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Sa fordelas varldens energi 
+ Den globala energitillforseln ar fortfarande beroende av 
fossila branslen, so m star for 81 procent av den total a energi
tillforseln. 
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Ridda klimatet, losa energikrisen och ge varldens smabonder en chans. 
Det ar mycket so m biobranslen ska klara av. I flera FN -organ tror man 
fortfarande pa den storslagna visionen, men tvivlarna blir allt fler. 

Biobrinsle ·_· en vision n1ed problen1 
LINKOPING 
Storskalig odling av energigrodor 
fungerar inte i en varldsekonomi 
dar all produktion ska ske sa billigt 
som mojligt. Det visar forskning 
pa Linkopings universitet. 
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- Det ar som att trycka en fyrkantig 
kloss genom ett trekantigt hru, sager 
Magdalena Kuchler som nyligen dis
puteradepaenavhandlingomhurflera 
viktiga FN -organ ser pa bioenergins 
framtid. 

Tre vinnare? 
En omfattande satsning pa bio

ei:lergi har under de sen(l$te 20 aren 
presenterats som en losning dar man 
kan sla tr.e flugor i en small. Genom att 
odla sockerror, majs ell er andra lamp
ligagrodor och anvanda dem i tillverk
ning av etanol och biodiesel skulle 
vi kunna ersatta fossila branslen och 
lindra den kommande energikrisen. 

Vi skulle samtidigt fa minskade ut
slapp av vaxthusgaser. Och so m ytter
ligare bonus skulle efterfragan pa bio
bransle ge en bra utkomst for smabon
der i fattiga lander. 

Den storslagna visionen av en win
win-win-situation mruas upp av- tre 
viktiga internationella organisatio
ner, FN:s livsmedelsorgan FAO, den 
internationella klimatpanelen I~CC 
och det intemationella energiorganet 
lEA. 

Effektiva odlingar 
Men produktion av bioenergi lever 

inte i nagon egen ekonomisk verklig-
. het, den maste passas in i den radande 
marknadsekonomin och prismassigt 
konkurrera med fossila branslen. Och 
det ar det stenharda kravet pa effektiv 
produktion som staller till problem, 
menar Magdelana Kuchler, problem 
som ar sa stora att hel-a visionen sjun
ker ihop so m en punkterad ballong. 

- En effektiv produktion av bio
branslen kraver stora monokulturer 
~ed mekaniserad produktion. Och 
en sadan produktion kraver stora 
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mangder fossila branslen till alla 
maskiner. 

lngen vinst for smabonder 
For att ·fa mer odlingsbar mark 

rojer foretagen skogar i varma lander 
vilket ar negativt for klimatet och ater 
upp de vinster som anvandning av bio
branslen ger. For den fattiga varldens 
smabonder ar det heller ingen vinst, 
de gynnas inte av storskaligajordbruk 
so m har fokus pa billigproduktion. 

Av win-win-win-situationen ater
star inte mycket nar Magdalena 
Kuchler kommit till sista sidan i sin av
handling. 

- I en ekonomi fixerad vid standig 
tillvaxt kommer fokus alltid att ligga 
pa kostnad och effektivitet. Klimat
hansyn och omsorg om valdens fattiga 
kommer i andra hand, sager hon. 

Gillar grona pasen 
Hon ar langt ifran ensam om att sat

ta fragetecken kring storskaliga sats
ningar pa bioenergi. Expertgruppen 
for miljostudier visade 2010 i en rap
port att vastvarldens satsningar pa 

etanolleder till hogre livsmedelspri
ser och okade utslapp avvaxthusgaser. 

Men smaskaliga satsningar pa bio
branslen, dar ravaran inte ar odlade 
grodor, tycker hon ar jattebra. 

- Jag ar en stor van av den gro
na pasen och aker gama med Linko
pings biogasbussar, sager Magdalena 
Kuchler som kommer fran Polen men 
har forskat vid Linkopings universitet 
isjuar. 

- Mensavittjagforstarsasatsade inte 
Tekniska verken pa biogasproduktion 
for att de i forsta hand ville gora vinst 
pa det. Det var miljohansyn som var 
den framsta drivkraften. 

Fossila pengar 

Fossilt 
bransle fick 
300 miljarder 
US-dollar 
i bidrag 2009. 

Fornybartbransle 
tick samma ar 
60 miljarder 
US-dollar i bid rag. 
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