
 

ENERGIBRIST OCH 
HÄLSA  
 
Att vi står inför enorma samhälls-
förändringar blir allt mer klart. Det 
handlar då inte bara om hur 
klimatet förändras, utan även om 
tillgången till energi för bl.a. 
transporter. Dagens officiella linje 
tycks vara att om vi bara byter 
bränsle så kan vi fortsätta tran-
sportera som idag. Allt mer talar 
dock för att detta är omöjligt.  
   Vi ska inte bara anpassa oss till 
ett annat klimat med andra 
sjukdomar, annan växtlighet, andra 
odlingsmöjligheter etc. Vi ska 
också anpassa oss till ett samhälle 
med en betydligt lägre energi-
användning än vad vi har idag. 
Vårt sätt att leva kommer att 
utsättas för stora påfrestningar och 
många av våra förväntningar 
kommer inte att uppfyllas. 
   Därtill kommer en ökad 
invandring (legal och/eller illegal) 
av miljöflyktingar från olika delar 
av världen. Risken för krig 
kommer att öka, och världen 
kommer allmänt att kännas mycket 
osäkrare. 
   Dessa samhällsförändringar har 
en stor potential att vara ytterligt 
stressande för människorna, i 
Sverige såväl som i andra länder. 
Vi kommer troligen att se en 
ökning av stressrelaterad 
sjuklighet, inklusive hjärt-
kärlsjukdomar, övervikt och 
diabetes. 
   Det finns en tendens att blunda 
för dessa fakta. ”Tekniken kommer 
säkert att lösa det”. Jag är inte så 
säker. Bland annat krävs stora 
mängder billig energi för att bygga 
vind-, våg- och solkraftverk med 
hög verkningsgrad. Det är inte 
säkert att vi hinner igång med 
dessa byggen medan oljan är 
tillräckligt billig. Ny teknik 
innebär dessutom alltför ofta nya 
problem. 
   Nedan finns sammanfattningar 
av ett antal artiklar som belyser de 
kommande svårigheterna. 
 
Ger biomassa uthållig 
energi? 

I ett av e-breven från Gunnar 
Lindgren1 finns två intressanta 
artiklar inlagda. 
   I novembernumret av tidningen 
Climate Change har ekologisten 
Jeff Dukes räknat ut att det krävs 
98 ton förhistoriska begravda 
växter för att åstadkomma 4 liter 
bensin (1 gallon). Han anger också 
att den mängd fossila bränslen som 
brändes under 1997 innehöll ”97 
million billion pounds of coal”, 
vilket skulle motsvara mer än 400 
gånger alla växter som växer på 
jorden under ett år, inklusive de 
stora mängder som finns i världs-
haven. 
   En annan uträkning visar att vi 
skulle behöva skörda 22 procent av 
alla landväxter för att motsvara 
den fossila energin som användes 
1997 – omkring 50 procent mer än 
den mängd växter som nu tas till 
vara.  
   I en artikel av George Monbiot, 
The Guardian 6.12.2005 refereras 
en rapport från Jordens vänner. 
Enligt denna står palmoljetill-
verkningen för 87 procent av 
avskogningen i Malaysia. Stora 
träd, som innehåller mycket mer 
kol, fälls, bränns och ersätts av de 
små buskiga oljepalmerna. När den 
torra marken utnyttjats till fullo går 
man över till träskmarker där 
botten utgörs av torv. När träden 
fälls dräneras marken. När torven 
sedan torkar oxiderar den och 
släpper ut ännu mer koldioxid än 
träden. I själva verket har diesel-
palmolja mycket större negativa 
effekter än råolja från Nigeria. 
   Sockerrörsodling för etanol-
framställning i Brasilien belystes 
av människorättsjuristen Sonia 
Costa vid hennes Sverigebesök i 
våras2. De negativa effekterna är 
stora på såväl miljö som mänskliga 
rättigheter. 
   I ett annat brev har Nils Tiberg, 
Luleå tekniska universitet 
(nils.tiberg@sb.luth.se) räknat på 
hur mycket potatis som skulle 
                                                 
1 Kontakta för att få utskicken: 
gunnar.lindgren 
@ale.mail.telia.com 
2 Lisa Andéer, Fians Uppsalagrupp 
www.fian-sverige.org 20050512 
 

krävas för en tankning med etanol: 
”Energiinnehållet i etanol är ca 6,5 
kWh/liter att jämföra med 10 
kWh/liter för bensin. För 1 liter 
vattenfri etanol för bensinmotorer 
krävs direkt 9 kg potatis. Om vi 
skulle använda tillverkad etanol för 
att kompensera för de fossil-
bränslen och den el som krävs, blir 
åtgången minst 24 kg potatis för en 
liter etanol. Dessutom krävs 
lågvärdig energi motsvarande 
minst 7 kg potatis, således summa 
31 kg potatis för 1 liter etanol. 
Eftersom den innehåller 65 % av 
vad bensin innehåller motsvarar 
således 1 liter bensin nära 50 kg 
potatis. En tankning på 50 liter 
bensin motsvarar 2500 kg potatis 
eller skörden på 1000 kvm eller 
energibehovet för en människa i 
två hela år!”  
   För att få fram etanol till ett 
system som gör samma arbete som 
en arbetshäst krävs en odlingsareal 
på ca 12 ha vid en avkastning på 
25 t potatis/ha, att jämföra med 
arbetshästens 1,2 ha och låg 
intensitet. Etanolsystem kan 
baseras på andra grödor, men 
skillnaden blir inte stor. Det kräver 
transporter, etanolfabriker med 
destillationsutrustningar och ett 
distributionsnät för motorbränslet 
och dessutom ett stort vägsystem. 
Dessutom måste skotare och 
traktor tillverkas i fabrik och förses 
med reservdelar. Hästen å sin sida 
är inte arbetsför förrän efter 4-5 år, 
men är "självreproducerande" och 
kan arbeta i 15 - 20 år.  
   Torbjörn Rydberg och Andrew 
Haden, båda på Sveriges lant-
bruksuniversitet, menar i en annan 
artikel3 att det krävs mycket arbete 
för att bilda högkvalitativa energi-
källor som bensin och dieselolja. 
Detta obetalda arbete har utförts av 
processer i geobiosfären under 
flera miljoner år. För varje enhet 
av arbete som samhället använder 
för att erhålla och leverera energi 
av en given icke-förnybar energi-
källa, så är bidraget från geobio-
sfären 3 till 14 enheter större. 
                                                 
3 Lantbruket som en energi-
producent – en realistisk 
möjlighet? Konferens ekologiskt 
landbruk, Ultuna, november 2005 
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   Biomassa från jord- och skogs-
bruk är mindre koncentrerade 
energiformer. Naturen tillhanda-
håller gratisarbete för formeringen 
av dessa energiformer endast under 
en kortare tidsperiod (0,5-70 år). 
Det krävs att människor, maskiner 
etc blir anställda och använda för 
att göra resten av nödvändigt 
arbete för att nå en koncentrerings-
grad som är i en ekonomiskt 
användbar form, en form som 
samhället har blivit van med.  
   Författarna framhäver att 
framställandet av biobränslen 
uppvisar en lägre grad av 
effektivitet än geobiosfärens 
framställning av fossila bränslen. 
Grödorna har större kapacitet att 
stimulera ekonomi än de 
processade biobränslena. Det 
skulle då vara bättre att använda de 
fossila bränslena direkt än att 
använda dem för att odla 
biobränslen. Biobränslena 
kännetecknas av en låg andel 
förnybar energi för sitt bildande.  
 
Fullskaletest av oljebrist 
Nils Tiberg från Luleå tekniska 
universitet skriver så här:  
   Ett land i världen har minskat sin 
oljeanvändning kraftigt - Kuba. 
Sovjetimperiets kollaps i början av 
1990-talet ledde till den ”speciella 
perioden”, en stor omställning. 
Kubas import av olja minskade 
med 50%, konstgödsel med 77% 
och bekämpningsmedel med 63%.  
   Vad som hände på Kuba är ett 
fullskaletest av vad som kan 
förväntas möta resten av världen. 
Den globala krisen kan visa sig 
som en oljekris, elkris, miljökris 
och krig eller som en social kris 
eller som en kombination. Vi vet 
inte när den slår till, bara att den 
kommer. Därför är erfarenheterna 
från Kuba viktiga. Här följer i 
korthet några sådana. 
   Matbrist uppstod. Statsjordbruk 
gjordes om till självstyrda 
kooperativ som fick rätt att sälja 
visst överskott på matmarknader. I 
och kring städerna utvecklades 
trädgårds-jordbruk, Urban Farms. I 
Havanna fanns år 1999 femtusen 
sådana farmer där 27 000 träd-
gårdsodlare arbetade. Dessa små 
jordbruk anses viktiga för folk-

hälsan (vitaminer och mineraler) 
och anläggs också vid skolor, 
sjukhus och andra institutioner.  
   Små individuella- och familje-
jordbruk hade överlevt på Kuba 
men har fått ett stort uppsving 
under den speciella perioden. 
Kunskap om organisk odling utan 
mycket insatsmedel fanns hos 
småbrukarna, en kunskap som 
myndigheterna stödjer genom 
rådgivning och genom skapande av 
t ex fröbanker. På fem år ökade 
antalet oxar som ersättning för 
traktorer från 200 000 till närmare 
400 000 stycken. Oxarna som 
traditionellt använts av småbrukare 
är i kombination med organiska 
gödselmedel viktiga också för att 
Kubas relativt svaga odlingsjordar 
skall hållas bördiga. Oxen ger inga 
körskador på marken och levererar 
bra med gödsel. 
 
Går vi mot ett storkrig om 
den sista oljan? 
I ett novemberbrev från Gunnar 
Lindgren finns hela texten till 
artikeln i GöteborgsPosten 
15.11.2005. 
   Han beskriver här hur stora 
städer formligen drivs på olja: 
intransport av mat, energi, vatten, 
mediciner, råvaror etc, och ut-
transport av tillverkade varor och 
avfall. Därtill kommer transpor-
terna av människor. Ett krympande 
fåtal jordbrukare och fiskare har 
kunnat förse de växande urbani-
serade områdena med livsmedel, 
just genom storskaliga oljedrivna 
tekniska hjälpmedel. 
   Vi kan vänta att oljekrisen 
kommer att leda till stora 
befolkningsomflyttningar samt 
betydande social och politisk oro i 
tredje världens urbaniserade 
områden. I Jemen dödades nyligen 
dussintals människor vid kravaller 
orsakade av höga bensinpriser. I 
Indonesien stod bilarna i kö vid 
bensinmackar och hälften av 
kollektivtrafiken stod stilla.    
   Elektriciteten i Nicaragua fram-
ställs med oljedrivna generatorer. 
Man har där tvingats stänga av el 
till de fattiga områdena mellan 
klockan 19 och 22 under topp-
belastningen. I Tanzania, som 
också förser Malawi, Rwanda, 

Östra Kongo, Burundi samt 
Uganda med olja, råder kaos på 
oljemarknaden genom de höga 
priserna.  
   Om marknadskrafterna skulle 
fortsätta att förlägga oljebristen till 
tredje världen, kommer sannolikt 
spänningen mellan rika och fattiga 
länder efter hand att öka. Obser-
vera att Bin Ladin efter attacken 
mot World Trade Center i New 
York angav västerlandets ”stöld” 
av arabvärldens olja som orsak. 
   Historien visar att USA tidigare 
varit redo att gå i krig för att få den 
olja men anser sig behöva. Om ett 
storkrig skall utkämpas om de sista 
oljereserverna, finns det risk att det 
utvecklar sig till ett kärnvapenkrig.  

Ingrid Eckerman 
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