 per cent of its conventional potential" (Abdallah Jumah, 
president and CEO of ARAMCO) 

 
Ett antal oljegeologer och fysiker inom forskarsammanslutningen ASPO (Association of the 
Study of Peak Oil and Gas) menade att oljan hade nått eller var nära sin utvinningstopp och 
att det denna gång var allvar. Inga stora fyndigheter i klass med Alaska eller Nordsjön 
väntade runt hörnet.  Hoppet hade länge stått till regionen kring Kaspiska Havet. 
Provborrningar hade gett förhoppningar om att oljetillgångar i samma storleksklass som 
Saudiarabien skulle ligga väntades på att bli tappade och transporterade till den rika världen. 
Projektet blev dock ett bakslag för de inblandade oljebolagen. Fyndigheten var en bråkdel av 
den förväntade. Samtidigt som den negativa nyheten kablades ut började produktionen hos 
flera större oljeproducenter som Norge, Storbritannien och Indonesien att dala. ”Känn ingen 
rädsla – oljereserverna räcker i över 140 år” kontrade Abdallah Jumah, chef vid det saudiska 
oljebolaget ARAMCO. Men detta hade ingen nedkylande verkan på oljeprisökningen. 
Saudiarabien som genom sin stora reservkapacitet kunnat pumpa upp extra olja till marknaden 
för att upprätthålla prisstabilitet meddelade hösten 2005 att de börjat producera till full 
kapacitet för att kunna möta en allt större efterfrågan. Detta var ett upprepande av en händelse 
på 70-talet när ”The Texas Railroad Commission”5 kom med ett likartat tillkännagivande. En 
kungörelse som kom att markera slutet för USA som världens viktigaste oljenation. 
Ledarpinnen togs istället över av Saudiarabien.  
 

"In 1930, we found 10 billion new barrels of oil in the world, and we used 1.5 billion. We reached 
a peak in 1964, when we found 48 billion barrels and used approximately 12 billion. In 1988, we 
found 23 billion barrels and used 23 billion barrels. That was the crossover when we started 
finding less than we were using. In 2005, we found about 5-6 billion, and we used 30 billion. 
These numbers are just overwhelming." (Charley Maxwell, Senior oil analyst, Weeden & Co.) 

                                                 
4 Carter, Colin A (2001), “Current and Future Trends in the Global Wheat Market – Part 3”, CIMMYT, 
http://www.cimmyt.org/research/Economics/map/facts_trends/wheat00-01/pdf/wheat00-01_part3.pdf (2007-01-
05) 
5 Myndighet i Texas som reglerade hur mycket olja som fick säljas på marknaden. Bland annat stabiliserade de 
prisbilden och såg till att det fanns en reservkapacitet att ta till vid behov. 
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I april 2005 producerades, enligt EIA (Energy Information Administration), den största 
mängden olja som världen hittills skådat. Ännu har detta inte överträffats och världen kommer 
först om ett par år veta om den kritiska punkten passerats. Den amerikanske 
geologiprofessorn Kenneth Deffeyes hade själv i sina beräkningar siat om att 2005 skulle bli 
starten på ”the big bumpy plateau” – en platå som inom ett par år inte längre kan 
upprätthållas. Enligt honom och ett flertal andra energiexperter är vi därmed inne i en svår 
omställningsfas. Idag talar även officiella organ som IEA (International Energy Agency) om 
brådskande åtgärder och ett radikalt teknikskifte för att lindra effekterna av minskad 
energiproduktion. 
 

"ethanol produced in Brazil, even when it is imported by Europe [taking into account the energy 
needed to transport the fuel across the Atlantic] makes sense. If the United States and Europe 
are serious about biofuels, they must turn to the South for their supplies". (Claude Mandi, IEA) 

 
Hur ska då denna allvarliga utmaning mötas? Går det att hålla den industrialiserade världens 
maskinpark vid liv på annat sätt? Många är de som förespråkar en utbyggd kärnkraft och 
prisar dess låga påverkan på den globala uppvärmningen. Men elenergi är ingen ideal lösning 
när det gäller att driva bilar, båtar, traktorer och flygplan. Istället talas det storartat om att 
driva dem med miljövänliga bränslen som etanol, biodiesel, DME (dimetyleter), RME 
(rapsmetylester), biogas etc. I Sverige har positiva förhoppningar rests om att kunna utnyttja 
skog och outnyttjad åkermark till biobränsleodling. Beräkningar visar dock att det svenska 
behovet inte skulle kunna tillfredställas inhemskt. Skogsarealerna och även åkerarealerna 
skulle behöva utökas till det tredubbla (något som representerar en yta som är betydligt större 
än hela Sveriges areal). Dessutom skulle inte basbehoven i form av mat- och skogsprodukter 
kunna täckas.6 En hel del röster har därmed satt sin förhoppning till import. Chefen för IEA 
har gått ut med uppmaningen till västerlandet att köpa råvaror till sina miljöbränslen i länder 
som har bättre förutsättningar till odling än dem själva. Till exempel så har tropiska länder 
som Brasilien, Indonesien och Malaysia nämnts.  
 

“The grain required to fill a 25-gallon SUV gas tank with ethanol will feed one person for a year. 
The grain to fill the tank every two weeks over a year will feed 26 people.” (Lester Brown (2006), 
Earth Policy Institute) 

 
Brasilien är idag världens största etanolproducent och dess transportsektor använder till 40 % 
förnyelsebar energi. Samtidigt nyttjas knappt en procent av den odlingsbara ytan till odlingen 
av råvaran – sockerrör. Energiinsatsen ligger enligt brasilianska myndighetskällor på 
fördelaktiga 8:1 EROEI (Energy Returned On Energy Invested). Det går därmed att få ut åtta 
gånger mer energi än det stoppas in under tillverkningsprocessen. Förespråkarna menar med 
detta att det finns en enorm potential. En hel del frågor tornar dock upp sig. Hur stora arealer 
skulle krävas för att täcka världens nuvarande transportenergibehov om man använde sig av 
de bäst lämpade råvarorna i de bäst lämpade länderna? Är det möjligt att både tillgodose det 
globala matbehovet och odling av råvaror till miljöbränslen? Hur ska detta ske utan insats av 
fossila bränslen till traktorer, pesticider och konstgödsel? Hur påverkar klimatutvecklingen 
och befolkningsökningen? Vad händer med biodiversiteten? En mängd oroande rapporter har 
utkommit under senare tid där varningar utfärdats om att världen står inför en allvarlig 
vattenbrist, havererat klimat, utfiskade hav, sinande fosfortillgångar, utraderade 
spannmålsreserver samt en ökande andel förgiftade, utlakade och salthaltiga jordar. Även om 

                                                 
6 Nordangård Jacob (2006), Drömmen om biobränslesamhället, B-uppsats i Geografi, Linköpings Universitet 
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rapporterna kan tänkas ha överdrivits för att få världen att stanna upp och agera så känns det 
inledande citatet skrämmande närvarande och aktuellt. 
 
Syfte 
Mitt syfte med denna uppsats är att i ett globalt perspektiv ta reda på förutsättningarna att 
ersätta den petroleumdrivna transportapparaten med biodrivmedel och även få svar på om 
produktionen är ekologiskt hållbar. 
 
Huvudfrågeställningar: 
 

• Vilken form av bioenergiodling bedrivs och vilka möjligheter har den att växa utan att 
konkurrera med andra näringar som exempelvis matproduktion? 

 
• Hur beroende är odlingen av fossil energi till traktorer, konstgödsel och pesticider? 

 
• Hur mycket energi går åt vid framställningen jämfört med vad biobränslet i sig ger 

(EROEI)? 
 

• Finns det andra faktorer som påverkar/påverkas (vattentillgång, klimatförändringar, 
skogsskövling, salthaltiga jordar, urlakning etc.)?  

 
Teori 
Som både Marvin Harris och Jeremy Rifkin7 påpekat så har mänskligheten tidigare genomgått 
ett antal energi- och befolkningskriser som tvingat fram nya tekniker och 
överlevnadsstrategier. Metoderna har hittills bestått i att öka intensifieringen och att söka mer 
sofistikerade lösningar. Den tidiga stenåldersmänniskan förfogade över stora glesbefolkade 
landområden och behövde endast arbeta ett par timmar om dagen för att samla in mat och 
energi för att kunna överleva. Skogarna var fulla av djur, växter och frukter. När dessa 
resurser blev knappare utvecklades en jägarkultur där storvilt som noshörningar, bison, hjortar 
etc. stod som viktigaste föda. Ytterligare lite mer energi fick investeras för att tillfredställa 
överlevnadsbehoven. En klimatförändring kom för ungefär 13 000 år sedan att ända den förra 
istiden vilket gjorde att en hel del storvilt kom att dö ut. För att kompensera förlusten 
tvingades människan att söka födoämnen från mindre djur, fisk, skaldjur och vilt växande 
grönsaker och sädesslag. Under tidens gång kom dock flera av de jagade djurarterna att 
utrotas. Mer tid och energi fick med tiden läggas på att få fram den mat som behövdes. 
Nedgången av tillgång på djurprotein fick kompenseras med protein från växtriket. Att samla 
ihop detta genom att utnyttja den vilt växande floran började bli allt för tidsödande. Metoder 
för att bruka jorden började då växa fram. Djur började domesticeras. En jordbruksrevolution 
hade tvingats fram på grund av det ogynnsamma läge som uppstått i det tidigare systemet. 
Med detta kom även behov av bevattningsanläggningar och en förändrad samhällsstruktur 
med framväxande byar och städer. Komplexiteten tilltog. Nya yrkeskårer och kontrollsystem 
växte fram. Men en ökad intensifiering och specialisering kom att orsaka nya problem. 
Resurser kom att utraderas och jordar utarmas. Men återkommande klimatförändringar har 
också kommit att omdana villkoren på drastiska sätt. Flera kulturer har under historiens gång 
fallit samman genom en oförmåga att ställa om samhället efter de nya livsvillkoren som skett i 
kölvattnet av detta. Hit hör bland annat Mayariket och vikingarna på Grönland.8 

                                                 
7 Rifkin, Jeremy (1982), Entropi: en ny världsbild, Stockholm: Wahlström & Widstrand 
8 Harris, Marvin (1979), Kannibaler och kungar: om kulturernas ursprung, Stockholm: Prisma 
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Den största förändring mänskligheten kan sägas ha genomgått är annars den industriella 
revolutionen. Även denna har sitt ursprung i en krissituation. Mat och energi räckte inte till 
för att försörja Europas befolkningar. När skogarna hade huggits ner började man bryta kol 
för att möjliggöra matlagning och uppvärmning. De första fyndigheterna var lätta att utnyttja 
men snart blev man nedtvingad i underjorden. Snart nåddes grundvattennivån. Vatten 
behövde pumpas bort. Först drevs pumparna med hjälp av hästar men snart kom det ökande 
behovet att driva fram utvecklingen av ångdrivna vakuumpumpar. Kolet behövde sedan 
fraktas vilket ledde till utvecklingen av järnvägen tillsammans med den ökande handelns 
behov av pålitliga transporter. Ångkraftens tillkomst hade även en grund i att det var allt 
svårare att uppbringa lämpliga platser för vattenhjul. Enligt Richard Wilkinsson så tillkom de 
tekniska framstegen i England under åren 1500 till 1830 på grund av bristsituationer och ett 
allt större befolkningstryck. Brist på jordbruksmark tvingade stora delar av den växande 
befolkningen till städerna för att söka sitt levebröd inom tillverkningsindustrin och andra 
stadsnäringar. Då uppstod nya behov och problem som krävde ett förändrat samhällssystem 
med en ökad intensifiering/energianvändning. En hel radda av fantastiska innovationer kom 
sedan under kort tid att översvämma den nya industrialiserade världen. Nya energikällor som 
olja, naturgas och kärnkraft stod som garant för att kunna driva utvecklingen framåt. 
 
Antalet arbetade timmar och energianvändning är idag enormt hög i jämförelse med 
stenålderssamhället. Vi har dock lagt ut den på en avancerad maskinpark och genom ett 
utnyttjande av, i huvudsak, fossil energi istället för att använda den egna muskelstyrkan. Om 
maskinparkens energibehov och arbetstid skulle översättas till mänskliga mått så blir siffrorna 
nästan komiska. Hur många personer skulle exempelvis krävas för att lyfta en personbil till 
toppen av Eiffeltornet? Jag låter frågan vara obesvarad och nämner istället att energin som 
finns lagrad i en deciliter bensin skulle räcka för att klara bedriften.9 Vi kan också betänka hur 
många personer som skulle krävas för att accelerera en personbil till 110 km/h. För att utföra 
den bedriften krävs en stor del av den muskelkraft som en vanlig människa alstrar under en 
hel livstid. 
 
Utnyttjandet av fossila bränslen har även fått till följd att en oerhörd befolkningstillväxt 
kunnat ske i världen. Traktorer, lantbruksmaskiner, konstgödsel, bekämpningsmedel och 
transporter har höjt jordbrukets avkastning dramatiskt och därmed kunnat mätta ofantligt fler 
munnar än vad tidigare har varit möjligt. När demografen och nationalekonomen Thomas 
Malthus 1798 lanserade sina teorier om befolkningstillväxtens förhållande till 
matproduktionen var det moderna industriella samhället ännu i sin linda. Malthus menade att 
eftersom matproduktionen växer aritmetiskt (1,2,3,4,5,6,7…) och befolkningen geometriskt 
(2,4,8,16,32,64,128…) så leder befolkningstillväxten oundvikligen till någon form av krasch 
och korrigering när mängden mat per person inte längre är tillräcklig. Han förordade därför 
metoder för befolkningskontroll för att nå en jämvikt i systemet.10 Oljan och gasen kom sedan 
att höja bärkraften mycket kraftigt och tillät en befolkningsexplosion. Malthus teorier tycktes 
därigenom inte längre vara relevanta. 
 

                                                 
9 Aleklett, Kjell (2003), ”Nationell och global energistatistik”, Uppsala Universitet, 
http://www4.tsl.uu.se/isv/ek2006/ek2004a.pdf (2007-01-05) 
10 Malthus, Thomas (1798), An Essay on the Principle of Population, LONDON, PRINTED FOR J. JOHNSON, 
IN ST. PAUL'S CHURCH-YARD rendered into HTML format by Ed Stephan, 10 Aug 1997, 
http://www.ac.wwu.edu/~stephan/malthus/malthus.0.html (2007-01-06) 
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Men de fossila resurserna har även gett upphov till en miljöpåverkan som allvarligt hotar den 
framtida existensen. Utsläpp av gifter, övergödning, klimatförändringar, utrotning av djur, 
nedhuggna skogar, vattenbrist och geopolitisk oro är alla beståndsdelar i den baksida som 
industrialismens bruk av fossila bränslen gett upphov till. Paul Harrison menar att den allt mer 
allvarliga miljösituationen kommer att tvinga oss till en tredje revolution (där den första var 
jordbruksrevolutionen och den andra industrialismen). Harrison anser att den kommande 
krisen i första hand inte handlar om att resurserna tar slut utan om att jorden har hamnat i en 
ond spiral av miljödegradering. Vi kommer att tvingas till en drastiskt sänkt konsumtion för 
att kunna styra skutan rätt igen. Det kommer med det krävas ett effektivare utnyttjande av 
energin, vattnet och skogarna. Av stor vikt är också att få ner befolkningstillväxten eftersom 
denna annars lätt äter upp de gjorda besparingarna. Harrison anser inte att vi är i närheten av 
en energi/resurskris men menar att en sådan skulle kunna uppstå om befolkningsökning och 
konsumtionsmönster fortsätter på den inslagna vägen.11  
 
Harrisons påstående att en resurskris inte skulle vara förstående är enligt min mening dock 
felaktig. Snarare verkar vi stå inför ett dystert scenario med flera korrelerande kriser. Det är 
också så att till skillnad från det smygande miljöhotet så blir konsekvenserna av en resurskris 
mer abrupt. Enligt Richard Duncans teori kommer vi inte ens behöva fundera över en 
konsumtionsminskning för att rädda miljön. Vi kommer att bli tvingade till drastiska 
livsstilsförändringar vare sig vi vill eller inte. Förbrukningen av de fossila resurserna sker idag 
så snabbt att inga ersättningsenergier eller teknologier hinner bromsa upp fallet när 
produktionen av dem börjar minska. Duncan menar att läget är så kritiskt att den industriella 
eran i stort sett kommer ha upphört till år 2030. Förlusten av fossil energi till det moderna 
jordbruket och tillhörande transporter kommer sedan att tvinga ner befolkningsnivåerna till 
bärkraftiga nivåer.12 
 
Idag anser ASPO och ett flertal andra forskare/energiexperter att vi står inför en minskad olje- 
och gasproduktion inom det närmsta decenniet. Inte alla håller med Richard Duncan om hans 
malthusianska scenario men enigheten är stor om att det kommer att bli allt svårare att 
bibehålla de stora marginalerna i jordbruket. Drivmedel, konstgödsel och pesticider kommer 
oundvikligen att bli allt dyrare. I slutändan kan en bristsituation komma att uppstå. Eftersom 
odling utan fossilt framställda produkter som konstgödsel och pesticider ger mindre skördar 
och kräver mer mark kommer allt större arealer behövas för att täcka matbehovet. Därmed 
minskar förutsättningarna till storskalig odling av den biobränsleråvara som kan ses som en 
partiell lösning på energiproblemet.  
 
Många forskare är ändå hoppfulla. De sätter sin förhoppning till att nya innovationer och 
manipulerade biogrödor ska kunna lösa problemen. Steve Koonin, forskare vid BP, menar 
exempelvis att 30 % av världens nuvarande transportenergi skulle kunna genereras från 
biobränslen utan att produktionen av mat störs.13 Frågan är dock om detta är möjligt utan den 
fossila bov världen så gärna vill låsa in på obestämd framtid. Det kan tänkas att eftersom 
biobränslesatsningarna populärt har lagts fram för att lösa problemet med klimatförändringar 
och inte en eventuell oljebristsituation så förutsätts den konventionella jord- och 
skogsbrukstekniken kunna fortgå utan problem.  

                                                 
11 Harrison, Paul (1992), The third revolution : environment, population and a sustainable word, London : 
Tauris 
12 Duncan, Richard (2006) , The Olduvai Theory, Energy, Population and Industrial Civilization, Seattle : 
Institute on Energy and Man.  
13 Koonin, Steven E (2006). “Getting serious about biofuels”, Science 27 January 2006:Vol. 311. no. 5760, p. 
435, http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/311/5760/435 (2006-11-17) 
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Mitt antagande är däremot att utraderandet av oljan och gasen till slut kommer att ge Malthus 
rätt och att inga större biobränsleprojekt eller teknofixar blir möjliga att genomföra. Det 
existerar helt enkelt inga jämbördiga alternativ till den fossila energin. Konsekvensen skulle i 
så fall bli en förändrad livsföring och kraftiga befolkningsminskningar världen över. Att 
människan skulle kunna lösa den framväxande krisen med ett ännu mer intensifierat energi- 
och matförsörjningssystem verkar högst osannolikt. Den tredje revolutionen verkar istället 
innebära en tuff färd utför i väntan på att drömmen om ett hållbart samhälle ska uppfyllas.  
 
Metod och material 
Jag har valt ut tre regioner som pekas ut som framtida storproducenter av biobränsle till 
drivmedel, USA, Brasilien och Indonesien/Malaysia. Jag har också sammanfattat resultatet 
från min tidigare uppsats om Sveriges biobränsleförutsättningar. USA tas med för att det är 
världens största konsument av olja och har deklarerat att de planerar att bryta sitt beroende av 
oljeimport. Med detta har en stor satsning på biodrivmedel inletts. Brasilien samt 
Indonesien/Malaysia har jag valt för att de utpekats som regioner med stor potential för 
exploatering och export av sockerrörsbaserad etanol respektive biodiesel från palmolja. Jag 
ger också en bakgrund till varför satsningen på biodrivmedel anses som viktig att genomföra. 
Detta avser de fossila bränslenas ändlighet samt den globala uppvärmningen men även de 
olika uppfattningar/teorier som finns om dessa. Jag lyfter även fram en del av de begränsande 
faktorer som försvårar framtida biobränslesatsningar. Dessa är vattenbrist, befolkningsökning, 
beroende av konstgödsel och bekämpningsmedel.  

Material 
Jag har försökt få en så omfattande belysning av ämnet som möjligt genom att redogöra för 
flera av de uppfattningar som finns. I fråga om Peak Oil har jag både tagit fasta på de 
tolkningar som finns hos företrädare och de som anser att det inte kommer att uppstå några 
utbudsproblem. Företrädarna för Peak Oil-teorin består här av ASPO (The Association of the 
Study of Peak Oil and Gas), Matthew Simmons, Kenneth Deffeyes och Ali Bakhtiari medan 
jag i den andra ringhörnan valt att syna CERA (Cambridge Energy Research Associates).  
 
Angående klimatfrågan finns där en kraftigt populariserad uppfattning att mänskligt styrda 
koldioxidutsläpp är den stora boven. Jag har där lyft fram de största företrädarna IPCC 
(Intergovernmental Panel of Climate Change) och som motpol professorn i Naturgeografi 
Wibjörn Karlén. Men här redogörs även röster från ASPO och klimatforskaren James Hansen.  
 
I frågan om olika regioners biobränslepotential har jag använt forskarrapporter från 
proponenter som BIO (Biotechnology Industry Organization), IEA (International Energy 
Agency), USDA (United States Department of Agriculture) såväl som från kritiker som David 
Pimentel, Ted Patzek och Dale Allen Pfeiffer.  
 
Till detta har mängder med artiklar om de nämnda områdena gåtts igenom. 

Materialdiskussion 
Idag existerar det ett gigantiskt smörgåsbord med uppfattningar och teorier. Det är bara att 
välja de forskarrapporter som passar det egna syftet. Vill jag få stöd för att olja är 
förnyelsebart och ofarligt för miljön är det bara att leta reda på ett par forskare som följer den 
tesen. Det går genom den stora flora som finns att bygga en mycket övertygande 
argumentation. Genom detta riskerar forskningens legitimitet att urholkas. Dessutom är 
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vetenskapen idag alltmer beroende av forskningsmedel från externa finansiärer. Forskaren kan 
riskera att bli ett instrument åt finansiärerna istället för att bedriva ett självständigt arbete. 
Detta syns bland annat på en hel del rapporter om biobränslepotentialen. Beställaren och 
finansiären (bioindustrin) ser att affärsmässiga fördelar kan vinnas genom att hävda att det går 
att förse världen med både biodrivmedel och mat. För att uppnå tyngd anlitas några forskare 
för att bekräfta branschens rosiga framtidstro. Risken finns att en alltför positiv bild målas upp 
av forskaren då denna både vill ge beställaren vad han vill ha och samtidigt behålla sin lön. 
En seriös forskare som inte kommer upp med önskat resultat kan nekas publicering och 
riskerar att bli av med brödfödan åt familjen.  
 
Ekonomiska drivkrafter kan även påverka forskningsresultat på universiteten, eller snarare 
formuleringar i pressrapporterna. Att säga att ”teknologiska framsteg kan göra att den här 
metoden blir lönsam och att det därigenom går att lösa alla framtida energiproblem…” öppnar 
mer dörrar för framtida finansiering än om man fastslår att loppet är kört. Jag vill samtidigt 
inte säga att det är fel att försöka lösa upp framtida knutar och bedriva forskning om sånt som 
med dagens mått verkar hopplöst - men det ska inte ske med falska förespeglingar. Samtidigt 
tenderar även de som har negativa framtidsbilder att måla upp domedagsscenarier som är så 
skrämmande att ingen till slut orkar ta dem till sig.  Det är således en svår balansgång som 
forskningen har idag. 
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Bakgrund 
 
Förklaringar till biobränslesatsningen 
 
Den populäraste förklaringen är att vi måste satsa på alternativa bränslen för att komma till 
rätta med de klimatförändringar som anses hota människans fortlevnad. Det finns en önskan 
att kraftigt sänka koldioxidutsläpp från fossila bränslen eftersom dessa bedöms ligga bakom 
de senaste decenniernas temperatur- och klimatförändringar.  Bland annat är det något som 
stipuleras i Kyotoprotokollet. Volvochefen Leif Johansson har i sammanhanget krävt en 
nationell samling för att få ner utsläppen. För att uppnå detta vill han höja skatten på fossila 
bränslen och samtidigt skattebefria så kallade miljöbränslen. Detta är enligt Johansson 
nödvändigt om företagets miljösatsningar ska kunna bära frukt.14 Men Volvo har även en 
annan anledning att propagera hårt för alternativa bränslen. De har själva erkänt att en 
allvarlig bränslekris är åstundande. Den samlade produktionen av olja och gas står inför sin 
utvinningstopp och förutspås därefter att gå in i en permanent nedgångsfas. Med tanke på det 
stora beroende vi har av olja inom i stort sett alla samhällssektorer innebär det ett svårt 
bekymmer. Räcker alternativen till att driva vårt energislukande samhälle? 
 

”The world is on a course that will lead it “from crisis to crisis” unless governments act 
immediately to save energy and invest in nuclear and biofuels,” Claude Mandil, IEA 

 
IEAs nyutkomna rapport World Energy Outlook 2007 varnar för att vi står inför en smutsig, 
osäker och dyr framtid. Prognoserna om oljebehovet pekar på att det 2030 skulle behöva 
pumpas upp 116 miljoner fat per dag jämfört med dagens knappa 85. Detta är en omöjlighet 
enligt de flesta bedömare. Det är ett tveäggat svärd av miljöhot och energibrist som svingas 
över våra nackar. IEA propagerar därför för ett minskat energianvändande och stora 
satsningar på kärnenergi och biodrivmedel.15 IEA:s chef Claude Mandil, menar att den 
nuvarande utvecklingen kan leda till: 
 

 “…skyrocketing prices or more frequent blackouts; can mean more supply disruptions, more 
meteorological catastrophes – or all these at the same time”.  

 
Hans förutsägelser påminner en hel del om de domedagscenarior som IEA tidigare haft 
allvarliga invändningar emot. I fråga om biobränslen menar IEA att de kan komma att spela 
en betydande roll för framtidens transportenergibehov. De anser att biodrivmedlen både ger 
en större bredd i energiutbudet samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Men 
bioenergins totala transportbränsleandel förutspås ändå att nå tämligen blygsamma nivåer. 
”Biofuels reach 4 % of road-fuel use in the Reference Scenario in 2030 and 7 % in the 
Alternative Policy Scenario, up from 1 % today.” De ställer därför sitt hopp till utvecklandet 
av ny teknologi. Dagens produktion har enligt dem ett flertal begränsande faktorer.  
 

”…rising food demand, which competes with biofuels for existing arable and pasture land, and 
the need for subsidy in many parts of the world, will constrain the long-term potential for biofuels 
production using current technology. New biofuels technologies being developed today, notably 

                                                 
14 Larsson, Gerhard (2006), “Volvochefen vill ha dyrare bensin”, 22 november, URL: 
http://di.se/Index/Nyheter/2006/11/22/211275.htm?src=xlink (2006-11-22) 
15 Simpson, Scott (2006), “Top energy agency warns of ‘dirty’ future”, The Vancouver Sun, 7 november, 
http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=b9c11e80-10c3-47f5-addf-47b613f1125d&p=2  
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ligno-cellulosic ethanol, could allow biofuels to play a much bigger role – if major technological 
and commercial challenges can be overcome.” 

 
Det är ett tämligen bistert besked IEA ger angående biodrivmedlets andel i 
transportapparatens energianvändande. Även om en stor satsning på biodrivmedel genomförs 
kan den med dagens teknologi endast ersätta en fraktion av petroleumprodukterna. Då är 
frågan i vilken takt oljan kommer att behöva ersättas? Hur beräknas läget se ut de närmaste 
decennierna? 
 
 

 
Figur 1: Prognos över olje- och naturgasutvinning fram till år 2050 (Källa: ASPO) 

 
Peak Oil 
Oljan har sedan den började utvinnas kommersiellt under slutet av 1800-talet kommit att 
användas i allt större volymer.4 År från år har efterfrågan och produktionen växt. 1940 
konsumerades 5 miljoner fat per dag jämfört med 75 miljoner år 2000. Endast under 
ekonomiska kriser har kurvan dämpats men trenden har hela tiden pekat uppåt. Denna 
utveckling ser ut att inom ett par år brytas. Kenneth Deffeyes, geologiprofessor vid Princeton 
University, har gjort sig berömd genom att ange en definitiv tidpunkt för oljeutvinningens 
topp - december 2005. Han tycks ha fått rätt på året även om den definitiva statistiken ännu 
inte är fastställd. En del siffror indikerar att den konventionella oljan slog i taket redan april 
2005. Den senaste oljestatistiken från EIA (Energy Information Administration) visar 
visserligen att rekordet för det totala oljeutbudet ligger på 85,1 miljoner/fat per dag (augusti 
2006) men då räknas bland annat NGL (Natural Gas Liquids), Etanol, CTL (Coal to Liquids) 
samt olja framställd av oljeskiffer in i totalmängden.16 Det riktiga taket (och krisen) nås inte 
förrän dessa oljetyper inte längre kan fylla gapet eller själva börjar visa minskade volymer. 
Det finns många bud om när detta kommer att infalla. Tyngdpunkten hos förutsägelserna 
ligger dock inom det närmsta decenniet. Efter detta förutses en platåfas uppträda där 

                                                 
16 Khebab (2006), “A look at the EIA revision pattern“, Artikel, The Oil Drum, 5 oktober, URL: 
http://www.theoildrum.com/story/2006/10/1/233347/717 (2007-01-08) 
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produktionsvolymerna kommer att ligga nära toppnoteringen under ett par år.17 ASPO 
(Association of The Study of Peak Oil and gas) säger i sin senaste prognos att denna kommer 
att inträda omkring 2010. ASPO räknar med att med en minskningstakt på 2,5 - 4,5 % samt en 
efter frågeökning på 1,5 % kommer att medföra en obalans på 29 miljoner fat till år 2020. 
Denna väntas växa till 58 miljoner fat år 2030 (med en sammanlagd oljeproduktion på 61 
miljoner fat per dag).18  
 
Det finns många skeptiker som hävdar att eftersom Colin Campbell och ASPO åtskilliga 
gånger gjort felaktiga profetior om Peak Oil så håller inte teorin. Datumet har flera gånger fått 
korrigeras när nya data tillkommit. För teorin talar däremot att 33 av de 48 största 
oljeproducerande länderna tampas med minskad produktion. Utvinningen av Nordsjöoljan har 
exempelvis efter sin toppnotering år 2000 minskat med hela 25 %. Förra året började även två 
av de riktigt stora oljefälten, Burgan i Kuwait och Cantarell i Mexico, visa på kraftigt 
minskade produktionssiffror. För Cantarell räknas med en minskning på 8 % år 2006.19 Det är 
samtidigt inte bara ASPO och Deffeyes som talar om kommande problem. Även en mängd 
andra oljegeologer, fysiker och ekonomer hyser farhågor om den närmsta tiden. 
 

”Opec died in 2004” 
 
Den iranske oljeexperten Ali Samsan Bahktiari menar att oljan redan har nått sin topp och att 
nedgången verkar vara oåterkallelig. Bahktiaris utvinningskurva är den som hittills ligger 
närmast de faktiska siffror som rapporterats från EIA. Frågan är om han kommer att få rätt 
gällande den närmsta tiden. Denna kommer enligt honom utvecklas på ett dramatiskt sätt. Han 
har förutspått fyra olika faser i nedgången mellan 2006 till 2020.  
 
T1 – Liten minskning (2006-2010) 
T2 – Märkbar minskning (2011-2013) 
T3 – Anmärkningsvärd minskning (2014-2016) 
T4 -  Snabb minskning (2017-2020) 
 
Bahktiari manar till förberedande åtgärder för att lindra effekterna. 
 

 ”… in the face of Peak Oil and its multiple consequences, which are bound to impact upon 
almost all aspects of our human standards of life, it seems imperative to get prepared to face all 
the inevitable shock waves resulting from that. Preparation should be carried out on individual, 
familial, societal, and national levels as soon as possible. Every preparative step taken today 
will prove far cheaper than any step taken tomorrow.”20  

 
Till år 2020 räknar han med att oljeproduktionen kommer att gå ner med 32 % (till att omfatta 
ca 55 miljoner fat/dag). Enligt Bakhtiari så kommer minskningen därmed att bli betydligt 
större än den som Colin Campbell och ASPO redogör för. Den nya energiverkligheten kan 
komma att bli ödesdiger för vår civilisation.  
                                                 
17 Deffeyes, Kenneth (2006), “Hubberts Peak – The end of oil“, Illahee Institute, 24 februari, URL: 
http://www.illahee.org/lectures/archive/deffeyeslecture/ (2007-01-08) 
18 Campbell, Colin (2006), “Regular Conventional Oil Production to 2100 and Resource Based Production 
Forecast” (excelark), HubbertPeak, URL:http://www.hubbertpeak.com/campbell/ProductionDepletion2005.xls 
(2007-01-08) 
19 Black, Thomas (2006), “Pemex says Cantarell 2006 production to decline 8 % (update 1)” Bloomberg, 2 
augusti, URL: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=anv9Ujulc2o0&refer=news (2007-
01-08) 
20 King, Byron W (2006), “Peak Oil and Bakhtiaris 4 phases of transition”, The Energy Bulletin, 26 augusti, 
URL: http://www.energybulletin.net/19701.html (2007-01-08) 
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”The inevitably ensuing power struggles and deadly conflicts might well decide of not only our 
21st century's outcome but also about the very predicament of Mankind. In this 'Post-Peak' era, 
even the winners might turn out to be losers as well.” 21 

 
Än mer pessimistisk är utsagan från investmentbankiren och energirådgivaren Matthew 
Simmons. Han har i sin bok ”Twilight in the desert” inriktat sig på att studera 
oljeproduktionen i Saudiarabien. Den bedömning han gör är att Mellanösterns utbud kommer 
att kollapsa de närmaste 15 åren. Länderna i Mellanöstern har överdrivit sina reserver och 
förlitar sin produktion på ett fåtal stora oljefält. Dessa är gamla i ålder och hålls vid liv genom 
olika teknologiska åtgärder som vatteninjektion och horisontalborrning. Detta förfaringssätt är 
dock förödande för reservoarerna vilket leder till en snabb kollaps av fälten efter att de nått 
sin topproduktion. Om det vill sig riktigt illa menar han att dem globala produktionsnivån 
kommer att vara så låg som 25 miljoner fat/dag till år 2020. Detta förutsätter dock att 
minskningen ligger på 8 % per år efter Peak Oil. Det vill säga den produktionstakt som 
föreligger i Nordsjön och Cantarell.22 En hel del tecken finns på att världens största oljefält, 
Ghawar i Saudiarabien, har påbörjat sina dödsrosslingar. Om detta är fallet så börjar färden 
utför. 
 

 
Figur 2: Oljeutvinningens framtid enligt CERA (Källa: Cambridge Energy Research Associates) 

Den dystra bilden förnekas frekvent av energianalytiker som Daniel Yergin vid CERA. 
Cambridge Energy Research Associates räknar i sin senaste analys med att 3,74 triljoner fat 
olja återstår att pumpa upp innan källorna torkar ut. Det är en siffra som är tre gånger så stor 
som den som ASPO redogör för. Detta beror delvis på att CERA inkluderar tjärsand, 
oljeskiffer och GTL (Gas To Liquids). Daniel Yergin säger i pressmeddelandet att det är den 
femte gången som oljan sägs vara på upphällningen.  
                                                 
21 Bakhtiari, A.M. Samsam (2006), “Crude Oil: the day after tomorrow” Samsambakhtiari.com, augusti 2006, 
URL: http://www.sfu.ca/~asamsamb/sb.htm (2007-01-08) 
22 Simmons, Matthew R. (2006), “The energy crisis has arrived” Simmons and Company International, Energy 
Conservation Series, Department of Defence, Alexandria VA, 20 Juni, URL: http://www.simmonsco-
intl.com/files/Energy%20Conversation.pdf (2007-01-08) 
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“Each time -- whether it was the ‘gasoline famine’ at the end of WWI or the ‘permanent 
shortage’ of the 1970s -- technology and the opening of new frontier areas has banished the 
specter of decline…”.   

 
Han tror därmed att teknologiutvecklingen återigen ska lösa framtida bekymmer. Peak Oil-
teorin orsakar enligt honom förvirring och leder till olämpliga handlingar samt vänder 
uppmärksamheten mot fel frågor. CERA avfärdar dock inte att oljans produktionsnivåer 
kommer att börja minska framöver. De menar dock att detta inte kommer att ske innan år 
2030. Därefter inträder en platå som kan pågå i decennier innan slutligen en nedgångsfas 
påbörjas. Trots CERA:s mer positiva analys av oljeläget poängteras ändå att energisituationen 
i världen är på väg in i ett mer kritiskt skede. De uppmanar därför till åtgärder.  
 

“Corporations, governments, and other groups, including nongovernmental organizations, need 
to have a coherent description of how and when the undulating plateau will evolve so that 
rational policy and investment choices can be made,”23  

 
Intressant är att CERA försöker slå hål på Peak Oil-argumenten samtidigt som de ändå helt 
inte avfärdar teorin i sin framtidsvision. 
 

Forecast 2005 2006 2010 2015 Peak Date Peak Value 
All Liquids 
Observed (All Liquids) 84.41 84.30 NA NA 2006-08 85.10 
Koppelaar (2005) 84.06 85.78 89.21 87.98 2011 89.58 
EIA (IEO, 2006) 82.70 84.50 91.60 98.30 2030 118.00 
CERA (2006) 87.77 89.52 97.24 104.54 2035 130.00 
Lahèrrere (2006) 83.59 84.82 88.93 92.27 2018 92.99 
Lahèrrere (2005) 83.59 84.47 86.96 87.77 2014 87.84 

Figur 3: Jämförelse mellan olika beräkningar av oljeutbudet 2005-2015. Siffrorna avser miljoner fat per 
dag.  Koppelaar (ASPO-Netherlands) och Jean Lahérre är oljegeologer. (Källa: The Oil Drum, 
http://www.theoildrum.com/story/2006/11/13/225447/79) 

Sammantaget så visar flertalet analytiker på ett stort glapp mellan tillgång och efterfrågan till 
år 2020. Även bland de som anser att någon bristsituation inte kommer att realiseras de 
närmsta 15 åren förespråkas åtgärder för att klara av den framtida energisituationen. Robert L 
Hirsch, författare av den så kallade Hirschrapporten, beskriver tre olika scenarier beroende på 
när insatsen påbörjas. 
 

• Om vi väntar med att sätta in åtgärder tills oljeproduktionen når sin utvinningstopp 
kommer en signifikant drivmedelsbrist uppstå och fortgå i mer än två decennier.  

• Det hjälper till viss del om vi sätter in åtgärder 10 år innan oljeproduktionen når 
utvinningstoppen men en drivmedelsbrist kommer ändå att vara ett faktum under ett 
decennium. 

• Ett åtgärdsprogram som sätts in 20 år innan oljeproduktionens topp möjliggör ett 
undvikande av drivmedelsbrist.24 

                                                 
23Maddox, M (Red.) (2006), ”Peak Oil – “World running out of oil soon” – is faulty; Could Distort Policy and 
Energy Debate (2006)”, CERA, 14 november, URL: 
http://www.cera.com/aspx/cda/public1/news/pressReleases/pressReleaseDetails.aspx?CID=8444 (2006-11-15) 
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Detta gör att åtgärder måste påbörjas med omedelbar verkan. Detta gäller även om 
optimistiska bedömare som CERA får rätt. Däremot så kan framtiden bli svår om Bahktiaris, 
Simmons och Deffeyes prognoser stämmer. 
 
Klimatförändringar - Växthuseffekten 
Under de senaste åren har mängder med alarmrapporter publicerats om de tilltagande 
klimatförändringarna. Stor uppmärksamhet har filmen ”An Inconvenient truth” fått, mycket 
på grund av Al Gores25 medverkan. I filmen presenteras fakta som styrker behoven att ta till 
krafttag för att förhindra en global klimatkatastof. Även den brittiske premiärministern Tony 
Blair har med starka ordalag varnat för en skenande växthuseffekt. Världen är enligt honom 
10-15 år från en katastrofal vändpunkt. 
 
Mycket av deras uppgifter är hämtade från FN:s klimatorgan IPCC (Intergovermental Panel 
of Climat Change). Dessa har lanserat mycket skrämmande framtidsscenarier som visar vad 
som händer med klimatet om inget görs. På liknande sätt målar brittiska ”The Hadley Centre 
for Climate Change” upp skräckvisionen om ett framtida jordklot som till en tredjedel är 
obeboeligt.26  I debatten finns idag en stark slagsida som hävdar att det allt varmare klimatet 
till största delen beror på mänskliga aktiviteter. Främst avser detta utsläpp av växthusgaser 
som koldioxid. I ”An Inconvinient truth” sägs det att det råder en vetenskaplig konsensus att 
människan är boven bakom den globala uppvärmningen. En berömd klimatmodell, formad 
som en hockeyklubba27, brukar användas för att åskådliggöra människans/industrialismens 
klimatpåverkan. Detta bestrids dock av en del forskare som menar att klimatmodellen och 
människans påverkan kraftigt förvanskats.  
 

                                                                                                                                                         
24 Hirsch, Robert L (2005), “The Inevitable Peaking of world oil production”, in The Atlantic Council XVI 
October 2005 URL: http://www.d-n-i.net/fcs/pdf/hirsch_world_oil_production.pdf (2007-01-08) 
25 Före detta vicepresident i USA under Clintoneran. 
26 Sample, Ian (2006), ”Extreme droughts will spread, warn forecasters”, Artikel i The Guardian, 4 oktober, 
URL: http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,1886964,00.html  
27 Modellen presenterades först av Michael Mann, University of Massachusetts, Department of Geosciences 
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Figur 4: Jämförelse mellan IPCC:s ”hockeyklubba” och faktiska temperaturförändringar i Europa. 
(Källa: The Daily Telegraph, URL: 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/11/05/nosplit/nwarm05.xml) 

 
Wibjörn Karlén, professor i geografi vid Uppsala Universitet, pekar på att klimatförändringar 
skett under hela jordens livstid och att det så sent som på medeltiden infann sig en 
värmeperiod.28 Denna möjliggjorde vikingabosättningar med jordbruk på Grönland och att 
inga glaciärer fanns i Anderna. Karlén visar på att denna period uppvisade betydligt varmare 
temperaturer än dagens (upp till 3º C). Data visar att det även under romartiden och 
bronsåldern var periodvis varmare än idag. Utsläppen av växthusgaser skulle därmed inte 
utgöra ett så stort hot mot klimatet som det idag påskins. Bevisen är enligt denna grupp 
otillräckliga och bygger på indicier. Istället finns det en mängd andra faktorer som ligger 
bakom dagens förändringar.29   
 
Jordens yttemperatur påverkas exempelvis av förhållandet till andra himlakroppar och 
solfläckarnas periodicitet.30 Dessa har under de senaste 70 åren visat på en aktivitet som är 
oöverträffad (sett ur ett 8000 årigt perspektiv).31 Omloppsbanan runt solen är elliptisk och 
varierar kraftigt under en cykel på 100 000 år. Under tidsrymder på 26 000 år rör sig jorden i 
en bana som rör sig inåt och utåt från solen. Det innebär 13 000 år av lägre temperaturserier 
och 13 000 av global uppvärmning. Jordens lutning ändras sedan var 40 000 år.32  Även 
vulkanisk aktivitet och andra utsläpp av aerosoler som blockerar solinstrålningen påverkar (så 
kallad global dimming). Atmosfäriska gaser som växthusgaser är därmed bara en av flera 
regulatorer och skulle därmed inte räcka som förklaringsmodell. Skeptikerna menar att det 

                                                 
28 Moberg, A., Sonechkin, D.M., Holmgren, K., Datsenko, N.M. and Karlén, W.(2005), “Highly variable 
Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low- and high-resolution proxy data”,Artikel i Nature, 
433, 613-617, doi:10.1038/ nature03265, 2005. URL: http://www.misu.su.se/research/reconstruction_nh.html 
(2007-01-08) 
29 Monckton, Christoffer (2006), “Climate Chaos? Don´t believe it”, Artikel i Sunday Telegraph, 5 november, 
URL: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/11/05/nosplit/nwarm05.xml (2007-01-08) 
30 Lundqvist, Jan (2001), Geologi : processer - utveckling – tillämpning, Lund : Studentlitteratur 
31 McGee, Maggie (2004), “Sunspots more active than for 8000 years”, Artikel i New Scientist, 27 oktober, 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6591 (2007-01-08) 
32 Rosentrater, Lynn, ”Secrets of the ice – An Antarctic Expedition - Icecore research”, Museum of Science in 
Boston URL: http://www.mos.org/soti/icecore/warming.html (2007-01-08) 
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krävs mer forskning innan det går att säkerställa sambanden.  Företrädarna hävdar att även om 
variationer skett tidigare så har det med människans hjälp skett en dramatisk höjning av CO2 
halterna i atmosfären. Detta har sedan kommit att förstärka effekterna som de andra 
klimatregulatorerna ger upphov till.33 
 
Dagens ensidiga ställningstagande för koldioxidspåret har fått bland annat 2660 (av de totalt 
17100 undertecknarna) fysiker, geofysiker, klimatologer, meteorologer, oceanografer och 
miljöforskare att skriva under en petition där USA avråds från att ratificera Kyotoprotokollet. 
De menar att: 
 

”There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or 
other greenhouse gasses is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic 
heating of the Earth's atmosphere and disruption of the Earth's climate. Moreover, there is 
substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many 
beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.”34  

 
Uppropet har dock beskyllts för att vara politiskt motiverat eftersom Bushadministrationen 
förnekat att den globala uppvärmningen har med mänsklig påverkan att göra. Det påpekas 
även att det finns namn på listan som är uppdiktade. 
 

 
 
Figur 5 Jämförelse mellan IPCC:s och ASPO:s scenarier om olje- och gasanvändning fram till 2100. 
(Källa: The New Scientist, URL: http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn4216) 

Men det finns andra felaktigheter i IPCC:s beräkningar. Den mängd olja och gas som IPCC 
räknar med ska förbrukas är exempelvis orimligt hög. Colin Campbell och Kjell Aleklett 
pekar på att även det mest konservativa av deras 40 framtidsscenarier är baserat på en större 
användning av olja och gas än vad som är fysiskt möjligt att utvinna. Det kan även nämnas att 
IPCC:s medelvärde har modellerats med olje- och gasreserver som är dubbelt så stora som 

                                                 
33 Robinson, A.B., Baliunas, S.B., Soon, Willie and Robinson Z.W. “Environmental Effects of Increased 
Atmospheric Carbon Dioxide” (Abstract), Oregon Institute of Science and Medicine,URL: 
http://www.oism.org/pproject/s33p36.htm (2007-01-05) 
34 ”Global Warming Petition (2001)”, Petition Project, Oregon Institute of Science and Medicine, URL: 
http://www.oism.org/pproject/s33p37.htm (2007-01-08) 
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ASPO:s. Det är därför svårt att finna fog för de pessimistiska framtidsbilderna. Campbell och 
Aleklett ser istället risker med att en stor övergång till kolkraft genomförs. Högre förbränning 
av kol skulle kunna uppväga minskningen från oljan och gasen. Naturligtvis skulle det även 
resultera i en mängd andra negativa miljökonsekvenser.35 Denna uppfattning delas också av 
ledande klimatforskare som James Hansen. Han menar att vi kan bränna all olja och gas, så 
snabbt det går, utan att orsaka allvarliga klimatproblem. Men då måste kolet fasas ut och inte 
användas i den omfattning som sker idag.36 Förhoppningar finns också till ny teknik som 
reducerar utsläppen från kolkraftverken. Vattenfall har påbörjat bygget av en pilotanläggning 
i östra Tyskland som ska kunna bränna brunkol utan att släppa ut CO2.37 Frågan är dock i 
vilken omfattning och med vilken hastighet den nya tekniken kan implementeras i alla 
världens kolkraftverk. Uppgiften kan nämligen bli tuff med tanke på att Kina startar ett nytt 
kolkondenskraftverk varje vecka.38 
 
Även om åsikterna går isär om orsakerna så är det ett observerbart faktum att jorden blivit 
varmare under de senaste decennierna, speciellt från 90-talet och framåt. Temperaturerna har 
ökat med 0,8°C det senaste seklet varav 0,6°C de senaste 30 åren. Detta har inneburit ett mer 
oberäkneligt väder. Översvämningar och torka har redan ställt till med bekymmer för 
jordbruksproduktionen och vissa regioner har redan blivit hårt drabbade, speciellt Australien 
och Afrika. En ökad osäkerhet om vädret gör att det blir svårt att göra förutsägelser om 
produktionsnivåer inom mat- och biobränsleproduktionen. Dessa kan komma att fluktuera 
kraftigt. Sammantaget så innebär detta hinder att öka odlandet av biogrödor i den omfattning 
som krävs för att bibehålla det nuvarande transportssystemet. Om utvecklingen blir så 
katastrofal som IPCC, Al Gore och Hadley Centre for Climate Change förutspår återstår dock 
att se. 

Diskussion 
Det kan spekuleras om den stora uppmärksamhet som lagts på klimatfrågan den senaste tiden 
är ett sätt att dölja den förestående energikrisen. Det är lättare att övertyga allmänheten om att 
vi måste ta till åtgärder för att rädda miljön och klimatet än att säga att högenergisamhället är 
på upphällningen. Den globala uppvärmningen är ett begrepp som etsat sig fast i folks 
medvetande på ett helt annat sätt än Peak Oil. Det kan givetvis även finnas andra motiv med 
politiska förtecken. Klimathotet kan, på samma sätt som det så kallade terrrorhotet, vara ett 
sätt för makten att positionera sig och kunna åstadkomma integritetshotande och diktatoriska 
förändringar, något som de behöver för att behålla sin maktstatus i en energifattigare värld.39 
 
Oroande är att det förespeglas att konsensus råder i klimatfrågan när det i själva verket finns 
en spännvidd med olika uppfattningar. Forskningen har på ett bedrägligt sätt kommit att 
användas för att legitimera maktens agenda. Om den officiella bilden inte stöds får forskaren 
inga forskningsmedel och riskerar att bli lämnad i kylan. Den brittiska utrikesministern 
Margaret Becket har exempelvis jämställt förnekare av den officiella teorin med förespråkare 

                                                 
35 Coghlan, Andy (2003), ”To little oil for global warming” Artikel i New Scientist den 5 oktober 2003, URL: 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn4216  
36 Vernon, Chris (2006), ”Dr. James Hansen: Can we still avoid dangerous Human-Made Climate Change?”, The 
Energy Bulletin den 22 november, URL: http://www.energybulletin.net/22996.html (2007-01-08) 
37 Karlberg, Lars Anders (2006), ”Klimatfrågan ska lösas med Josefssons plan”, Artikel i Ny teknik den 6 
februari 2006, URL: http://www.nyteknik.se/art/44425 (2006-12-01) 
38 Wong, Ola (2006), ”Kinas mirakel regnar surt och blåser svart”, Artikel i Sydsvenska dagbladet den 23 
november 2006, URL: http://sydsvenskan.se/varlden/article197957.ece (2006-12-15) 
39 Harris, Marvin (1979), Kannibaler och kungar 



 20

för islamitisk terrorism.40 Båda parter skulle dessutom enligt hennes uppfattning förnekas 
tillgång till media. Detta påminner även en del om debatten kring historierevisionismen och 
evolutionsläran. Avvikande uppfattningar misskrediteras, beläggs med munkavel och 
bestraffas. I ett gynnsamt forskarklimat måste alla röster bli hörda och bedömda – inte bara de 
som håller sig i fåran. Intressant är att Bushadminstrationen använder samma typ av 
utfrysning av forskare som inte stödjer deras agenda. Det finns en fara i att om en forskare 
bekänner sig till den ena eller andra teorin så uppfattas det som ett politiskt ställningstagande.  
 
Klimathotet används även för att stärka andra intressegruppers sakargument. Det finns 
forskare, byråkrater, FN-tjänstemän, NGO:s som ser en möjlighet att förverkliga sina egna 
egoistiska makt/karriärmöjligheter etcetera. Seriösa forskare riskerar att bli indragna i en 
debatt som de kanske inte önskar ett deltagande i. Många klimatforskare menar t.ex. att 
IPCC:s slutsatser - att människan är orsak till klimatförändringarna - är politiskt snarare än 
vetenskapligt motiverade och stöds av dem som (av andra skäl) vill se inskränkningar i 
konsumtion och bilåkande. På motsvarande sätt kan t.ex. naturgeografen Wibjörn Karlén 
användas. 
 
Teorin om Peak Oil är fortfarande kontroversiell och ges ett begränsat utrymme i medierna. 
Detta trots att den är mer vetenskapligt ”bevisad” än teorierna om koldioxidutsläppens 
påverkan på den globala uppvärmningen. Men eftersom Peak Oil inte passar in den politiska 
eller ekonomiska agendan tystas den ner eller viftas bort.  
 
Även om det inte finns klara bevis för att klimatet kommer att förändras så drastiskt som 
IPCC:s modeller antyder, så finns det andra försvårande omständigheter som en ökad 
biobränsleproduktion kommer att ställas inför. Detta rör befolkningsökning, vattentillgångar, 
utarmade jordar, försaltning, eutrofiering, giftutsläpp etc. 

                                                 
40 O’Neill, Brendan (2006), ”A climate of censorship”, The Guardian, Comment is free, 22 november 2006, 
URL: http://commentisfree.guardian.co.uk/brendan_oneill/2006/11/a_climate_of_censorship.html (2007-01-09) 
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Begränsande faktorer  
 

 
Figur 6: Världens befolkningstillväxt 1750-2050 (Källa: SCB) 

 
Befolkningstillväxt och arealbehov 
 
Världens befolkning har under industrialismen kommit att mångdubblas från en miljard år 
1800 till drygt sex miljarder idag. Om denna utveckling fortsätter kommer världsbefolkningen 
nå sju miljarder till år 2012 och åtta miljarder till år 2026.41 Mängden brukbar mark per 
person minskar därför stadigt och beräknas nå 0.17 ha/capita till år 2025.42 Denna yta ska då 
både täcka mat och energibehov. Det är en ekvation som är svår att få ihop. Speciellt med 
tanke på att dagens högeffektiva jordbruk dramatiskt höjt avkastningen genom förfinade 
metoder, konstgödsling och mekanisering. Hur ska detta upprätthållas utan billig fossil 
energi? I ett postpeaksamhälle kommer genast svårigheter att uppstå. För att få fram större 
mängder sockerrör, palmolja och spannmål krävs det inte bara att det nuvarande jordbruket 
bibehåller sina produktionsnivåer, nivåerna måste också öka markant för att fylla det allt 
större behovet.  Men ett ekologiskt hållbart jordbruk, där maskiner och traktorer drivs med 
alternativa bränslen samt konstgödsel och pesticider bör vara bannlysta, kan inte tillfredställa 
alla krav. Arealbehoven för odling skulle öka markant. Redan innan denna svårartade 

                                                 
41 SCB (2006), ”Världens befolkningstillväxt 1750-2050” Tabell 850, URL: 
http://www.scb.se/statistik/OV/OV0904/2004A01/OV0904_2004A01_BR_26.pdf (2006-12-19) 
42 Falkenmark, Malin m.fl. (1999), Water – a reflection of land use, Stockholm : Swedish National Research 
Council, s 26 
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omställning har konkurrenssituationen fått priserna på mat och biobränslen att gå upp och fler 
prisökningar är att vänta.43  
 
Om världens behov helt tillgodoseddes genom ett lågintensivt ekologiskt jordbruk skulle all 
tillgänglig odlingsbar mark få avsättas till livsmedelsodling. Däribland den mark som idag 
ligger i träda och anges som lämpad för framtida biobränsleproduktion. Med en fortsatt 
befolkningsökning blir detta en orimlighet. 
 
Det tar även tid att ställa om jordbruket från dagens modell till ett ekologiskt hållbart. Detta 
har visat sig i två exempel från närhistorien.  
 
När Sovjetunionen kollapsade under det tidiga 90-talet upphörde i stort sett exporten av billig 
rysk olja till Kuba och Nordkorea. Båda länderna kom att drabbas hårt men på olika sätt. 
Knappheten på bränsle, konstgödsel och bekämpningsmedel gav först upphov till matbrist och 
hungersnöd. I Nordkorea hungrade upp till tre miljoner människor ihjäl och från Kuba flydde 
hundratusentals med båt till Florida. 

Nordkorea 
Det nordkoreanska jordbruket var uppbyggt enligt den sovjetiska stordriftsmodellen och hade 
svårt att anpassa sig till den nya verkligheten (med en mer än 50 procentig minskning av 
energitillgången). De nordkoreanska jordarna hade även med modern jordbruksteknik urlakats 
och blev improduktiva när ingen konstgödsel längre tillfördes. Dessutom drabbades landet av 
svåra naturkatastrofer under flera års tid (översvämningar, torka, tyfoner, tidvattenvågor).  
Landet blev beroende av hjälpsändningar utifrån samtidigt som en alltmer aggressiv och 
desperat militarisering uppvisades.44 Landets spannmålsproduktion som låg på 8 miljoner ton 
1990 hade till år 2000 sjunkit till 3,8 miljoner ton. Till bilden hör även att landet drabbades av 
en kraftig avskogning på grund av bränslebehovet. Detta blev konsekvensen av att det 
saknades andra energikällor till att värma upp hemmen och maten (samma fenomen inträffade 
i Europa under andra världskriget). 

Kuba 
Kuba har, efter ett antal hårda år, lyckats bättre med sin anpassning. Men läget var svårt under 
en stor del av 90-talet. På kort tid förlorade landet 85 procent av sin utlandshandel. Importen 
av konstgödsel minskade från 1,3 miljoner ton till 160 000 ton år 2001, pesticidimporten 
minskade från 27 000 ton till 1 900 ton och petroleumtillförseln till jordbruket föll med 
hälften. Till detta kan läggas att landet var utsatt för sanktioner från USA. Regeringen 
tvingades till ransonering av mat och speciella åtgärdsprogram för speciellt utsatta grupper 
(barn, gamla och sjuka). Därefter påbörjades en omorganisation av jordbrukssektorn. Tack 
vare ett gynnsamt klimat samt att forskning om alternativa odlingsmetoder främjats redan 
innan krisen hade Kuba ett förhållandevis bra utgångsläge. En jordbruksreform delade upp 41 
procent av jordbruksmarken i cirka 2000 kooperativ, 170 000 hektar mark hyrdes ut till 
privata bönder, stadsbor fick tillgång till urbana jordbrukslotter (på upp till en tredjedels 
hektar vid städernas utkanter), gamla jordbruksmetoder återinfördes och dragdjur började 

                                                 
43 Stigset, Marianne (2006), ”Ethanol drives up Food Commodity Price, Datagro says (Update 1)” Artikel, 
Bloomberg den 22 november 2006, URL: 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=ayonmpI2Y1dA&refer=news  
44 Richard Heinberg (2004), Powerdown, Gabriola Island, BC : New Society Publishers, s 112-113 
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ersatta traktorer. Även om jordbruket inte når samma avkastning som innan krisen har den 
värsta nöden kunnat undvikas.45 Det finns därför en hel del kunskap att hämta från Kuba.  
 

 
Figur 7: Användandet av konstgödsel har inverkat kraftigt på befolkningstillväxten. (Källa: 
http://www.idsia.ch/~juergen/haberbosch.html) 

Konstgödsel 
En stor del av det moderna jordbruket framgång beror, som tidigare nämnts, på användningen 
av konstgödsel. Det existerar tre huvudsakliga sorter av konstgödsel, kväve- fosfor- och 
kaliumgödsel. Dessa används för att återföra näring till åkerjordar och är ett måste i det 
moderna jordbruket. Utan gödsling skulle jordarna snabbt bli obrukbara. Dagens intensiva 
jordbruksmetoder suger nämligen snabbt ut all näring ur jordarna. Ny näring måste ständigt 
tillföras. Konstgödsel är väldigt effektivt, med gamla metoder når man långt ifrån upp till den 
avkastning som dagens intensiva jordbruk har. Det ekologiska jordbruket kan exempelvis 
endast generera cirka 65 procent av vad det högeffektiva klarar.46 
 

”Manufacturing 1 ton of anhydrous ammonia fertilizer requires 33,500 cubic feet of natural 
gas”.47 

 
Men det finns en mängd negativa bieffekter. Konstgödsel kräver stora energiinsatser för att 
tillverkas. En procent av världens energiproduktion går åt till att tillfredställa tillverkningen. 
För att producera kvävegödsel används idag den så kallade Haber-Bosch processen. Med höga 
temperaturer och ett högt tryck kombineras kväve och väte till ammoniak, huvudingrediensen 

                                                 
45 Pfeiffer, Dale Allen (2006), Eating fossil fuels – Oil, food and the coming crises in agriculture, Gabriola 
Island, BC : New Society Publishers, s. 56-65 
46Halberg, Niels, Alröe, Hugo och Kristensen  Steen, Erik (red.) (2006), “Synthesis: The potential of organic 
farming in a globalised world” i Global Development of Organic Agriculture: Challenges and Prospects. CABI 
Publishing. s 14 
47 Funderburg, Eddie (2006), “Why are Nitrogen prices so high?” NOBLE Foundation, 
http://www.noble.org/Ag/Soils/NitrogenPrices/Index.htm (2006-12-11) 
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i konstgödsel.48 Processen kräver stora mängder fossil energi, främst i form av naturgas.49 
Naturgasen används på två sätt i tillverkningsprocessen: Den reagerar med atmosfären och 
bidrar med väte till reaktionen samt skapar temperatur och tryck som är högt nog för att 
processen ska kunna genomföras.50 I USA har prisstegringar på naturgasen fått flera 
tillverkare att upphöra med sin konstgödselproduktion eftersom det inte längre går att 
uppbringa någon lönsamhet.51 Tillverkningen har istället flyttats till naturgasrika länder som 
Qatar. Förutom naturgas används främst olja och kol till framställningen. 

Peak Fosfor 
Fosfatbaserat konstgödsel bär även på ett annat bekymmer. Fosfor är en ändlig resurs och de 
samlade tillgångarna har börjat minska. Inom några decennier riskerar det att bli problem med 
produktionsunderskott och prisstegringar.52 Det stora användandet av konstgödsel har även 
resulterat i en mängd andra negativa konsekvenser, främst i form av övergödning 
(eutrofiering), algblomning, syrefattiga sjöar och hav m.m. En kraftigt minskad tillgång på 
fossila bränslen skulle fördyra produktionen av konstgödsel och därmed höja livsmedels- och 
biobränslepriserna. 
 
Pesticider 
För att skydda grödor mot skadeangrepp använder det moderna jordbruket stora mängder 
bekämpningsmedel. I världen används cirka 3 miljoner ton bekämpningsmedel per år. Dessa 
tillverkas i stor del av petroleumprodukter. Det vanligaste bekämpningsmedlet, Monsantos 
Roundup, är dock baserat på kväve och fosfat.53 I USA har användningen trettitredubblats de 
senaste 30 åren. Trots detta så ökar skadeangreppen för varje år som går. Detta beror på att 
traditionella metoder där olika grödor odlas växelvis har övergetts till förmån för 
monokulturer. Monokulturen är känsligare för angrepp och kräver mer pesticider år från år. 
Förutom att produkten riskerar att bli både dyr och produceras i otillräckliga mängder bidrar 
den till en mängd miljönegativa konsekvenser. Bekämpningsmedel sprids bland annat i 
vattendrag och bidrar till att skapa hälsoproblem hos både människor och djur. 
 
Vattenbrist 

"We will have to change business as usual in order to deal with growing scarcity,"54 
 
En stor befolkning gör också att det uppstår konkurrens om en del andra livsnödvändigheter. 
Speciellt gäller detta vatten som inte går att ersätta med andra alternativ. IWMI (International 
Water Management Institute) räknar med att vattenanvändningen kommer att öka kraftigt om 
det både ska odlas biobränsle och mat.55 Om det inte går att få fram metoder för att sänka 
vattenanvändningen i jordbruket är detta svårbemästrat. Det kommer krävas att vattnet 

                                                 
48 Encyclopedia Britannica, “Haber-Bosch Process”, URL: http://www.britannica.com/nobel/micro/253_44.html 
(2007-01-08) 
49 International Fertilizer Industry Organization, “Raw material reserves – mineral reserves and resources” URL: 
http://www.fertilizer.org/IFA/statistics/indicators/ind_reserves.asp (2006-11-29) 
50 Funderburg, Eddie (2006), “Why are Nitrogen prices so high?” 
51 Richard Heinberg (2003), The Partys Over – Oil, war and the fate of industrial societys, Gabriola Island, BC : 
New Society Publishers 
52 Diskussion med Dana Cordell 2006-12-12 
53 Dale Allen Pfeiffer (2006), Eating fossil fuels 
54 Harvey, Fiona (2006), ”Water scarcity affects one in three” Artikel i Financial Times 21 augusti 2006, URL: 
http://www.ft.com/cms/s/3e3eeab2-3137-11db-b953-0000779e2340.html (2006-12-05) 
55 IWMI, Annual report 2005/2006, URL: http://www.iwmi.cgiar.org/ (2007-01-08) 
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används smartare och i mindre omfattning.56 Idag är trenden snarare tvärt om. Ett allvarligt 
överuttag av vattenresurser upprätthålls för att hålla igång städer och jordbruk. Speciellt är 
detta ett problem i de torra delarna av Kina, Indien, USA, Arabvärlden m.m. Det pumpas 
bland annat upp vatten från fossila reservoarer som behöver tusentals år på sig för att fyllas 
på. Detta förfarande är ytterligt kortsiktigt. Vatten leds även bort från floder för att bevattna 
torrområden vilket bland annat leder till att sjöar torkar ut (något som Aralsjön tjänar som 
exempel på). För att föra över vatten från områden som har ett överskott till de som lider brist 
byggs det idag stora kanaler och pipelines. Detta kräver dock stora investeringar och en ökad 
energianvändning, vilket kan bli bekymmersamt i framtiden. Den globala uppvärmningen har 
även den ett finger med i spelet. Australien har lidit hårt av en torrperiod som pågått i ett antal 
år. Spannmålskördarna har minskat mycket kraftigt och läget beskrivs som katastrofalt. 
Torkan har torrlagt stora delar av det viktigaste flodsystemet Murray-Darling och även 
bidragit till försaltning. De ekonomiska förlusterna är omfattande och regeringen beskriver 
situationen som ett allvarligt hot mot tillväxten. 57 
 
EROEI 
Produktion av energi får inte resultera i att mer energi används till framställningen än vad som 
faktiskt går att få ur den. EROEI (Energy Returned On Energy Invested) är förhållandet 
mellan den mängd energi som används för att få fram en resurs, jämfört med den mängd 
energi som går att utvinna ur den. När EROEI för en resurs blir lika eller lägre än ett uppstår 
en negativ energibalans vilket leder till att det inte längre lönar sig att använda resursen som 
primär energikälla. I vissa fall kan det ändå vara motiverat att framställa en energikälla med 
förlust. Detta avser de fall då slutprodukten har ett annat användningsområde än 
insatsenergin. Om kol används för att få fram olja kan det vara värt det även om en 
energiförlust uppstår. Slutprodukten har då unika egenskaper som överväger de eventuella 
förlusterna.58 
 

                                                 
56 Doyle, Alister (2006), “Food, Biofuels Could Worsen Water Shortages, Report Says” ENN, augusti 2006, 
URL: http://www.enn.com/today.html?id=11096 (2007-01-08) 
57 Maguire, Fergus (2006), “Australian Central Bank Told to Note Drought Impact”, Bloomberg, 13 oktober, 
URL: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601081&sid=a0gBNPJfPpfA (2006-10-16) 
58 EROEI.COM (2006), “EROEI what does it mean?”, URL: http://www.eroei.com/content/view/23/36/ (2007-
01-08) 
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Olika regioners biobränslepotential 
Därmed kommer jag till frågan om de alternativ som står till buds. Hur mycket kan 
biodrivmedel hjälpa till att lindra effekterna av post-peak tillvaron och är en utökad 
produktion förenlig med en uthållig utveckling? IEA har redan pekat på att förhoppningarna 
inte ska överdrivas. Enligt deras framtidsmodeller kan endast 4-7 % av det totala behovet 
tillgodoses. Det finns som nämnt också en mängd begränsande faktorer att ta i beaktande. 
 
Jag kommer att beskriva situationen i ett par olika regioner/länder – alla med sina skilda 
förutsättningar beroende på klimat, vatten- och energitillgång. Jag börjar med att beskriva 
Sverige som jag analyserat i ett tidigare arbete, följt av USA, Brasilien och 
Indonesien/Malaysia. 
 
Sverige 
I min förra uppsats ”Drömmen om biobränslesamhället” tittade jag närmare på Sveriges 
förutsättningar att bryta oljeberoendet inom transportområdet. Jag kom då fram till att detta 
inte skulle låta sig göras utan en drastisk minskning av behovet. För att helt kunna ersätta den 
inhemska oljetörsten inom transportsektorn med egen produktion av biodrivmedel från 
träcellulosa skulle den svenska skogsarealen behöva tredubblas. Samma förhållande för 
åkrarna gällde vid odling av spannmål till etanol och biodiesel. Dessutom skulle ingen annan 
livsmedel- eller skogsproduktion kunna tillgodoses. I de mest optimistiska scenarierna (som 
bland annat SLU gett uttryck för) förutsågs att 2/3 av behovet skulle kunna ersättas med 
biodrivmedel från skogsråvara. Detta förutsatte emellertid en gynnsam teknikutveckling för 
bränslecellsbilar, snabbväxande skog, skogsgödsling, energiskog på åkermark och drastiska 
framsteg för cellulosaetanol. Med det tidsspann på knappt femton år som kommissionen mot 
oljeberoendet hade som mål föreföll det som fullständigt orealistiskt. Dessutom skulle 
biobränsleproduktionen medföra en konkurrens med skogarnas och åkrarnas nuvarande 
virkes- och livsmedelsproduktion, kräva konventionella odlingsmetoder och inte kunna 
medge någon kärnkraftsavveckling.59  
 
Redan idag har priserna på skogsråvara börjat stiga. Kraftvärmeverken behöver allt mer 
råvaror och har börjat lägga beslag på bättre delar av träden. De stubbar, grenar och avfall 
som hittills använts räcker inte till. Till 2014 ska enligt planerna två fabriker för etanol från 
träcellulosa vara uppförda i Örnsköldsvik. Detta kommer naturligtvis ytterligare höja 
efterfrågan och har väckt kritik. Kenneth Eriksson på SCA är mindre glad över satsningen. ”- 
Etanol är bra - men inte att den görs från trä. Det är orealistiskt eftersom den etanolen är 
dyrare att tillverka av trä än av säd eller sockerrör”. Den traditionella skogs- och 
massaindustrin har redan fått känna av efterfrågeökningen. Skogsbruket har börjat öka 
avverkning och gödsling för att ligga i fas med efterfrågan.60 Frågan är hur de markant ökade 
behoven ska klaras i framtiden. För att kunna upprätthålla nuvarande transportsystem med 
minskade inslag av oljeprodukter krävs det i alla fall en omfattande import av 
biodrivmedel/biobränsleråvara.  

 

                                                 
59 Nordangård, Jacob (2006), Drömmen om biobränslesamhället, Linköpings Universitet 
60 Fröberg, Jonas (2006), ”Etanolsatsning  slår mot skogen”, e24, 18 november, URL: 
http://www.e24.se/dynamiskt/ravaror/did_14090237.asp (2006-12-14) 
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USA 
 
USA är planetens största konsument av petroleumprodukter. En fjärdedel av den samlade 
världsproduktionen går åt till landets behov. Samtidigt är deras andel av världsbefolkningen 
blygsamma 5 procent (invånarantalet passerade nyligen 300 miljoner). Samhället är enormt 
beroende av bilburna transporter. De större städerna har exempelvis under 1900-talet helt 
byggts upp kring massbilismens villkor. Det är stort sett en omöjlighet att klara sig utan en bil 
vilket gör att landet även härbärgerar den största fordonsparken. Men oljan och naturgasen 
används även för en mängd andra behov. Främst avser detta jordbruks- och 
livsmedelssektorn, uppvärmning, luftkonditionering, elproduktion, mediciner, plast, asfalt och 
cirka 500 000 användningsområden till.  
 

 
Figur 8: USA:s oljeutvinning nådde sitt maximum under det tidiga 1970-talet och har sedan dess gradvis 
sjunkit (med undantag av oljan från Alaska) (Källa: http://www.olie.karelmercx.nl/usa_peak_oil.jpg) 

 

Olja 
USA:s egen oljeproduktion nådde sitt produktionsmaximum i början av 1970-talet och har 
gradvis sjunkit sen dess. Tillfälliga återhämtningar har skett genom exploatering av olja från 
Alaska och senast genom djuphavsfyndigheter. Men efter 2020 väntas även dessa reserver 
vara förbrukade. Beroendet och därmed intresset för omvärldens olja ser i och med detta ut att 
öka mer markant än vad hittills varit fallet. Det har dessutom hittills skett en årlig ökning av 
behovet på cirka 1,5 procent.61 
 
Det stora engagemang USA lägger på militära och diplomatiska äventyr i Mellanöstern och 
Centralasien kan direkt relateras till denna energiverklighet. Det är av vitalt intresse för 
nationen att kontrollera de största återstående oljereserverna i världen om ”the American way 
of life” ska kunna fortleva. Men det har även påbörjats satsningar för att komma bort från 
oljeberoendet. George W Bush levererade i sitt årliga tal till nationen budskapet att USA 
skulle ta sig ur beroendet från utländsk olja till år 2030. Detta skulle bland annat ske via 
                                                 
61 Heinberg, Richard (2003) 
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satsningar på biodrivmedel och kärnkraft men det har även öppnats för en exploatering av 
oljetillgångar i naturskyddade områden.62 

 
Figur 9: Nordamerikas naturgasutvinning riskerar enligt ASPO att falla dramatiskt de närmsta åren. 
(Källa: www.peakoil.ie) 

 

Naturgas 
Läget för naturgasen är än mer svårt. Idag är USA världens näst största naturgasproducent 
men det räcker inte för att tillgodose de inhemska behoven. USA har därför gjort sig beroende 
av kanadensisk gas. Gasen används bland annat till uppvärmning63 och elproduktion64. Men 
även jordbrukssektorn står i beroendeställning. Större delen av konstgödselproduktionens 
energibehov tillfredställs exempelvis med naturgas.  
 
Naturgasen har till skillnad från oljan ingen utdragen nedgångsfas. Produktionsminskningen 
kommer istället abrupt. Som ovanstående diagram från ASPO visar så beräknas en dramatisk 
nedgång inträffa med start från år 2007. I Jean Laherréres prognos kalkyleras med ett fall till 
hälften av dagens nivåer till år 2010. Han antar därmed att naturgasbrist snart uppträder i 
Nordamerika.65 Officiella energimyndigheter som EIA har dock en annan uppfattning och 
anger i sin långsiktsprognos att naturgas liksom oljan kommer att kunna bibehålla i stort sett 

                                                 
62 Du Bois, Dennis (2006), “Bush State of Union Address Renews Focus on Energy with Biofuels Emphasis”, 
Energy Priorities, 21 januari 2006, URL: 
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samma produktionsnivåer år 2030 som idag.66 Få inom branschen tror på detta och anser att 
prognoserna är politiskt motiverade. Det borras idag frenetiskt för att ersätta de sinande 
källorna och förbrukningstakten på nya fyndigheter är extremt hög.67 De finaste äpplena har 
helt enkelt redan blivit plockade och produktionen började falla, om än måttligt, redan 2001. 
Även om naturgas från andra regioner tillkommer så är det ett stort bekymmer att ersätta 
bortfallet med import. Hittills har Kanada och Mexiko garanterat energiförsörjningen men 
dessa länder har eller kommer snart få svårt att tillgodose sina egna behov. Mexiko har 
exempelvis helt slutat exportera naturgas till USA och blivit en nettoimportör.68 Kanada har 
även problemet att de använder naturgas för att hetta upp och omvandla sina omfattande 
tjärsandstillgångar till användbara oljeprodukter. Utan gasen så försvåras denna framställning. 
 
En viss import sker även från andra världsdelar men i mycket små kvantiteter. För att frakta 
gas från andra kontinenter med båt, krävs det att den kyls ner till vätskeform (LNG) och att en 
infrastruktur med hamnanläggningar för detta är uppbyggd. Detta existerar i liten skala idag 
och beräknas inte bli utbyggt i den takt som krävs.  
 

Etanol från majs 
Hur står det då till med USA:s förutsättningar att ersätta de sinande fossilbränslena med 
biobränslen. Enligt BIO (Biotechnology Industry Organization) är detta inga problem. 
 

“Can American farmers feed the world and produce large supplies of biomass for a growing 
biorefinery industry? The answer is yes.”69 

 
År 2005 producerades 21 miljarder liter etanol i USA. Det räckte för att täcka knappt 3 % av 
drivmedelsbehovet.70 Till 2030 har målet satts till att ersätta 30 procent med biodrivmedel. I 
en rapport från BIO anges att etanol från majs har ökat sin andel genom framsteg i 
produktionen och ökade skördar. BIO har stora förhoppningar om att både konventionell 
etanolproduktion och ny teknik kan lösa framtidens drivmedelsbehov. Landet ska både kunna 
föda världen och producera stora kvantiteter biomassa till etanolproduktion. Men enligt 
Robert Rapier, en amerikansk kemiingenjör, är det endast möjligt att ersätta 13,4 procent av 
drivmedelsefterfrågan med etanol från majs, även om 100 procent av skörden används. Om 
produktionen dessutom ska vara hållbar och vara fri från användning av fossila bränslen går 
det enligt hans beräkning bara att ersätta 2 procent.71 
 
I fall att 100 procent av USA:s brukbara mark användes till majsodling för etanol skulle 19 
procent av bensinen kunna ersättas.72 Det förutsätter emellertid en konventionell produktion 
med naturgasframställd konstgödsel, dieseldrivna traktorer och energikrävande bevattning. 
Den ökade efterfrågan på etanol har redan idag fått priserna på majs att stiga. James Barnett 
spannmålsanalytiker vid Man Global Research säger följande om situationen:  “We are 
                                                 
66 EIA (2006), ”Total Energy Supply and Disposition Summary” i Annual Energy Outlook 2007, URL: 
http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/pdf/appa.pdf  (2006-12-09) 
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68 Richard Heinberg (2003), The Party’s Over,  
69 Biotechnology Industry Organization (2006), Achieving sustainable production of Agricultural Biomass for 
Biorefinery Feedstock, Washington : BIO URL: http://www.bio.org/ind/biofuel/SustainableBiomassReport.pdf  
70 Maciel, Milton (2006), “Ethanol from Brazil and the USA”, Energy Bulletin, 2 oktober 2006, URL: 
http://www.energybulletin.net/21064.html  (2006-10-15) 
71 Rapier, Robert (2006), “E85: Spinning our wheels“, The Oil Drum, 24 maj 2006, URL: 
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looking at a structural change in the corn market, because demand is going to increase next 
year from the ethanol industry, and we might not be planting corn in enough acres to satisfy 
that demand”73  
 
Det finns andra bekymmer. Bevattningsjordbruket är utbrett och har i många fall lett till 
problem med sjunkande grundvatten. Speciellt är detta faktum i västra USA (som ligger i 
regnskugga från Klippiga Bergen) men även i Florida. I de stora spannmålsproducerande 
staterna Texas, Oklahoma och Kansas har grundvattnet på vissa platser sjunkit med upp till 30 
meter.74 Stora delar av Mellanvästerns torra jordar är uppodlade med hjälp av konstbevattning 
och det förekommer att fossilt vatten tas i anspråk för att möjliggöra odlingen. Detta 
förfarande förstör dock grundvattentäkten för oöverskådlig framtid. Idag kan USA med hjälp 
av ett subventionerat, industrialiserat och fossilenergislukande jordbruk generera ett 
spannmålsöverskott. Frågan är vad som händer med detta om det blir brist på både vatten, 
fossil energi och om landets befolkningsökning fortsätter. 

Etanol från cellulosa 
 

“biofuels coupled with vehicle efficiency and smart growth could reduce the oil dependency of 
our transportation sector by two-thirds by 2050 in a sustainable way."75 

 
Konventionella former av etanol får alltså svårt att fylla glappet i framtiden även om skördar 
och teknik skulle förbättras. För att tillfredställa behoven krävs därmed att andra former av 
biodrivmedel tillkommer. En stor förhoppning ställs till bioetanol från cellulosa. Denna teknik 
är ännu i sin linda och det anses ännu återstå ett antal år innan någon kommersiell produktion 
är utbyggd. Idag finns ett fåtal pilotanläggningar. Bland optimister, mestadels 
branschföreträdare för olika bioenergiföretag, uppvisas dock en ljus framtid. Tanken är att 
använda rödhirs och restprodukter från jordbruket som bagasse (sockerrörsfiber), majsfiber, 
halm m.m. Genom att utnyttja dessa källor uppstår heller ingen konkurrens med 
livsmedelsproduktionen. Men för att vara hållbar måste produktionen bibehållas med mindre 
tillförsel av konstgödsel, växelbruk och s.k. ”no-till farming”76. BIO menar att detta är möjligt 
att genomföra men utelämnar svaret på hur stor del av USA:s drivmedelsbehov som skulle 
kunna tillgodoses. De listar istället rekommendationer på vad som bör göras för att uppmuntra 
bioindustrin.  
 
Det har av etanolproponenterna hävdats att rödhirs kan växa på mark som är olämplig för 
odling och varken kräver bevattning, konstgödsel eller bekämpningsmedel. Men om rödhirs 
skördas krävs samma tillförsel av näringsämnen som på en majsodling. Om inget tillförs 
kommer avkastningen bli sämre och sämre år efter år. Det rekommenderas därför att det 
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återförs kväve, fosfat och kalium i en nivå som överstiger den för majsodling när rödhirs 
används till biomassa.77 
 
Enligt USA:s energidepartement (DOE) skulle etanolen från cellulosa kunna ge 80 procent 
(1,8 EROEI) mer energi än vad som behövs för att framställa den. Förhoppningen är sedan att 
nya framställningsmetoder kommer att ge ännu bättre energivinster i framtiden. 
Forskningsanslagen har med dessa positiva förhoppningar stadigt växt under de senaste åren. 
Av företrädarna beskrivs det som framtidens biodrivmedel och ett sätt att lösa både 
växthuseffekten och ett minskat utbud av olja.78 En undersökning som gjorts med stöd av 
Energy Foundation and the National Commission on Energy Policy tror att 2/3 av behovet 
(till år 2050) kan tillgodoses med biodrivmedel, fordonseffektivisering och 
transportreducerande stadsplanering.79 Steve Koonin på BP anser att 30 procent av hela 
världens transportenergibehov skulle kunna lösas med hjälp av förbättrade biogrödor. Men för 
att uppnå det skulle det krävas genetiska förbättringar, odlingsmetoder som ger större skördar 
och kräver mindre insatser, förändrade kemiska sammansättningar, växter som tål biotisk och 
abiotisk stress och manipulering av näringsbehovet. Kombinationen av modern förädling och 
transgenetiska tekniker skulle kunna ge framsteg större än den Gröna revolutionen och på 
kortare tid.80 
 
Mot denna bild talar dock en studie av forskarna David Pimentel och Ted Patzek. Denna 
studie visar att etanol från rödhirs kräver 45 procent mer fossil energi än vad som går att få ut 
från den.81 Enligt Pimentel manipuleras etanolföreträdarnas resultat genom att utelämna 
energiåtgång/kostnader för arbetskraft, jordbruksmaskiner, bevattning m.m. Han konstaterar 
att jordbruksekonomer är mycket noggranna med att redogöra för denna typ av kostnader 
medan etanolens företrädare utelämnar dem. Han påpekar också att processen att framställa 
etanol från cellulosa är mycket mer avancerad jämfört med att odla rena sockerprodukter.82  
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82 Philpott, Tim (2006), “Biofuel Skeptic Extraordinaire - An interview with David Pimentel” Artikel I Grist 8 
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Figur 10: Jämförelse av Pimentel/Patzeks studie med USDA (MathPro). Notera hur stora mängder fossil 
energi som används för att producera ett ”grönt” bränsle. (Källa: 
http://www.mathproinc.com/pdf/2.1.6_Ethanol_NEV_Comparison.pdf) 

Kontrovers om etanolens eventuella energivinst 
Pimentel/Patzek har dock fått massiv kritik och en mängd med arga röster har gjort sitt bästa 
för att mala sönder duons argument. National Corn Growers Association har gått så långt att 
de anklagar Pimentel/Patzek för att gå oljeindustrins ärenden.83 Även federala myndigheter 
som USDA (US Department of Agriculture) och DOE (Department of Energy) hyser en 
missaktning (mycket på grund av att den egna forskningen utpekar etanolen som en 

                                                 
83 NCGA (2005), “The Truth About Ethanol – Addressing the Myths of the Pimentel/Patzek Study”, 25 augusti 
2005, URL: http://www.ncga.com/ethanol/debunking/ (2006-12-21) 
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energivinnare).84 Den stora kontroversen som finns angående etanolens energibalans kan 
förklaras med att det är svårt att motivera en satsning på biodrivmedel om det krävs mer fossil 
energi för att producera en enhet etanol än vad slutprodukten i sig själv ger. Därav förs en 
mycket aggressiv debatt där speciellt Pimentel och Patzek misskrediteras och anklagas för att 
mata in felaktig/manipulerad data i sina beräkningar. Men även om resultaten skiljer sig 
mellan studierna så är den eventuella energivinsten ändå mycket låg jämfört med naturgas, 
olja och kol. För majs är genomsnittsvärdet 1.15 EROEI och för cellulosaetanol 1,8.85 För att 
få en mer rättvis bild vore det dock på sin plats att en energistudie genomfördes där inga 
former av fossila bränslen fick ingå i produktionen. Först då går det att verkligen få svar på 
om det går att tillverka biodrivmedel på ett hållbart sätt. 

Kommentar 
USA har små möjligheter att inhemskt producera hela sitt behov av biodrivmedel. Precis som 
Sverige måste detta istället importeras om de nuvarande transportvolymerna ska kunna 
upprätthållas till år 2030. Störst förhoppningar har lagts på den tropiska världens gynnsamma 
grödor och klimat. 

                                                 
84 National Biodiesel Board,  www.biodiesel.org (2006-12-21) 
85 Se Bilaga 1 ”Chronological Summary of Net Energy Balance Studies Since 1995” 
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Brasilien 

Energisituation 
Brasilien är det land som pekas ut som föregångsland gällande etanolproduktion. Efter 70-
talets oljeprischocker satsade den brasilianska staten stora summor på att minska beroendet av 
petroleumprodukter. En stor satsning på sockerrörsodling för etanol genomfördes vilket idag 
har gett landet ett stort försprång gentemot omvärlden. Idag utnyttjas drygt 1 % (3 miljoner 
hektar86) av landets jordbruksmark till sockerrörsråvaran. Detta räcker till att tillgodose 40 
procent av de brasilianska bensinbilarnas energibehov samt en del export (bland annat till 
Sverige). En mycket imponerande siffra kan tyckas. Men då ska man komma ihåg att bilismen 
inte på långa vägar är så utbyggd som i USA och Europa. Dessutom använder brasilianarna 
dubbelt så mycket diesel jämfört med bensin. De imponerande 40 procenten gäller alltså bara 
för en tredjedel av bilparken. Oljeförbrukningen ligger sedan på blygsamma 4,2 fat olja per 
capita jämfört med USA:s 27 fat/capita.87 
 

 
Figur 11: Beräknad oljeutvinning i Latinamerika (Källa: ASPO) 

Olja och Naturgas 
Samtidigt som satsningen på etanol påbörjades inleddes en intensiv oljeletning. Denna har 
resulterat i att Brasilien idag producerar stora kvantiteter djuphavsolja. Produktionen, som har 
sjudubblats sedan den påbörjades under 1980-talet88, beräknas nå sitt produktionsmaximum 
på cirka 5 miljoner fat/dag kring 2011. Därefter väntar, enligt ASPO, en dramatisk nedgång 
till 2030 då reserverna i stort sett beräknas vara förbrukade. Kring 2020 väntas inte längre 

                                                 
86 Sveriges samlade åkerareal år 1988 var knappt 3 miljoner ha (2948146 ha). 
        (Källa: Sveriges Nationalatlas, Band "Jordbruket", Bra Böcker, Höganäs, 1992). 
87 Maciel, Milton (2006), “Ethanol from Brazil and the USA” URL: http://www.energybulletin.net/21064.html 
(2006-12-21) 
88 Dickerson, Marla (2005), “Brazilians buck rising gas prices with innovative fuel”, Artikel i Los Angeles Times 
16 juni 2005, URL: http://www.eroei.com/content/view/88/ (2006-12-19) 
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Brasilien kunna försörja den inhemska marknaden med oljeprodukter utan tvingas då 
importera, använda andra energikällor eller sänka konsumtionen.89 Naturgastillgångarna är de 
fjärde största i Sydamerika men räcker för nuvarande inte till de egna växande behoven. 
Landet är sedan 1999 nettoimportör av naturgas.90  
 
 

 
Figur 12: IEAs prognos över Brasiliens energianvändning 1970-2030 (Källa: IEA) 

 
Brasiliens nuvarande befolkning på 175 miljoner invånare beräknas ha växt till 237 miljoner 
till år 2030.91 Detta gör att det inhemska energi- och matbehovet kommer att öka kraftigt 
samtidigt som de egna tillgångarna på fossil energi minskar. Enligt IEA antas ändå samtliga 
energikällor kunna öka sina andelar baserat både på ett hög- och lågenergiscenario.  

Etanol från sockerrör 
Det ligger alltså i Brasiliens intresse att öka sin egen produktion av etanol från sockerrör för 
att klara framtida energibehov (inom främst transportsektorn). Men även omvärlden ser 
möjligheter med den brasilianska etanolen och hoppas att landet ska kunna exportera ett 
överskott. Det finns även ett intresse för produktionsförfarandet. Om Brasilien lyckas 
producera etanol på ett både miljövänligt och billigt sätt kan det kanske fungera även i andra 
länder. The Netherlands Agency for Sustainable development and Innovation lät 2006, på 
uppdrag av IEA Bioenergy, utreda Brasiliens förutsättningar till att bedriva en hållbar 
etanolproduktion. Studien kom fram till att de krav som finns i Nederländerna har 
förutsättningar att mötas även i Brasilien. Rapporten drog slutsatsen att etanolproduktionen 

                                                 
89 Campbell, Colin (red.) (2006), “Regional Assesment – Latin America” ASPO, Newsletter 71, URL: 
https://aspo-ireland.org/newsletter/Newsletter71.pdf  
90 The Carbon Sequestration Leadership Forum, “An energy summary of Brazil”, December 2005, URL: 
http://www.cslforum.org/brazil.htm (2006-12-18) 
91 Jorgé, Cecilia (2005), “Brazilians Will Be 238 Million by 2030”, Brazzil Mag, 24 februari 2005, URL: 
http://www.brazzilmag.com/content/view/1540/ (2006-12-19) 
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kräver små tillskott av konstgödsel och pesticider. Idag används bland annat restmaterial från 
sockerrören och etanolframställningen till att gödsla (vinasse) samt att driva etanolfabrikerna 
(bagasse) vilket i stort gör dem självförsörjande på energi. Rapporten menar att negativa 
produktionsaspekter som idag finns i form av jorderosion och dåliga arbetsvillkor är 
överkomliga. För att uppnå detta skulle dock slutvaran betinga ett betydligt högre pris än 
idag.92 
 
Många olika beräkningar har gjorts av hur mycket energi som det krävs för att tillverka etanol 
från brasilianskt sockerrör. Siffrorna spänner över ett så stort intervall som 3,1 (Oliviera et. al) 
till 10,2 EROEI. (Macedo) Den holländska studien antar att siffran ligger på mellan 8,3 till 
10,2 EROEI vilket gör den mer energieffektiv än bensin. Med dessa positiva siffror är då 
frågan om hur mycket etanol som Brasilien kan tänkas producera i framtiden och om det kan 
resultera i ett överskott. 
 
Återigen måste den brasilianska produktionen sättas i relation till den amerikanska. Båda 
länderna producerar ungefär lika stora volymer etanol. I Brasilien räcker det för att täcka 40 
procent av den bensindrivna fordonsparkens energibehov medan det i USA:s fall knappt 
räcker till tre. Om bara USA skulle försörjas med brasiliansk etanol skulle det krävas att 33 
procent (99 miljoner hektar) av odlingsjorden togs i anspråk. Även om detta låter lovande ska 
samtidigt det övriga jordbruket inte bli lidande. Idag skulle 18 miljoner hektar mark kunna tas 
i anspråk till sockerrör utan att störa andra näringar.93 Men detta kan bli svårt i framtiden om 
befolkningen ökar samtidigt som tillgången på fossil energi minskar. De större 
jordbruksområden som idag kan tas i anspråk för sockerrörsproduktion kommer med stor 
sannolikhet behöva styras över till livsmedel. Det är också få länder som har Brasiliens 
klimatologiska fördelar och mängd obrukad mark. USA har exempelvis inga förutsättningar 
att bygga upp en egen sockerrörsodling som ger så god avkastning som Brasilien.94 
 
Kritiker som Dale Allen Pfeiffer pekar på att de positiva antaganden som gjorts inte står i 
relation med verkligheten. Även om konstgödsel används i mindre omfattning till 
sockerrörsodling krävs det ändå ett tillskott för att undvika att jordarna inte tappar sin näring.  
 

“The soils of Brazilian sugarcane plantations are typically nutrient poor tropical soils. And 
biomass production from sugarcane relies on processing the whole plant, stripping a maximum 
of nutrients from the plantation. Dead waste leaves are typically burned during the harvest. 
Instead, these waste leaves should be recycled into the soil, along with the filter cake generated 
in the ethanol factory. Brazilian sugarcane plantations are declining in productivity. Every effort 
should be made to recycle supposed “wastes”. Though the small plantations that produce most 
of the sugarcane grossly under-fertilize their soils, fertilizer is still a large expense in sugarcane 
production.”95 

 
Produktionen ger även upphov till en mängd andra miljöstörande bieffekter. Speciellt avses 
förorening av grund- och ytvatten från etanolproduktionen. Ständig sockerrörsodling leder 
också till monokultur vilket resulterar i en ökad pesticidanvändning. Följande kritiska 
beskrivning ger en bild som ganska kraftigt motsäger den holländska rapportens slutsatser. 
 

                                                 
92 Smeets, E, Junginger, M, Faai, A, Walter, A, Dolzan, P (2006), Sustainability of Brazilian bio-ethanol, Utrecht 
: Universiteit Utrecht URL: http://www.chem.uu.nl/nws/www/publica/publicaties2006/E2006-110.pdf  
93 Maciel, Milton (2006) 
94 Ibid. 
95 Pfeiffer, Dale Allen (2005), “The Dirty Truth About Biofuels”, Oilcrash.com, URL: 
http://www.oilcrash.com/articles/pf_bio.htm (2007-01-08) 
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“There are other costs to Brazil's ethanol. As it aggressively expands its sugarcane plantations, 
it has been moving other crops, e.g., soybeans, into the Amazon basin, which has been cut and 
burned at an ever-increasing rate. Over the past 15 years, the deforested area has reached 
roughly the size of all the U.S. farmland dedicated to corn production. The biodiversity hot spots 
in the Cerrado region have been reduced to one-fifth their original size, and pollution is rampant. 
Whole sugarcane plants are used to produce ethanol and no biomass is recycled back to the 
plantations. There are few environmental controls on the sugarcane ethanol plants, which 
produce many pollutants, the worst of which is vinasse, a corrosive substance which contains 
high levels of organic matter, potassium, and calcium. In the long run, Brazilians will be 
overwhelmed by the soil erosion, nutrient depletion, and environmental pollution caused by 
sugarcane plantations and refineries, and will have to subsidize these plantations with fossil 
fuels and reduce its cane production.”96 

 
Enligt Pfeiffer så stämmer inte heller de positiva antaganden som gjorts om energivinsten. 
Istället uppstår en energiförlust på 36 % när alla kostnader för vattenrening, diesel till 
jordbruksmaskinerna, transportbränsle, konstgödsel, pesticider samt energin som används vid 
plantering och raffinering har räknats in. Produktionen i Brasilien är enligt hans mening 
framgångsrik enbart genom att den är kraftigt subventionerad. Om subventioneringen upphör 
kommer industrin att kollapsa.97 
 
Även Pimentel och Patzek ingår i kritikerskaran. De anser att sockerrör inte uppfyller kraven 
för en hållbar produktion.  
 

”Despite efficient sequestration of solar energy, the prolific sugarcane-for-ethanol plantation in 
Brazil is not sustainable according to our strict criteria, unless its ethanol powers 60%-efficient 
fuel cells. The problem is that such cells do not exist.”98 

 
Även om Brasilien enligt flera andra studier anses ha goda förutsättningar att bedriva både en 
hållbar och energieffektiv produktion av sockerrör för etanol räcker detta inte för att förse en 
allt hungrigare värld med den energi som krävs. Därför sonderas det även på andra håll. 

                                                 
96 Rapier, Robert (2006), “Report: Brazilian ethanol is sustainable”, The Oil Drum, 11 oktober 2006, URL: 
http://www.theoildrum.com/story/2006/10/10/171011/86  
97 Pfeiffer, Dale Allen (2005), “The Dirty Truth About Biofuels”, http://www.oilcrash.com/articles/pf_bio.htm 
(2006-12-19) 
98 Patzek, T. W. and Pimentel, D. (2006), Thermodynamics of Energy Production From Biomass, Department of 
Civil and Environmental Engineering University of California, College of Agriculture and Life Sciences 
Cornell University 
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Indonesien/Malaysia 

 
Figur 11: Oljeproduktionen i Indonesien (Källa: ASPO) Oljefyndigheter markerat med skuggad 
bakgrund och beräknad produktion med ljus.  

 
Figur 12: Oljeproduktionen I Malaysia (Källa: ASPO) 

Energisituation – Olja och Naturgas 
Förutom Brasilien pekas Indonesien och Malaysia ut som lämpliga platser för 
bioenergiodling. Det är länder som ligger i den tropiska zonen. Indonesien har 226 miljoner 
invånare99 och har tidigare varit en storproducent av olja. Idag sjunker produktionen och 
landet har helt slutat exportera och tvingas sedan ett par år tillbaka förlita sig på import. 

                                                 
99 Nationalencyklopedin, URL: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211178&i_word=indonesien 
(2006-12-20) 
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Malaysia har 26 miljoner invånare100 och har även de en minskad oljeproduktion att ta hänsyn 
till. Efter 2010 väntas inte längre de inhemska behoven kunna tillfredställas med egen 
produktion. Båda länderna har dock betydande naturgasresurser som täcker både inhemska 
behov och export i ytterligare 20-30 år. För framtiden finns det därmed en nödvändighet att 
utveckla alternativa bränslen för att om något uppväga bortfallet av egen 
petroleumproduktion.101 

Biodiesel från palmolja 
Biodiesel kan framställas från en mängd olika källor, bland annat sojabönor, palmolja, 
oljeväxter, djur- och växtfett och alger.102 I Indonesien och Malaysia används främst träd av 
slaget akacia och eukalyptus. Dessa odlas i stora plantager och ger palmolja samt 
eukalyptusolja. Dessa oljor har en rad användningsområden men förädlas i bioenergiändamål 
till biodiesel och metanol. Tillgången på vatten gör Malaysia och Indonesien ideala men det är 
en mängd andra faktorer som diskvalificerar dem. Främst gäller det faktumet att flertalet 
palmoljeplantager anläggs genom att hugga ner regnskog. Detta bidrar till att mängder med 
djurarter trängs undan eller försvinner. Det skapas också monokulturer där mångfalden 
fullständigt elimineras. The Intergovernmental Panel on Climate Change förutspår att, i 
världen som helhet, kommer plantagerna att öka till att omfatta 385 miljoner hektar till 2050. 
Detta representerar en fjärdedel av världens nuvarande jordbruksareal. Det mesta av 
utbyggnaden kommer enligt deras uppfattning att ske i den tredje världen och leda till att 
hälften av regnskogen försvinner.103 Enbart i Malaysia berodde avskogningen mellan 1985-
2000 till 87 % på anläggandet av palmoljeplantager.104 
 
Den tropiska jorden är näringsfattig. Näringen kommer från organiskt material som 
förmultnande växter. Näringen utgår från skogen.105 När denna huggs ner utarmas jordarna - 
ofta inom ett decennium. Därför krävs det att stora mängder med näringsämnen tillförs för att 
det överhuvudtaget ska vara möjligt att upprätthålla goda odlingsförhållanden.106 Mängderna 
som behöver tillföras blir också större för varje år som går.107 Detta innebär ett frekvent 
användande av konstgödsel med där tillhörande eutrofieringseffekter och beroende av fossil 
energi. Pesticider används däremot i liten omfattning vid palmoljeplantager och mest under 
själva etableringsfasen.108 
 
Enligt Pimentel och Patzek är varken biodiesel eller etanol från akacia och eukalyptus hållbart 
ur energisynpunkt. Nettoenergiförlusten är mycket stor. Det går enligt dem åt betydligt mer 
energi att tillverka bränslet än vad som kommer ur det. Ett flertal andra studier visar dock på 
en så gynnsam EROEI som 2,5 till 3,2.109 
                                                 
100 Utrikespolitiska Institutet, URL: http://www.ui.se/default.aspx?country_id=101 (2006-12-20) 
101 Campbell, Colin (red.) (2005), “Country assessment - Malysia”, ASPO Newsletter 51, Mars 2005, URL: 
http://www.peakoil.ie/downloads/newsletters/newsletter51_200503.pdf (2006-12-20) 
102 Montenegro, Maywa (2006), “The big three - the numbers behind ethanol, cellulosic ethanol, and biodiesel in 
the U.S.” 
103 Dale Allen Pfeiffer (2005), “The dirty truth about biofuels” 
104 Monbiot, George, “Worse than Fossil Fuel” Artikel i The Guardian 6 december 2005, URL: 
http://www.monbiot.com/archives/2005/12/06/worse-than-fossil-fuel/ (2006-10-16) 
105 Dale Allen Pfeiffer (2005)  
106 M. Falkenmark m.fl., Water – a reflection of land use, s. 74 
107 Patzek, T. W. and Pimentel, D. (2006), Thermodynamics of Energy Production From Biomass 
108 Panda.org, “Environmental Impacts: Use of Pesticides”, URL: 
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/policy/agriculture_environment/commodities/palm_oil/environm
ental_impacts/pesticide_use/index.cfm (2006-10-16) 
109 Morris, David (2005), The Carbohydrate Economy, Biofuels and the Net Energy Debate, Institute for local 
self-reliance 
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Även om Pimentel och Patzek skulle visa sig ha fel och alla miljönegativa faktorer förbises är 
det dock svårt att försörja världen med biodiesel i den skala som skulle krävas. För att försörja 
USA skulle det behövas 120 miljoner hektar jordbruksmark i regnskogsklimat, 300 000 
processanläggningar och 300 000 plantager. För att försörja världen (beräknat på en framtida 
konsumtion av 100 miljoner fat om dagen) blir siffrorna 1,2 miljarder hektar jordbruksmark i 
regnskogsklimat, 3 miljoner plantager och 3 miljoner processanläggningar.110 Men så 
gynnsamma förutsättningar gäller inte över hela världen. 
 

“Biomass can be produced at 20 t/ha/y, and more than 35 t/ha/y as sugar cane (dry weight), but 
only in special conditions. Very large scale biomass energy will have to come from such very 
large areas that the average yield will be far below these figures. World forest growth is c. 3 
t/ha/y. I will assume that for very large scale biomass production the yield will be 7 t/ha/y. This 
would mean each person would need 2.6 ha of land growing biomass to provide for their liquid 
and gas consumption (in the form of ethanol net, not primary energy amount.) To provide the 9+ 
billion people we will probably have on earth by 2060 we would therefore need 24 billion ha of 
biomass plantations. This is a slight problem here … because the world’s total land area is only 
13 billion ha, and the total forest, cropland and pasture adds to only about 8 billion ha, just 
about all heavily overused already.” 111 

 
Enligt Ted Trainer skulle det alltså behövas 2,6 hektar/person till att odla biomassa för att 
kunna tillfredställa alla människors behov av flytande bränsle. För en framtida befolkning på 
9 miljarder människor betyder det att det skulle behövas biomassaodlingar på en areal av 24 
miljarder hektar. Problemet är att jordens landareal är 13 miljarder och att skogs-, jordbruks- 
och betesmarken enbart täcker 8 miljarder. 112  

Kritik mot bioenergisatsningen 
Ett antal organisationer med Global Forest Coalition i spetsen har i ljuset av 
bioenergiproduktionens negativa bieffekter skrivit under ett brev som uppmanar världens 
länder att upphöra med subventioner och orättfärdigt stöd av export/import av biobränsle.113 
De menar att konsekvenserna av satsningarna leder till: 
 

• increased land competition leading to further land concentration, the marginalization of 
small-scale agriculture and the widespread conversion of forests and other ecosystems;  

• arable land that is currently used to grow food being used to grow fuel, leading to 
staggering food prices and causing hunger, malnutrition and impoverishment amongst 
the poorest sectors of society;  

• rural unemployment and depopulation;  
• the destruction of the traditions, cultures, languages and spiritual values of Indigenous 

Peoples and rural communities;  
• the extensive use of agro-chemicals, which deteriorate human health and ecosystems  
• the destruction of watersheds and the pollution of rivers, lakes and streams;  
• droughts and other local and regional climatic extremes; and  
• the extensive use of genetically modified organisms leading to unprecedented risks. 

   
Den Belgienbaserade organisationen Biopact, som bedriver en aktiv lobbyverksamhet för att 
lyfta fram fördelarna med en ökad bioenergihandel mellan syd och nord, har argsint svarat på 
                                                 
110 Peakoil.com, “Big Palm Oil Debate: Past the Peak for Tropical Countries?” 10 maj 2006 
http://www.peakoil.com/fortopic14561.html  (2006-12-21) 
111 Trainer, Ted (2006), “Renewable energy can’t save consumer society”, University of NSW Australia, URL:  
http://socialwork.arts.unsw.edu.au/tsw/D100.RE.cant.save.25.7.o6.html (2006-12-19) 
 
113 Global Forest Coalition et. al., “Biofuels: A Disaster in the Making”, Energy Bulletin, 31 oktober 2006, URL: 
http://www.energybulletin.net/21845.html (2006-12-26) 



 41

detta och menar att brevundertecknarna har fel i sina påståenden. Satsningen på biobränslen 
kommer istället att lyfta miljontals människor ur armod och har redan inneburit att mängder 
med arbetstillfällen skapats i Brasilien, Malaysia och Nigeria. Småjordbruk har både kunnat 
inbringa sociala och ekonomiska fördelar. Bioenergi ger bönderna en möjlighet att sälja annat 
än livsmedel. De blir genom att ha flera grödor att välja på mindre beroende av marknadens 
växlingar. Syd har också fördelar gentemot norr genom sina goda odlingsförhållanden. 
Jordbrukskemikalier har visserligen negativa miljöeffekter men bidrar också till att höja 
avkastning och inkomster. I södra Afrika kan exempelvis avkastningen öka med 70 procent 
om moderna kemikalier används. Bekämpningsmedel och konstgödsel kan användas på säkra 
sätt och användningen bör därför istället uppmuntras. Förorening av vattendrag och 
eutrofiering är inga större bekymmer utan kan lösas genom stora investeringar och 
professionella driftstrategier.114 Biopact manar de kritiska organisationerna att läsa på om 
hållbarhet och anklagar dem samtidigt för att ha en kolonialistisk 1800-talssyn gentemot den 
tredje världen.115  
 

“We urge the NGOs to study the sustainability of bioenergy and biofuels. There are many 
scientific and research organisations who are focusing on the matter in a professional and 
nuanced way. We are thinking of the IEA Bioenergy Task 40 research group, for example, 
which studies the potential and barriers to international biofuels trade. Task 40 recently 
concluded that sugarcane ethanol production as currently practised in Brazil, is sustainable.” 

 

                                                 
114 Biopact, “Some NGOs call biofuels "a disaster in the making" - bad science, flawed economics and a 
disastrous development discourse”, 1 november 2006, URL: http://biopact.com/2006/11/some-ngos-call-
biofuels-disaster-in.html (2006-12-20) 
115 Nämnas kan att Bipact går ut med felaktiga påståenden om att biodiesel från palmolja har en EROEI på 12 
när den endast ligger på 1,06. (http://biopact.com/2006/09/energy-to-produce-biofuels-from-worlds.html ) 
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Slutsatser 
Det är två skilda bilder som visar upp sig om framtiden. Allt beror på hur uppgifterna tolkas. 
Att helt ersätta bortfallet av fossil energi till transportsektorn med biobränslen visar sig dock 
vara en övermäktig uppgift oberoende av synsätt. Detta visar sig stämma ganska väl med den 
analys som IEA har gjort om biodrivmedel i World Energy Outlook 2007. De mest positiva 
uppfattningar som existerar tror annars att 30 % av transportenergin i världen kan ersättas. 
Detta förutsätter dock att många av dagens oklarheter och tekniska begränsningar kan lösas. 
Det är även mycket tveksamt om en hållbar produktionsapparat kan byggas upp i någon större 
omfattning. Dagens produktion kräver stora energiinsatser från fossila bränslen i alla led. 
Avseende etanol från majs och vete är energivinsten marginell eller negativ. Siffrorna för 
sockerrör och biodiesel från palmolja visar på en betydligt större spännvidd där mycket 
gynnsamma energivinster ställs mot obefintliga. Om biobränslen ska vara en lösning på Peak 
Oil och den globala uppvärmningen krävs dock att produktionen är helt befriad från fossil 
energi. Det är först när det kan påvisas att energibalansen är positiv med enbart förnyelsebar 
energi som insats som det går att se biobränslen som en permanent lösning på problemet. Den 
analysen saknas tyvärr idag. 
 
Även om nettoenergivinsten förbises gör flera andra hållbarhetsaspekter att en storskalig 
produktion kan ses som orealistisk. Främst handlar det om de markarealer som behövs för 
odling. Både vete och majs kräver arealer som vida överstiger den odlingsbara marken i både 
Sverige och USA. Förhoppningen i dessa länder ligger istället på etanol från cellulosa. En 
teknik som ännu har ett par år av utveckling kvar innan någon kommersiell produktion är 
möjlig. Den nya tekniken skulle inte heller kunna implementeras i tid för att förhindra en 
allvarlig bränslebrist (i det fall att Peak Oil inträffar det närmaste decenniet). Men även om 
teknikskiftet blir lyckosamt kan inte hela drivmedelsbehovet tillgodoses. Två tredjedelar av 
den amerikanska bilparkens behov skulle enligt en optimistisk bedömning kunna försörjas. 
Samma siffror har angetts för Sverige. Detta skulle dock kräva energisnålare fordon och en 
stadsplanering som reducerar transportbehoven.  
 
Brasilianska sockerrör har de bästa förutsättningarna av de grödor som jag valt att belysa. 
Men även här blir markbehoven alltför stora. Landet skulle kunna odla upp 18 miljoner hektar 
utan att inkräkta på andra näringar. Problemet är att ett land som USA ensamt skulle behöva 
99 miljoner hektar sockerrörsodlingar för att driva sin transportapparat. För biodiesel från 
akacia och eukalyptus gäller att 120 miljoner hektar jordbruksmark i regnskogsklimat skulle 
krävas för att försörja USA. Redan idag innebär utbyggnaden av plantager att stora 
regnskogsarealer huggs ner. En storskalig satsning skulle innebära en ekologisk katastrof. 
 
Vid ett överslag där mängden biomassa anges till ett genomsnitt av sju ton per hektar och år 
skulle det krävas 2,6 hektar per person för att försörja världen med den energi. Med tanke på 
att vi till 2025, med rådande befolkningsökning, endast kommer att ha tillgång till 0,17 hektar 
per capita faller det på sin orimlighet. Det skulle krävas flera jordklot enbart för att sörja för 
energikonsumtionen. Inga andra livsnödvändigheter skulle kunna tillgodoses. 
 
Bioenergiodling bidrar idag negativt till regnskogsskövling, eutrofiering och förorening av 
vattendrag. Det framhärdas av biobränslets proponenter att detta är överkomliga problem men 
faktum kvarstår att detta ännu inte har lösts i någon större skala. Lösningarna finns i teorin 
men har inte applicerats på verkligheten. Biobränslen är idag varken gröna eller hållbara utan 
är istället hopplöst beroende av dagens oljeinsmorda samhällsmaskineri. När energin till 
maskineriet sinar kan inte heller de alternativa energikällor som är tänkta att ersätta olja, 
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naturgas och kol produceras i den omfattning som krävs för att bibehålla dagens strukturer. I 
ljuset av dagens teknik, kunskaper och energitillgångar är vi nödgade att sänka vår 
konsumtion och återinrätta ett lågenergisamhälle. Främst gäller detta den rika västvärlden. 
 
Slutdiskussion 
Det är intressant att se hur två olika läger tar sig an samma fakta men får fram helt skilda 
resultat. Det är som att be två konstnärer måla av samma landskap. Den ena konstnären låter 
en tekniskt framstående utopi där alla termodynamiska principer upphävts avteckna sig 
bakom penseldragen medan den andre målar upp ett skräcklandskap med svält, krig och 
massdöd. Ingenstans avtecknar sig det vetenskapliga konsensus som ofta framställs i media 
och i den politiska retoriken. Till slut handlar det istället om ett ställningstagande där egna 
subjektiva värderingar kommer att avgöra vilken forskares röst som väger tyngst. Två tydliga 
läger avtecknar sig i alla fall. Det ena ser människan som naturens stormästare. Naturen är 
bara att beveka, kontrollera och manipulera på det sätt som passar. Planeten är en resursbank 
som bistår med material till förverkligandet av det stora civilisationsprojektet. När en kris 
uppstår föds nya fantastiska innovationer som räddar mänskligheten från att falla över 
världens kant. När miljön eller energitillförseln hotas handlar det bara om att anpassa tekniken 
och att slänga in några väl valda fraser om ekologisk modernisering och hållbarhet på brasan. 
Det andra lägret ser däremot hur systemet gradvis tuggar i sig den grund på vilket våra fötter 
står. Därför predikas återhållsamhet och en harmonisering med jordens bärkraft. Jorden är 
bara till låns och det är oansvarigt att bygga upp ohållbara system. Med den förhärskande 
synen är vi dock med full fart på väg mot en bergvägg med en förhoppning om att någon ska 
hinna borra en tunnel åt oss. Problemet verkar dock vara att det är Hallandsåskonsortiet som 
fått kontraktet. 
 
I otaliga bedömares ögon verkar det vara oerhört svårt att se världen som en helhet. Det är lätt 
att lösa ett litet lokalt problem men svårt att se vilka konsekvenser handlingen för med sig till 
den värld som finns utanför blickfånget. Detta är något som följande historia får känneteckna. 
En god vän till mig samspråkade under en arbetslunch med en miljöinspektör. Diskussionen 
rörde det svenska jordbruket och de negativa miljökonsekvenser som det medför. 
Miljöinspektören yttrade då sina tankar om att lägga ner svensk köttdjursproduktion och helt 
förlita sig på import från Brasilien eller något annat avlägset land. I Sverige skulle endast 
några få museala djur vandra som en vacker kuliss att beskåda. Vips så skulle alla 
miljöproblem från köttdjursproduktionen vara borta. – Men innebär detta inte att problemen 
flyttas till någon annan, yttrade min vän. Men det hade miljöinspektören inte tänkt på. Så 
länge problemen inte fanns i hans åsyn så existerade de inte. Detta tycks vara synonymt med 
vad många av dagens biodrivmedelsproponenter anser. Vi kan inte få fram tillräckligt med 
egna produkter – då tar vi det från Brasilien. Man förbiser med detta dessa länders egna behov 
och begränsningar. Vad händer om dessa behöver allt till den egna konsumtionen när oljan 
och gasen inte räcker till?  
 
De som har en överdrivet positiv åsikt om import har heller inte erkänt Peak Oil som ett 
faktum. Ofta ses främjandet av biodrivmedel som ett sätt att tackla den globala 
uppvärmningen. Här florerar även idealistiska tankar om en rättvis produktion som lyfter upp 
tredje världen från fattigdom och förtryck. Att väst frivilligt skulle låta tredje världen växa 
fram som en självständig part i det globala energispelet är dock, enligt min mening, enbart ett 
ouppnåeligt ideal som saknar förankring med verkligheten. Ingen man av makt skulle låta 
någon annan lägga beslag på guldäggen som föder hans imperium. Detta oavsett om den 
värpande hönan befinner sig på främmande mark eller inte. 
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“Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole 
continents; who controls money can control the world.” 
— Henry A. Kissinger 

 
Det är givetvis oerhört svårt att sia om framtiden men med de fakta som står till buds 
avtecknar sig enligt min bedömning en mycket dyster bild. Planetens resurser har utnyttjats 
till bristningsgränsen. Vi går därmed mot ett paradigmskifte där vår nuvarande livsstil 
kommer att bli utmanad och med stor sannolikhet blir förpassad till historien. Hur svår 
omställningen kommer att bli beror till stor del på hur krampaktigt västvärlden kommer att 
hålla sig fast i vid sina materialistiska normer. Med tanke på att ytterst få är redo att ge avkall 
på sin materiella välfärd ser det tyvärr ut att bli en svår färd. Redan jäser oroshärdar genom 
oket från en svårare resursverklighet. Krigstrummorna mullrar allt högre. Idag har länderna i 
tredje världen drabbats hårt av de mångdubblade energipriserna. Vad sker när det inom några 
år uppstår problem i Europa och USA? En dag kommer Rysslands energi inte längre räcka till 
för att värma Europa. De gigantiska oljefälten i Mellanöstern är även de dömda att kollapsa. 
 

"I will not compromise with the American way of life" (president George Bush d.ä. vid Rio-
konferensen om miljö och utveckling 1992) 

 
Kommer den västerländske mannens ”obestridliga rätt” att köra varthelst han vill när han vill 
till varje pris försvaras? Även om det sker till priset av en ödelagd värld med hunger, 
miljöförstöring, nedhuggna regnskogar och ett termonukleärt utbyte?  
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Fortsatt forskning 
Ett otal vägar finns att ta gällande fortsatt forskning. Resultaten från denna uppsats öppnar 
upp för en mängd nya frågor. Jag skulle bland annat kunna gå vidare med att analysera vilka 
utmaningar Europa (EU) står inför. EU har den dubbla problematiken med å ena sidan en 
önskan att reducera koldioxidutsläppen med 20 procent till 2020 samt att de egna 
energitillgångarna minskar. Beroendet av rysk energi har ökat allt mer vilket har lett till 
farhågor om kontinentens energisäkerhet. Ryssland har redan, i konflikter med Ukraina, 
Vitryssland och Georgien, visat att energin kan komma att användas som ett vapen. Därför 
har EU nu satt upp en energistrategi116 där satsningar på kärnkraft, bioenergi och 
energieffektiviseringar ses som nödvändigt. Det är även aktuellt med en gemensam 
energimarknad och ett förenat elnät. 
 
Men kan Europa undkomma beroendet av rysk energi och samtidigt bibehålla 
högenergisamhället? Hur beräknas den inhemska energiproduktionen se ut 2020? Vilka vägar 
föreslås för att uppnå målen med en utbyggnad av kärnkraft och bioenergi? Som mina tidigare 
studier visar så är det mycket svårt att ersätta behoven av olja inom transportsystemet. Men 
hur ser det ut inom värme- och elproduktion? Räcker exempelvis världens urantillgångar till 
för en stor kärnkraftsutbyggnad? Intressant i sammanhanget är också hur länge Rysslands 
energitillgångar räcker för att värma Europa. 
 
I arbetet med denna studie fick jag en inblick i klimatdebatten. Det skulle vara intressant att 
fördjupa sig i denna och utröna på vilket sätt olika intressegrupper använder sig av 
forskningsresultat som stödjer den egna agendan. Här skulle det vara önskvärt att göra en 
genomgång av de olika klimatteorierna, vilka grupper som stödjer de olika resultaten, hur 
finansieringen ser ut och hur forskningen presenteras i media. 
 
Det fanns även en tanke till denna uppsats, som fick överges på grund av tidsbrist, att göra en 
tidsgeografisk studie av olika biodrivmedel. Jag hade då tänkt följa hela 
tillverkningsprocessen inkluderat alla insatsvaror och göra en jämförelse med tillverkningen 
av petroleumprodukter. Alternativt, om tidsgeografimetoden inte visade sig vara 
genomförbar, skulle en materialflödesanalys kunna göras. 
 
En annan studie är av mer lokal karaktär och tar upp den bränslemix som används av 
fjärrvärmeverken. Är det möjligt att elda samma volymer av biomassa och till och med öka 
dem i ett ”post-peaksamhälle”? Eller är den förnyelsebara energi som används idag alltför 
beroende av den nuvarande högenergistrukturen?  
 
Avslutningsvis så ställde jag mig snabbt en fråga efter att ha blivit insatt i Peak Oil-
problematiken; Kommer en minskad energitillgång leda till att det demokratiska systemet 
hotas för att i slutändan blir ersatt med en totalitär regim (”energo-fascism”117)? Det går att 
tolka de framväxande övervakningssystemen som ett tecken på att denna process redan sker i 
våra västerländska samhällen. Finns det fog för mina farhågor och vilka vidare kopplingar 
finns det sedan mellan klimathotet, terrorismen och de sinande energitillgångarna? Jag finner 

                                                 
116 EU (2007), “European Commission sets out a new impetus for the internal energy market” 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/7&format=HTML&aged=0&language=SW
&guiLanguage=en (2007-01-18) 
117 Klare, Michael T (2007), “Is Energo-fascism in Your Future? The Global Energy Race and Its Consequences 
(Part 1)”, TomDispatch.com http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?pid=157241 (2007-01-18) 
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att det vore av stor vikt att undersöka dessa samband för att få en större förståelse för den 
framtida politiska utvecklingen.  
 
Jag har här bara gett några exempel på områden som är av intresse för framtida studier. Det 
finns givetvis otaliga andra frågetecken kring vår framtid och de svårigheter som vi kommer 
att möta. 
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