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Förord

Debatten om etanolens för- och nackdelar har varit intensiv det senaste året, och 
många bilister står i dag rådvilla i valet av fordon och bränsle. Undertecknade 
organisationer är engagerade i klimatfrågan såväl som i frågan om en ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling i fattiga länder. Vi vill med denna rapport bidra till 
debatten genom att lyfta fram konkret information som är direkt relaterat till den 
etanol som används av svenska bilister. Vi hoppas på detta sätt kunna påskynda 
arbetet för att förbättra villkoren i produktionen av etanol, både socialt och mil-
jömässigt.

Rapporten visar att Sekab har kommit en bit på vägen i arbetet med att pro-
ducera hållbar etanol, men att det fortfarande återstår en del innan den etanol 
som säljs i Sverige kan kallas hållbar. Detta understryker behovet av att minska 
användningen av bränslen genom att välja snålare bilar och så långt som möj-
ligt kollektiva transportmedel. Etanol har en roll att spela, som en av många 
pusselbitar i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vi vill också påminna 
om att även produktionen av fossilt bränsle många gånger är förenat med långt 
allvarligare miljömässiga och sociala konsekvenser än produktionen av etanol. 
SwedWatch har vid flera tillfällen granskat dessa frågor, 2008 i en rapport om 
Skanskas medverkan vid oljeutvinning i ecuadorianska Amazonas, och 2006 i en 
rapport om olje- och gasutvinning utanför den ryska ön Sakhalin. 

Förutom de aspekter som granskas här väcker produktionen av etanol för export 
till Sverige flera viktiga frågeställningar som handlar om dess påverkan på livs-
medelstryggheten och utvecklingen av biobränslen för de lokala och nationella 
marknaderna i Syd. Dessa frågor går med nödvändighet utanför ett enskilt före-
tags ansvar, men är centrala i den politiska diskussionen om de berörda länder-
nas utvecklingsstrategier.

I februari 2009 

Erik Lysén,  
chef för policyenheten vid internationella avdelningen, Svenska kyrkan

Svante Axelsson 
ordförande, Naturskyddsföreningen

Francisco Contreras 
ordförande, Latinamerikagrupperna
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Sammanfattning

Tydliga tecken på att klimatet håller på att förändras, tillsammans med höjda 
oljepriser och oro i Mellanöstern, har skapat ett stigande intresse för biobränsle 
som en alternativ energikälla. Samtidigt som efterfrågan på biobränslen har ökat 
har också diskussionen om både dess för- och nackdelar tagit fart. Diskussio-
nerna har gällt hur produktionen påverkar matpriser, matsäkerhet och utsläp-
pen av växthusgaser. Dåliga arbetsförhållanden på plantagerna har debatterats 
liksom risken för att områden med höga naturvärden skövlas. Diskussionen har 
också gällt huruvida satsningen är ett uttryck för nykolonialism eller om den är 
en möjlighet till utveckling för länder i Syd. 

Det råder också många olika uppfattningar om hur stor potentialen är för att pro-
ducera biobränsle på ett hållbart sätt. Argumenten för en storskalig satsning vilar 
delvis på det faktum att det krävs snabba insatser för att hejda klimatförändring-
arna och att en satsning på etanol är en dellösning och ett första steg. I argumen-
ten som talar mot en storskalig satsning framhålls bland annat att satsningen på 
biobränsle är ett sätt för politiker att slippa fatta obekväma beslut om en minskad 
energianvändning och att jordens ekosystem inte räcker till för att både produ-
cera mat och energi åt en växande befolkning om inte konsumtionen av energi 
samtidigt minskar.

Både argumenten för och emot en satsning på etanolproduktion tas upp i denna 
rapport (kapitel 2), men i fokus för den här granskningen står Sekabs planerade 
satsning i Tanzania samt företagets hållbarhetskriterier för den importerade 
brasilianska etanolen. Det har inte varit möjligt att granska implementeringen 
av Sekabs kriterier i Brasilien, eftersom de brasilianska producenterna inte gav 
tillstånd till besök eller intervjuer. 

I slutet av maj 2008 gick det svenska etanolföretaget Sekab ut med budskapet att 
företaget var först med att leverera verifierat hållbar etanol till Sverige. Produk-
tionen skulle enligt företaget ske med ekologisk hänsyn och goda arbetsförhållan-
den på plantagerna. I samband med att kriterierna publicerades slöt Sekab avtal 
med fyra brasilianska etanolproducenter som skulle leva upp till kriterierna. 

I Tanzania har Sekab planer på en storskalig satsning på etanolproduktion i två 
områden; Bagamoyo och Rufiji. Förutom Sekab finns även flera andra multi
nationella företag på plats i landet för att försöka få markkoncessioner, det vill 
säga att få tillåtelse från staten att använda mark för kommersiellt bruk. 

För att verka för en hållbar produktion av biodrivmedel är det viktigt med en 
offentlig genomlysning av den produktion som sker idag och av de hållbarhets-
kriterier som Sekab har satt upp. Sekab har en uttalad målsättning att distribuera 
hållbar etanol till Sverige, men i den här rapporten har SwedWatch uppmärk-
sammat ett antal brister i företagets internationella satsningar. 
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Sekab har tagit viktiga steg för att få till stånd en mer hållbar produktion av 
etanol. Företaget är den första kommersiella aktören som har satsat resurser 
på att få en mer hållbar produktion. När det gäller kriterierna för den brasilian-
ska etanolen har Sekab tagit upp ett antal viktiga faktorer, bland annat gällande 
utsläpp av växthusgaser, nolltolerans mot barnarbete och mot regnskogsavverk-
ning. Samtidigt saknas en del viktiga kriterier innan den brasilianska etanolen 
ska kunna kallas hållbar. Det finns dessutom en del frågetecken kring företagets 
öppenhet, både när det gäller kriterierna och när det gäller information om sats-
ningen i Tanzania. 

Representanter för företaget uppger att syftet med kriterierna inte var att ta 
fram en optimal modell, utan snarare att börja med det som var möjligt, för att 
sedan successivt skärpa kraven. I den här rapporten ger SwedWatch ett antal 
rekommendationer angående de punkter som bör åtgärdas för att satsningarna i 
Brasilien och Tanzania ska nå längre när det gäller både den ekologiska och den 
sociala hållbarheten.

De kriterier som presenteras offentligt är enligt Sekab en kortversion, det • 
utförliga dokumentet vill företaget inte visa. Det gör att det är svårt att 
bedöma hur tydliga kriterierna är, liksom vilka fakta kriterierna vilar på.

Sekab har utarbetat kriterierna utan samverkan med andra aktörer, exempel-• 
vis lokala sociala rörelser, miljöorganisationer eller fackliga organisationer. 
De kriterier som är offentliga är ospecifika och saknar konkreta utfästelser på 
flera punkter. I kriterierna anges enbart att producenterna ska ha en plan för 
markvård, vattenvård, bevarande av biologisk mångfald och för minskning av 
utsläpp till luft. Det finns ingen information om vad denna plan ska innehålla 
och inga krav på vad den ska syfta till.

Det saknas kriterier för flera av de aspekter som idag är problematiska i den • 
befintliga brasilianska etanolproduktionen. Bland annat saknas viktiga krav 
på drägliga arbetsvillkor gällande ersättningsnivåer och arbetstider. Ett av de 
grundläggande problemen när det gäller arbetsförhållanden på plantagerna 
är systemet med ackordslöner. Det systemet har medfört att arbetarna måste 
hugga stora mängder socker för att få en dräglig lön och att arbetsdagarna 
därför ofta blir både långa och intensiva. Det finns inte heller något kriterium 
gällande ursprungsfolks rättigheter.

Inför satsningen i Tanzania har Sekab vid olika tillfällen bjudit in forskare och 
organisationer för att få synpunkter på hur projekten ska utformas för att bli mer 
hållbara. Företaget har tagit ett antal steg för att satsningen både ska vara hållbar 
och bidra till landsbygdsutvecklingen. Samtidigt rymmer satsningen i Bagamoyo 
och Rufiji ett antal frågetecken, även om dessa är svåra att bedöma eftersom pro-
jekten ännu inte har startat. 

Det saknas transparens i planeringsprocessen. Den miljökonsekvensbedöm-• 
ning som Sekab har gjort och som ska ligga till grund för projektet i Bagamoyo 
har ännu inte godkänts eller offentliggjorts av tanzaniska myndigheter. Trots 
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det har Sekab redan påbörjat fröodlingar i ett mindre område i Bagamoyo, 
enligt företaget med myndigheternas godkännande. Även om det är en fullt 
laglig hantering innebär det att berörda parter inte har fått ta del av miljökon-
sekvensbedömningen innan projektet har startat.

Satsningen i orådet runt Rufijifloden är i grunden tveksam eftersom den är • 
planerad i ett område med stor biologisk mångfald och många viktiga eko-
systemtjänster. Det finns risk för att Sekabs planer på att använda 200 000 
hektar för odlingar och etanolproduktion kommer att påverka djur- och växt-
liv, vattenflöden samt lokalbefolkningen negativt.

 Konsekvenserna för lokalbefolkningen är fortfarande oklara i både Rufiji och • 
Bagamoyo, men det finns farhågor om att projekten kan komma att ge nega-
tiva effekter. Enligt Sekab är Bagamoyo i princip obebott, men andra hävdar 
att det finns en grupp människor som har bott i området och brukat marken 
under lång tid och som kommer att behöva flytta som en konsekvens av sats-
ningen. I Rufiji kommer projektet troligen inte innebära att befolkningen 
behöver flytta från området, utan snarare räknar Sekab med att det blir en 
inflyttning till Rufiji. Det finns exempel från andra projekt där en stor inflytt-
ning har följts av problem med bland annat konflikter mellan lokalbefolkning 
och inflyttade.

Tanzania har idag inget regelverk och inga färdiga riktlinjer för hur den stor-• 
skaliga satsningen ska hanteras. Från ett hållbarhetsperspektiv kan det ifråga-
sättas om stora landområden ska öronmärkas för biobränslesatsningar innan 
landets regelverk för att hantera en sådan satsning är utarbetad.

SwedWatchs, Naturskyddsföreningens, Svenska kyrkans och Latinamerikagrup-
pernas rekommendationer till Sekab finns på sid 50 i denna rapport.
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Bakgrund 

Flera tecken visar att klimatet håller på att förändras. Under 1900talet har den 
globala medeltemperaturen ökat med ungefär en halv grad, en stor och snabb 
ökning i klimatsammanhang.1 Enligt IPCC, FN:s klimatpanel, bör planeten som 
helhet undvika en uppvärmning som överstiger två grader. För att nå det målet 
måste utsläppen av växthusgaser stabiliseras inom sju år och därefter börja 
sjunka för att till år 2050 ha minskat med 60 till 80 procent.2 Sedan 1990 har 
världens totala utsläpp av växthusgaser ökat med 24 procent och varje år ökar de 
med ytterligare tre procent.3 

I Sverige har utsläppen minskat med sju procent sedan 1990 och mellan åren 
2004 och 2005 minskade de med 2,7 procent.4 De främsta anledningarna till de 
svenska utsläppsminskningarna är att fler hus nu värms med förnyelsebara ener-
gikällor och att utsläppen av växthusgaser från jordbruket har minskat. Samtidigt 
som våra totala utsläpp i Sverige minskar, ökar utsläppen från transportsektorn, 
bland annat på grund av en kraftigt ökande frakt med lastbilar.5

Enligt Klimatberedningens betänkande SOU 2008:24 bör de svenska utsläp-
pen vara 75 till 90 procent lägre år 2050 än 1990 års utsläppsnivå.6 För att nå dit 
finns flera olika förslag på strategier, bland annat en satsning på förnyelsebara 
energikällor. Ett första steg i Sverige liksom i övriga EU är att tio procent av driv-
medlet i transportsektorn ska vara så kallat biodrivmedel, under förutsättning att 
det finns så stora kvantiteter att tillgå som kan möta de hållbarhetskriterier som 
nu arbetas fram inom EU. 

Idag är etanol och biodiesel de vanligaste biodrivmedlen. Majoriteten av den 
importerade etanol som säljs i Sverige kommer från Brasilien men det pågår även 
en svensk satsning på att producera etanol i Tanzania och Moçambique. 

1 SMHI, www.smhi.se. 2008.10.02

2 IPCC, www.ipcc.ch. 2008.10.02

3 Ibid

4 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se. 2008.09.23

5 Ibid

6 Klimatberedningen var en parlamentariskt sammansatt grupp som fick i uppdrag att göra 

en översyn av den svenska klimatpolitiken. Resultaten presenterades i februari 2008. 

www.regeringen.se/sb/d/10226/a/98386
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Syfte

Huvudsyftet med den här rapporten är att identifiera några av de problem som 
finns i produktionen av etanol och ambitionen är att studien ska fungera som ett 
underlag i ett fortsatt arbete med att förbättra hållbarheten av den etanol som 
säljs i Sverige. Begreppet hållbarhet syftar i den här rapporten på att produktio-
nen ska vara bärkraftig ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel.

I den här rapporten fokuserar SwedWatch på hållbarheten i produktionsleden för 
den etanol som produceras i Syd men används i Sverige, med avseende på arbets-
förhållanden, vatten- och markanvändning samt andra miljöaspekter. Företaget 
Sekab står i fokus för granskningen, eftersom det importerar merparten av den 
brasilianska etanol som används i Sverige. Ungefär 90 procent av den etanol som 
går till E85 i Sverige är importerad av Sekab från Brasilien. Sekab planerar även 
att starta egen produktion av etanol i Afrika. 

I kölvattnet av en het debatt kring etanol har Sekab skapat egna hållbarhets-
kriterier, som ska kunna garantera att etanolen som kommer till Sverige från 
Brasilien är producerad på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Utformningen 
av dessa kriterier granskas i den här rapporten, liksom projektet i Tanzania som 
enligt Sekab inte bara ska ge ren energi utan även bidra till utveckling av landet.

Biodrivmedlens för och nackdelar har debatterats flitigt under det senaste året. 
Främst har diskussionerna gällt dess inverkan på matpriser, på vilken nytta de 
gör för att minska utsläppen av växthusgaser och hur mycket biobränsle världen 
egentligen kan producera och samtidigt försörja en växande befolkning med mat. 

Den här rapporten inleds med en summering av en del av de ståndpunkter som 
har lyfts fram i diskussionerna, men frågan om hur mycket biobränsle som kan 
produceras och konsumeras utan att matproduktion och ekosystem äventyras 
kommer inte att besvaras i den här rapporten. Denna frågeställning är dock en av 
de viktigaste och bör utredas vidare.
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Metod

Kapitel 2, där de olika ståndpunkterna och åsikterna redogörs för, bygger till stor 
del på litteraturstudier, men även till viss del på intervjuer med forskare. Nya 
rön och rapporter publiceras varje vecka i denna fråga. SwedWatchs genomgång 
fokuserar främst på resultat presenterade av forskare och stora internationella 
organisationer, såsom exempelvis FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 
(FAO), International Energy Agency (EIA) och Oxfam. För att ge en så nyanserad 
bild som möjligt av debatten presenteras både argument för och emot en stor-
skalig satsning.

Den del av kapitel 3 som handlar om Brasilien bygger på intervjuer med Sekab i 
Sverige och med Sekabs företrädare i Brasilien. Intervjun med Sekabs brasilian-
ske representant gjordes av Maria Karlsson, anställd av Latinamerikagrupperna 
som temaansvarig för jordfrågor i Brasilien. SwedWatch har dessutom försökt, 
men inte fått tillstånd att intervjua arbetare på de fabriker där den svenska eta-
nolen produceras. Producenterna ville, med hänvisning till en starkt kritisk rap-
port som Jordens vänner i Brasilien publicerade några veckor tidigare, inte tillåta 
SwedWatch att träffa arbetarna på deras plantager och fabriker. Därmed har det 
inte varit möjligt att granska hur väl kriterierna implementeras, och fokus ligger 
i stället på kriterierna i sig. Bristen på intervjuer med arbetare och fabriksledning 
riskerar dock att bidra till att bilden inte blir komplett i rapporten. 

Delen som handlar om Sekabs satsning i Tanzania bygger främst på intervjuer, 
både med representanter för Sekab i Sverige och med experter som har kunskap 
om projektet, såsom forskare och miljökunniga i Tanzania. Analysen bygger dess-
utom på skriftliga svar från Sekabs representanter i Tanzania samt på informa-
tion ur rapporter och artiklar. 

Synpunkter på textutkast i olika skeden har inhämtats från Hillevi Helmfrid, 
agronom, miljökonsult och en av författarna till rapporten ”Efter oljetoppen – 
hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär?”.7 Hon har även bidragit 
med textmaterial till rapportens avsnitt om Brasilien. De forskare som har 
intervjuats till studien har också fått läsa genom hela rapporten för att korrigera 
eller förtydliga i sakfrågor. Även Sekab har under arbetets gång fått möjlighet att 
kommentera texten, samt korrigera eventuella felaktigheter. Företaget har även 
fått möjlighet att skriva en slutlig kommentar, som publiceras tillsammans med 
rapporten på SwedWatchs hemsida, www.swedwatch.org.

7 Helmfrid, H. och Haden, A. 2006. Efter oljetoppen – hur bygger vi beredskap när 

framtidsbilderna går isär? Kungl. Skogs och Lantbruksakademien samt Sveriges 

Lantbruksuniversitet. 
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Biobränslen och etanol
Biobränsle: Biobränslen är producerade av biomassa och används för uppvärmning samt 

för att producera el eller drivmedel. Vanligast är ved, flis, pellets, majs, soja, sockerrör, vete 

och raps. Eftersom växter lagrar stora mängder kol medför användningen av biogrödor 

alltid utsläpp av koldioxid. Detta kompenseras dock av återväxten av nya plantor, om 

denna är lika stor som, eller större än, uttaget. I teorin är alltså biobränslen klimatneutrala.

Biodrivmedel: Biodrivmedel är en form av biobränsle, oftast omvandlad till flytande 

form. De som idag är flitigast använda är etanol, biodiesel och biogas.

Etanol: Nästan all bensin som säljs i Sverige idag innehåller fem procent etanol. Det är 

denna låginblandning av etanol i bensin som står för den största delen av Sveriges etanol-

förbrukning och som även, enligt EU:s mål, ska öka till tio procent. Etanol används även 

i högre koncentration, så kallad E85, som består av 85 procent etanol och 15 procent 

bensin. Etanolinblandningar ger renare avgaser än bensin eftersom etanolen inte innehål-

ler svavel eller cykliska kolväten. Dagens E85 har sitt ursprung främst i Brasilien och är 

tillverkad av sockerrör. 

Andra generationens biodrivmedel: Många av beräkningarna om den framtida poten-

tialen för produktion av biobränsle är baserade på utsikterna om ny teknik; den så kallade 

andra generationens biodrivmedel. Dessa drivmedel utvinns ur cellulosa från skogsavfall, 

restprodukter från jordbruket, gräs, alger eller andra växtdelar. Fördelarna med den typen 

av teknik är att det inte krävs lika stora arealer odlingsmark för att få fram materialet. 

Teorin bakom tekniken finns redan och på flera håll i världen finns pilotprojekt där denna 

utvecklas för att bli mer effektiv. Företrädare för Sekab, som är ett av de företag som arbe-

tar med att utveckla tekniken, tror att tekniken kan vara kommersiellt tillgänglig om 10 till 

15 år.

Underlag till faktarutan är hämtade från tre källor: World Watch Institute. 2007. Biofuels for transport. Sekabs 

hemsida; www.sekab.com. Biofuels regions hemsida; www.biofuelregion.se.

FAKTA
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Inledning

Under 2006 utgjordes knappt en procent av den globala konsumtionen av driv-
medel av etanol.8 Mellan år 2000 och 2007 fördubblades världsproduktionen 
av etanol som biodrivmedel till mer än 40 miljarder liter. I Sverige ökade för-
säljningen av E85 med 112 procent under 2008 för att mot slutet av året minska 
igen, troligen som en konsekvens av att bensinpriset föll under hösten 2008. 
Försäljningen av etanol uppgick i december 2008 till 12 300 kubikmeter, jämfört 
med försäljningen av fossila bränslen som uppgick till 771 000 kubikmeter.9

Biobränslen har föreslagits som en av flera lösningar på några av vår tids stora 
utmaningar. Ett av argumenten till satsningen på biobränslen är att denna bidrar 
till att minska utsläppen av växthusgaser. Dessutom har satsningen på att produ-
cera biobränslen i länder i Syd presenterats som en möjlighet att skapa utveck-
ling genom ökade exportintäkter, fler arbetstillfällen och ökad energisäkerhet i 
dessa länder. Risken för en framtida brist på olja, liksom turbulensen i de oljerika 
länderna, är ytterligare ett argument för satsningen på biobränslen.10 Enligt en 
rapport från International Energy Agency (IEA) faller produktionen i världens 
800 största oljefält med i genomsnitt 6,7 procent varje år fram till 2030, därefter 
kommer produktionen att falla med närmare 9 procent årligen.11

I takt med att användningen av biodrivmedel har ökat har också mer ljus riktats 
mot deras avigsidor. Debatten omkring för- och nackdelarna har förts livligt i 
media och bland olika beslutsfattare och organisationer världen över. Det senaste 
året har diskussionerna kommit att handla mycket om matsäkerhet och bio-
bränsleproduktionens inverkan på matpriserna. Andra frågor som har tagits upp 
är arbetsförhållanden på plantagerna, huruvida en övergång till biodrivmedel 
från fossila drivmedel egentligen har någon effekt på de totala utsläppen av växt-
husgaser och hur mycket biobränsle världen kan producera utan negativa effek-
ter på matproduktion, ekosystem och för lokalbefolkningen.

Debatten har präglats av en stark polarisering med motstridiga budskap om för- 
och nackdelarna. Samtidigt som vissa aktörer hävdar att produktion av biobräns-
len kan vara en utvecklingsmöjlighet för fattiga länder och ge ökade inkomster 
till bönder i länder i Syd hävdar andra att etanolen skapar matbrist och ökar 
hungern. En del rapporter presenterar biobränslen som en av de stora möjlig-
heterna för att minska utsläppen av växthusgaser. Andra drar slutsatsen att sats-
ningarna ger minimala eller till och med negativa effekter på utsläppen.

8 World Watch Institute. 2007. Biofuels for transport.

9 Svenska Petroleuminstitutet, SPI. www.spi.se. 

10 Kommissionen mot oljeberoende. 2006. På väg mot ett oljefritt Sverige. www.

regeringen.se/content/1/c6/06/62/80/bf5c673c.pdf.  

Sekab, www.sekab.com.  

World Watch Institute. 2007. Biofuels for transport.

11 International Energy Agency (IEA) 2008. World Energy Outlook 2008.
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De olika argumenten för och emot en storskalig satsning på produktion av bio-
bränsle presenteras i avsnittet som följer. Frågorna om biobränslets inverkan 
på matpriser och utsläpp av växthusgaser samt vilken potential som finns för en 
hållbar produktion av etanol får stå som en fond för granskningen av företaget 
Sekabs arbete (kapitel 3). 

Debattvågorna kring etanol
Argumenten för en storskalig satsning på att producera etanol i länderna i Syd 
vilar delvis på övertygelsen att det krävs snabba åtgärder för att minska utsläp-
pen av växthusgaser, samt att etanol är en av flera dellösningar i det arbetet. 
Dessutom framhålls ofta att de negativa konsekvenserna från oljeutvinningen är 
betydligt större än de från produktionen av etanol, och att fossila bränslen därför 
aldrig kan vara ett hållbart alternativ.12 Många av de aktörer som har uttalat sig 
för en satsning på etanol menar dessutom att denna kan fungera som en över-
gångslösning medan mer effektiva och hållbara lösningar och tekniker utvecklas. 

I argumenten mot etanolsatsningen framhållas bland annat att satsnigen på 
etanol är ett sätt för beslutsfattare att slippa ta ansvar för att genomföra nödvän-
diga förändringar av energikonsumtionen i de industrialiserade länderna. Det 
har även framförts kritik mot att produktion av biodrivmedel förläggs i Syd; att 
det är ett uttryck för nykolonialism och att den rika delen av världen använder 
resurserna från de fattigare delarna av världen för att upprätthålla välståndet i de 
industrialiserade länderna.13 En del av de aktörer som har kritiserat stor skaliga 
satsningar i Syd manar till försiktighet och menar att det behövs mer tid för att 
utreda eventuella negativa konsekvenser och vilken potential det finns för att 
producera stora mängder biobränsle utan att äventyra matsäkerhet och ekosys-
tem. 

Även när det gäller subventionerna av biodrivmedel råder det delade meningar. 
För att uppmuntra användningen av biodrivmedel har EU-ländernas och många 
andra staters regeringar valt att subventionera användningen. I Sverige är bio-
drivmedel befriade från energiskatt och under en övergångsperiod stimuleras 
dessutom försäljningen av så kallade miljöbilar genom en premie på 10 000 
kronor till alla som köper en ny bil som går på biodrivmedel. Det innebär att den 
svenska statens subventioner av biodrivmedel uppgick till mer än 1,7 miljarder 
kronor under 2008 och de kommer under 2009 sannolikt att uppgå till närmare 
2 miljarder kronor.14 De totala subventionerna av biodrivmedel i OECDländerna 
uppgick under 2006 till närmare 80 miljarder kronor.15 En del aktörer anser att 
subventionerna fungerar som en konstgjord andning åt en sektor som inte klarar 

12 SwedWatch. 2008. Utveckling – på vems villkor? Skanskas verksamhet i ecuadorianska 

Amazonas . www.swedwatch.org

13 Dagens Nyheter. Den vite konsumentens börda, 28 januari 2008.

14 Dagens Nyheter. Förhastat av regeringen att stimulera biobränsle. Debattartikel av 

Folkpartiet, 30 juni, 2008.

15 FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation, FAO. 2008. The State of Food and 

Agriculture 2008.
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sig själv. De tycker istället att de stora beloppen bör satsas på utveckling av mer 
energieffektiv teknik och andra energikällor.16 Som motargument framhålls att 
även de fossila bränslena är subventionerade genom att de kostnader som följer 
av användningen, i form av miljö- och hälsoproblem, inte inkluderas i priset som 
därmed kan hållas relativt lågt.

Den globala potentialen för biobränsleproduktion

Det råder stora åsiktsskillnader gällande hur mycket den globala produktionen 
av biobränsle kan öka och om produktionen kan bli tillräckligt stor för att täcka 
världens energibehov utan att riskera matsäkerhet samt ekosystemens funktio-
ner och livskraft. För närvarande domineras den globala energiförsörjningen 
av  fossila bränslen, med 388 exajoule (EJ) av den totala konsumtionen på 430 
EJ varje år, av vilket 100 EJ används för transporter. Ungefär 45 till 55 EJ av 
 världens energiförsörjning kommer idag från biomassa. En betydande del av 
denna energi används till matlagning och uppvärmning i utvecklingsländer.17 
Enligt en beräkning från LMC International, ett internationellt forsknings- och 
konsultbolag, skulle en omvandling av all världens kolhydrater (i form av bio-
massa) till etanol med dagens teknik ändå bara kunna ersätta 40 procent av den 
nuvarande bensinkonsumtionen.18 

Andra beräkningar och rapporter andas en större optimism när det gäller möjlig-
heten att producera tillräckligt mycket biobränsle för att säkra framtida energi-
behov. Enligt de mest ljusa framtidsvisionerna kommer vi i framtiden att kunna 
producera biobränsle som ger mer än dubbelt så mycket energi som den totala 
energikonsumtionen idag, utan att konkurrera med mat, biologisk mångfald och 
naturskydd.19 Dessa beräkningar vilar på en stor tilltro till teknikutveckling. För 
att uppskattningarna om potentialen ska bli verklighet krävs att tekniken för att 
producera etanol från cellulosa, den så kallade andra generationens biodrivmedel 
(se faktaruta sid 11), tas i storskaligt bruk samtidigt som bilmotorerna blir mer 
energieffektiva. Redan 1925 konstaterade Henry Ford att ”vi kan få bränsle från 
frukt, från buskarna längs vägkanten, från sly, från sågspån – från nästan vad 
som helst. Det finns bränsle i nästan all växtlighet som kan fermenteras. Det åter-
står bara för någon att komma på hur detta bränsle kan produceras till en lägre 
kostnad än vi vet idag”. En snarlik tanke råder hos många idag – att det i framti-
den kommer att vara möjligt att försörja en betydande del av världens energibe-
hov genom att utveckla cellulosatekniken. 

Det är inte bara utvecklingen av ny teknik som är avgörande för potentialen 
för att producera stora mängder biobränsle. Det beror även på utvecklingen av 

16 FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation, FAO. 2008. The State of Food and 

Agriculture 2008.  

Oxfam International. 2008. Another Inconvenient Truth.

17 International Energy Agency (IEA), www.iea.org.  

World Watch Institute. 2007. Biofuels for transport.

18 LMC International, www.lmc.co.uk/cms/main.html. 2008.11.02

19 Ibid
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ett flertal andra faktorer, såsom befolkningstillväxt, matvanor och jordbruks
metoder. Om jordens befolkning stannar vid knappt nio miljarder i mitten av 
det här seklet, och om jordbruket effektiviseras och ger större skördar samtidigt 
som efterfrågan på kött och mejeriprodukter inte blir större, så kan det frigöras 
tillräckligt mycket mark för att förse världen även med biobränsle.20 Dessutom 
spelar globaliseringsnivån, det vill säga i hur hög grad både biobränslen och mat 
produceras där det är mest effektivt och där det finns mest obrukad mark. Före-
språkarna framhåller ofta att det finns en stor potential för odling av grödor för 
biobränslen i Afrika söder om Sahara och i länderna i Latinamerika. Där är kli-
matet gynnsamt och det finns gott om obrukad mark eller mark med låg kvalitet. 
Den biologiska produktiviteten (produktionen av biomassa), är hög och länder-
nas egen energikonsumtion är fortfarande relativt låg, vilket ger utrymme för en 
ökad produktion som delvis kan exporteras.21 

Det finns däremot en osäkerhetsfaktor kring hur klimatförändringarna kommer 
att påverka både matproduktionen och produktionen av biomassa för biobräns-
len.22 De regioner där det idag anses finnas högst potential, det vill säga i delar 
av Afrika och i Latinamerika, förväntas också drabbas hårt av framtida klimat-
förändringar i form av torka eller översvämningar.23 Enligt en ny rapport från 
FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation, FAO, är det inte tillgången på mark 
som är den begränsande faktorn, utan snarare tillgången på vatten.24 I delar av 
Afrika är bristen på vatten inom jordbruket redan en viktig faktor. En satsning 
på att odla grödor för biobränsle skapar ytterligare konkurrens om vattenresur-
serna. Dessutom uttrycker FAO, i samma rapport, farhågor kring rekommen-
dationerna om att satsa på obrukad mark eller mark med låg kvalitet, eftersom 
den marken ofta inte lämpar sig för odling, framför allt inte för vattenkrävande 
grödor som exempelvis sockerrör och majs. Christina Engfeldt på FAO Norden 
vill dessutom väcka diskussionen om hur biomassan ska användas – till biodriv-
medel för världens drygt 800 miljoner bilar eller som råvara för att producera 
värme och el till de 2,4 miljarder människor som idag är hänvisade till traditio-
nella bränslen som halm och dynga.

”Idag saknar 1,6 miljarder människor tillgång till elektricitet. För dem skulle det 
innebära en oerhörd förbättring av levnadsförhållandena om de fick tillgång till 
ren energi till framför allt matlagning”, säger hon.

Francis X. Johnsson, forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI), säger 
att energi- och konsumtionsfesten är över: 

20 LMC International, www.lmc.co.uk/cms/main.html. 2008.11.02

21 Ur intervju med Francis X. Johnsson, Stockholm Environment Institute. 10 oktober 

2008.

22 FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation, FAO. 2008. The State of Food and 

Agriculture 2008.

23 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), www.ipcc.ch. 2008.09.12

24 FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation, FAO. 2008. The State of Food and 

Agriculture 2008.
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”Under många år har vi subventionerat en enorm energikonsumtion genom att 
utnyttja de fossila bränslena. Nu när vi måste ställa om, från en fossil ekonomi 
till en bioekonomi, är det dags att inse att vi måste välja. Vi kan inte fortsätta att 
ha samma höga energikonsumtion som vi har haft hittills eftersom produktionen 
av bioenergi begränsas av tillgången på mark och vatten, samtidigt som jordens 
befolkning ökar.”

Påverkan på matsäkerhet och matpriser

I det senaste årets livliga debatt om biobränsle har frågan om matsäkerhet och 
påverkan på matpriser ofta lyfts fram. Francis X. Johnssons framtidscenario är 
att vi måste leva inom naturens gränser, det som produceras genom fotosyntesen 
måste räcka både till mat och energi och därför måste resonemanget utvidgas 
till att även omfatta frågor om vilken livsmedelskonsumtion och vilka typer av 
produktionssystem vi ska ha. Även om han anser att det är fullt möjligt med en 
hållbar produktion av biobränslen, så är han osäker på hur mycket biobränsle 
det är möjligt att producera utan att ge avkall på hållbarheten, men säger också 
att det finns en hel del möjligheter att effektivisera jordbruket för att få större 
avkastning på existerande jordbruksmark.

”Det är viktigt att alla de verktyg som finns används för en mer effektiv använd-
ning av mark och vatten vid produktionen av mat och energi. Även länderna i 
Syd måste få möjlighet att utveckla sina jordbrukssystem till att bli mer effektiva, 
precis som vi har kunnat göra här. Med ändrade produktionsformer i Afrika och 
Latinamerika finns det möjlighet att både producera mat och energi till befolk-
ningen i länderna i Syd, och samtidigt kunna producera en del energi för export. 
Att satsa på produktion och export av biodrivmedel i en del utvecklingsländer 
kan vara en möjlighet för dem att faktiskt förbättra levnadsförhållandena.”

Även andra aktörer lyfter fram biobränsleproduktion som en möjlighet till 
utveckling för fattigare länder. Ett argument har varit att en ökad efterfrågan på 
jordbruksprodukter leder till att priserna stiger och det gagnar de fattiga bön-
derna på landsbygden.25 Ett annat argument är att produktionen kan bidra med 
exportintäkter till länderna i Syd samtidigt som dessa länder ges möjlighet att 
producera energi för egen förbrukning. 

Samtidigt anser många kritiker att marken behövs för att producera mat för 
befolkningen i länderna i Syd. Mer än 900 miljoner människor är fortfarande 
undernärda och de senaste årens ökning av matpriserna har bidragit till att 
ytterligare 75 miljoner människor i världen klassas som kroniskt undernärda.26 
Ökningen av matpriserna slår hårdast mot fattiga människor i utvecklings-
länderna där det är vanligt att 80 till 90 procent av hushållens utgifter går till 
mat.27 Det första så kallade millenniemålet, som slår fast att fattigdom och 
hunger ska halveras till 2015, verkar allt svårare att uppnå.

25 Kooperation utan gränser. 2008. Med utveckling i tanken.

26 Ur intervju med Christina Engfeldt, FAO Norden. 8 oktober 2008

27 Ibid. 
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Flera stora internationella organisationer har också uttryckt en viss oro över 
kopplingen mellan matpriser och biobränsleproduktion. I juni 2008 när FN:s 
Livsmedels och jordbruksorganisation, FAO, höll en konferens om matsäker-
het, klimat och bioenergi var just kopplingen mellan biobränsle och matpriser en 
av de mest kontroversiella frågorna.28 En av slutsatserna från konferensen var 
att biobränsleproduktionens påverkan på matpriserna varierar mellan länder, 
grödor och olika studier. Därför går det inte att göra någon säker beräkning 
av hur stor del av de senaste årens höga matpriser som beror på biobränsle-
satsningen, men FAO slår ändå fast att det högst troligt finns ett visst samband. 
Ett tydligt exempel på ett sådant samband gäller USA:s majsetanol, som har 
minskat landets majsexport drastiskt och även bidragit till att produktionen av 
vete har minskat eftersom fler bönder har valt att odla majs på grund av de höga 
priserna. Under bara ett år har priset på vete fördubblats och i vissa länder har 
priset på mjölk- och köttprodukter mer än fördubblats. Flera stora aktörer såsom 
IMF, Världsbanken och OECD har uppskattat hur stor del av prisökningen som 
härrör från satsningen på biobränsle, och dessa uppskattningar varierar mellan 
några få procent och uppemot hela 60 procent. Tydligast är sambanden när det 
gäller grödor som majs och olika vegetabiliska oljor där priserna har mer än för-
dubblats under det senaste året.29

Den mest alarmerande slutsatsen kommer från Världsbanken som publicerade 
en rapport om frågan i juli 2008. Rapportförfattaren Donald Mitchell hävdar 
att biobränsleproduktionen står för i snitt 65 procent av den prisökning som 
har skett de senaste åren. Enligt rapportens beräkningar står produktionen av 
biobränsle för ungefär fem procent av prisökningen på de flesta grödor, men för 
majs, sockerrör och vegetabiliska oljor ligger biobränsleproduktionen bakom 72 
procent av prisökningen.30

Alla aktörer är dock inte överens om kopplingen mellan den senaste tidens höjda 
matpriser och produktionen av biobränsle. Flera forskare väger i högre grad in 
andra faktorer i förklaringarna till prisökningarna. En av dessa förklaringar är 
att matproduktionen har minskat på grund av klimatberoende faktorer, såsom 
exempelvis torkan i Australien under 2007, som gjorde att ungefär 60 procent av 
det årets skörd förlorades. Den minskade produktionen har sammanfallit med 
ändrade matvanor i flera delar av världen och dessutom har en del länder infört 
exportrestriktioner för att trygga den egna befolkningens tillgång på mat, vilket 

28 FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation, FAO. 2008. Soaring prices add 75 million 

people to global hunger rolls.

29 International Labour Organisation (ILO). 2008. Rising food prices and their implications 

for employment, decent work and poverty reduction. www.ilo.org 

FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation, FAO. FAO Summit. Rom, juni 2008. The 

High-Level Conference on World Food Security: The Challenges of Climate Change and 

Bioenergy.  

Donald Mitchell. 2008.  A Note on Rising Food Prices. Världsbanken. 

Sustainable development update, nr 3, 2008. www.albaeco.com

30 Donald Mitchell. 2008.  A Note on Rising Food Prices. Världsbanken.
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ytterligare har bidragit till höjda matpriser. Detta har i sin tur ökat spekula-
tionerna i livsmedel, vilket ytterligare har spätt på prisökningen. De stigande 
oljepriserna har också bidragit till prisökningarna på mat eftersom det idag 
används fossila bränslen både för att producera gödningsmedel och bekämp-
ningsmedel samt för att driva jordbruksmaskiner. 31 Ytterligare ett argument 
som framhålls för att satsningen på etanol inte hotar tillgången på mat är att det 
egentligen inte är någon brist på mat globalt sett, även om det lokalt kan vara en 
skriande brist på mat, utan att det är en fördelningspolitisk fråga. 

Dessutom framhålls i många argument att biobränsleproduktionen är högst mar-
ginell i jämförelse med produktionen av många matvaror, exempelvis soja, kött 
och mejeriprodukter. Arealen för att odla sockerrör för etanol i Brasilien utgör 
knappt fem procent av den areal som går åt till sojaodlingar.32 Till produktio-
nen av kött och mjölk används en tredjedel av all brukad åkermark i världen, att 
jämföra med de knappa två procent som används till produktion av spannmål för 
biobränsle.33 Andelen jordbruksmark för kött- och mejeriprodukter ökar i takt 
med att den höjda levnadsstandarden i främst Asien ökar konsumtionen av kött 
och mejeriprodukter.

Samband mellan markanvändning och energieffektivitet

Satsningen på biobränsle är till stor del driven av arbetet med att minska utsläp-
pen av växthusgaser, men i debatten har det förekommit olika uppgifter om hur 
stor minskning av växthusgaser satsningen på biobränsle egentligen innebär, 
jämfört med användningen av fossila bränslen. Effekten på växthusgasutsläpp 
från biobränslen varierar stort beroende på flera faktorer. Delvis handlar det om 
vilken gröda man använder, men också vilken mark den odlas på och om denna 
mark har varit uppodlad tidigare. Dessutom spelar produktionssystemen stor 
roll; till hur stor del jordbruket är mekaniserat, hur mycket konstgödsel som 
används i odlingarna och hur mycket fossil energi som används i själva till-
verkningsprocessen. I tropikerna, med stor solinstrålning och hög hastighet på 
fotosyntesen, är de naturliga förutsättningarna goda för att producera biobränsle 
med bra energieffektivitet. Biobränslen som odlas på nordliga breddgrader, 
såsom den amerikanska majsetanolen eller den europeiska biodieseln gjord på 
raps, har ofta sämre energieffektivitet. 

Beroende på vad man väljer att inkludera eller exkludera i resonemang och 
beräkningar blir resultaten väldigt olika. Det gamla talesättet om att ”som 
man frågar får man svar” gäller i hög grad. Det har tydliggjorts i rapporten 
 ”Biobränslen – ett systemanalytiskt perspektiv” där Arne Jernelöv, professor i 
miljöbiokemi, analyserar vilken energivinst man kan göra genom att satsa på bio-
bränslen och hur mycket denna energivinst kan bidra till att minska utsläppen av 

31 Oxfam International. 2008. Another Inconvenient Truth.  

FN:s Livsmedels och jordbruksorganisation, FAO. 2008. The State of Food and 

Agriculture 2008.

32 Statistik hämtat från FAOstat, www.faostat.fao.org och från www.thebioenergysite.com

33 FAOstat, www.faostat.fao.org
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växthusgaser.34 En av de centrala frågorna i hans rapport är vad som ska inklude-
ras och vad som ska uteslutas i analysen.

Arne Jernelövs rapport visar att den brasilianska sockerrörsetanolen är ett av 
de biobränslen som ger störst energivinst. Däremot skriver han också att det är 
helt avgörande vilken typ av mark grödan odlas på. Om det är en våtmark eller 
regnskog som skövlats för att lämna plats åt odlingar, går energivinsten förlorad 
för att istället ge en så kallad kolskuld, en ökning av koldioxidutsläpp som kan ta 
uppemot 450 år att betala tillbaka.35 En satsning på att odla grödor för biobränsle 
på mark som inte redan är uppodlad kan alltså till en början släppa ut mer kol-
dioxid än vad som sparas när biobränslet används. 

Detta är ett exempel på att resultaten kan variera stort beroende på vilka faktorer 
som tas med i en beräkning. Genom att utelämna faktorn om förändrad mark-
användning kan energieffektiviteten se helt annorlunda ut än om den inkluderas. 
Samma sak gäller tidsaspekten, där ett biobränsles effekt på växthusgasutsläppen 
kan bli helt olika beroende på om beräkningarna görs på de närmaste åren eller 
på en lång tidshorisont.36 Dessa faktorer bidrar med stor sannolikhet till det vida 
spektrat av uppfattningar i debatten. Ytterligare en faktor gäller arbetskraften. Så 
snart produktionen mekaniseras, vilket leder till att arbetsmiljön förbättras, ökar 
användningen av energi i produktionen och därmed påverkas de totala utsläppen 
av växthusgaser.

Många kritiker varnar för att etanolproduktionen kan leda till att regnskog eller 
andra känsliga naturområden avverkas trots att sockerrören inte odlas där. När 
sockerrörsodlingarna expanderar får annan verksamhet, exempelvis boskaps-
skötsel eller sojaodlingar, som var där tidigare flytta vidare. Detta kan leda till att 
regnskog eller annan orörd mark med högt kolinnehåll skövlas för att ge plats åt 
den verksamhet som får flytta för att ge palts åt sockerrörsodlingar. Man talar om 
indirekta förändringar av markanvändningen.37 Flera kritiker anser att det finns 
en risk för att en del av dagens biodrivmedel därmed snarare ökar än minskar 
utsläppen av växthusgaser.38 Idag finns inga mekanismer eller beräkningar för 

34 Jernelöv, A. 2008. Biobränslen – ett systemanalytiskt perspektiv. Institutet för 

framtidsstudier. 

35 Kolskuld är en ökning av utsläppen av koldioxid, vilket ekosystemen behöver längre tid 

på sig för att absorbera än det tar att frigöra samma mängd. Ett exempel på detta är att 

odling av våtmarker släpper ut mer växthusgaser än vad som tjänas in av att använda 

etanol istället för fossila bränslen. 

36 Jernelöv, A. 2008. Biobränslen – ett systemanalytiskt perspektiv. Institutet för 

framtidsstudier.

37 Renewable Fuels Agency. 2008. The Gallagher Review of the indirect effects of biofuels 

production. 

Världsnaturfonden (WWF). 2008. Styr rätt med biodrivmedel. www.wwf.se

38 Ibid
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att inkludera utsläppen av växthusgaser från dessa så kallade indirekta omvand-
lingar av jungfrulig mark.39

För att inte riskera att odlingarna bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser 
rekommenderas att enbart tidigare brukad mark ska tas i anspråk för biobräns-
leodlingar. Förutom risken att denna rekommendation kan leda till indirekta 
omvandlingar av markanvändningen, alltså att den tidigare verksamheten flyt-
tar till andra orörda marker, så väcks även frågan om vem som brukade eller 
på andra sätt var beroende av marken tidigare. I samma områden som de stora 
potentialerna för biobränsleodlingar finns lever också många människor, ibland 
i matbrist och undernäring. En vanlig källa till oro är därför att odlingarna av 
grödor till biobränsle ska påverka den lokala matsäkerheten, att småbönder ska 
få mindre tillgång till odlingsbar mark och även att lokalbefolkningen ska få 
minskad tillgång till produkter från de naturliga ekosystemen.

39 Renewable Fuels Agency. 2008. The Gallagher Review of the indirect effects of biofuels 

production.
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Sekab

Det svenska företaget Sekab är den största etanolaktören i Sverige. Företaget pro-
ducerar, importerar och distribuerar etanol till hela Sverige och levererar mer än 
90 procent av den E85 som används i Sverige idag. Sekab är även en stor aktör 
på den europeiska drivmedelsmarknaden och står för närvarande för ungefär 15 
procent av etanolförsäljningen i Europa.40 Företaget bildades 1985 och började 
sälja etanol för bussar i Örnsköldsvik och Stockholm året därpå.41 Sekab har en 
viss produktion i Örnsköldsvik, men framförallt importerar företaget etanol, och 
då främst från Brasilien. Under våren 2008 tecknade Sekab dessutom avtal med 
Ghana om att köpa 150 miljoner liter etanol om året från en planerad anläggning 
när man uppfyller Sekabs kriterier för hållbar etanol. Den etanolen kan komma 
att börja säljas i Sverige om ungefär två år.42 

Vid sidan om importen från Brasilien, och den planerade importen från Ghana, 
har Sekab påbörjat projekt för egen produktion i Tanzania och Moçambique. 
Projektet i Moçambique är ännu i sin linda, men det i Tanzania har kommit lite 
längre och Sekab har redan börjat anlägga små fröodlingar i Bagamoyo på Tanza-
nias östkust. 

Lite mer okänd är Sekabs satsning på att producera etanol gjord på majs i Polen. 
Även i Ungern planerade företaget att producera majsetanol, men det projektet 
har lagts ned. Anläggningarna i Polen ska stå klara i slutet av 2009, men dessa 
har redan varit föremål för en del debatt. Majsetanol ger inte de koldioxidminsk-
ningar som etanol gjord på sockerrör gör, eftersom produktion av etanol från 
majs kräver mer insatser i form av både energi och odlingsyta. I vissa fall kan 
majsetanol till och med öka utsläppen av växthusgaser.43 

I Örnsköldsvik har Sekab en pilotanläggning där företaget utvecklar cellulosatek-
niken, den så kallade andra generationens biodrivmedel (se faktaruta sidan 11). 
Målet med anläggningen i Örnsköldsvik är att den nya tekniken så småningom 
ska kunna användas i företagets egna anläggningar i bland annat Afrika.44

Kritiska delägare 

Det var utvecklingen av cellulosatekniken som lockade Öviks energi, Skellefteå 
kraft samt Umeå kommun att gå in som delägare i Sekab 2004. Deras drivkraft 
var att utvecklingen av cellulosatekniken skulle kunna ge förnyelsebar energi 
och arbetstillfällen till kommunerna. De två energibolagen äger tillsammans 20 
procent av företaget, medan Umeå kommun äger fem procent. Den kommunala 

40 Västerbottennytt, Sveriges television, 6 februari 2008. www.svt.se.

41 Informationen hämtad från Sekabs hemsida: www.sekab.com

42 Norran. Sekab köper etanol från Ghana, 22 april 2008.

43 Searchinger et al. 2008. Use of U.S. Croplands for Biofuels Increases Greenhouse Gases 

through Emissions from Land-Use Change. 

44 Informationen hämtad från Sekabs hemsida: www.sekab.com
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insatsen i företaget uppgår idag till drygt en miljard kronor. Det är en satsning 
som har varit, och fortfarande är, livligt debatterad i kommunerna.45

Förutsättningarna för Sekabs produktion och distribution har förändrats sedan 
de kommunala bolagen blev delägare i företaget. Det som från början skulle vara 
en investering i att utveckla tekniken och produktionen i Sverige har istället blivit 
en satsning på import av etanol från Brasilien och Ghana, samt produktion av 
majsetanol i Polen och sockerrörsetanol i Tanzania och Moçambique. Flera oppo-
sitionspolitiker i de inblandade kommunerna har begärt att delägarskapet ska 
avvecklas, men eftersom Sekab samtidigt har haft ekonomiska problem och svårt 
att hitta andra investerare, så har kommunerna fortsatt att ge bankgarantier 
och lån. I september 2008 fick de kommunala bolagen skjuta till ytterligare 200 
miljoner kronor för att Sekab skulle klara finanserna, men i samband med att 
de besluten togs krävde de stora delägarna att Sekab måste hitta andra delägare 
och kapital till företagets utlandssatsningar. Det går idag inte att säga hur detta 
kommer att påverka Sekabs satsningar i Afrika och Brasilien.

45 Veckans affärer. Norrländska etanoldrömmar i Västafrika, nr 35, 2008.  

Norran, Sekab väcker heta känslor, 17 september 2008.  

Örnsköldsvik Allehanda, Rävsax är bara förnamnet, 10 september 2008.
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Brasilien

Vid skörden 2007/08 upptog sockerrörsodlingarna nästan sju miljoner hektar i 
Brasilien, vilket motsvarar drygt två procent av landets odlingsmark.46 Ungefär 
hälften av sockerrören används för att producera etanol, vilket innebär att drygt 
en procent av Brasiliens jordbruksmark används till etanolproduktion. Detta 
kan jämföras med exempelvis sojaodlingarna som tar fem gånger så mycket 
jordbruksmark i anspråk.47 Även om sojan fortfarande är Brasiliens största 
exportgröda är sockret den gröda som expanderar snabbast just nu. Jordbruks-
ministeriet förutspår ett fyrfaldigande av arealen till 2017 med målsättning 
att brasiliansk etanol då ska kunna ersätta fem procent av världens nuvarande 
bensinförbrukning.48 Regeringens nuvarande mål är att 42 miljoner hektar ska 
omvandlas till sockerrörsplantager fram till 2025. Denna siffra innebär ett sex-
faldigande av dagens areal men det är ändå en mer modest skattning än de första 
prognoserna på 200 miljoner hektar som publicerades i den Nationella Agroen-
ergiplanen 2005.49 

Historisk markkonflikt
Brasilien är jordens till ytan femte största stat, större än hela Europa om man 
räknar bort Ryssland. Folktätheten är bara cirka tolv personer per kvadratki-
lometer, ändå är bristen på odlingsbar mark för stora delar av befolkningen 
skriande. Redan från kolonisationens början delades jorden upp i stora förlä-
ningar som tillhörde den portugisiska kronan. Dessa styckades upp och tillföll 
storgodsägare som blev i det närmaste enväldiga härskare på sina egendomar. 
Sockerrörsodlingarna kom att sträcka sig längs hela nordöstra Brasiliens kust. I 
takt med att lönsamheten minskade ökade plantagerna i storlek. Den täta skog 
som från början växt längs hela den nordöstra kusten höggs ned för att ge plats 
åt mer och mer sockerrör. Trots att det idag bara återstår några spridda skogs-
dungar här och var kallas kustbältet där sockerrören odlas ännu i folkmun för 
skogs zonen, zona da mata.

Idag figurerar lite olika siffror om hur jordfördelningen i landet ser ut, men 
enligt den katolska jordkontrollkommissionen, CPT, äger en procent av befolk-
ningen 44 procent av den odlingsbara jorden i landet, medan cirka fyra miljoner 
lant arbetarfamiljer beräknas sakna egen jord.50 Den här snedfördelningen har 
hämmat landets ekonomiska utveckling, eftersom den har bidragit till att en stor 
del av befolkningen på landsbygden har förblivit i stor fattigdom.51

46 FAOstat, www.faostat.fao.org

47 Miljöaktuellt, Etanoldebatten gör miljön en björntjänst, 25 april 2008.

48 Carvalho, H. 2007. Impactos econômicos, sociais e ambientais devido à expansão da 

oferta do etanol no Brasil. Finns på www.landaction.org.

49 Moreno, C. och Mittal, A. 2008. Food & Energy Sovereignity Now: Brazilian Grassroots 

Position on Agroenergy.

50 Rose, R. S. 2005. The Unpast. Elite violence and Social Control in Brazil, 1954-2000.

51 Ibid
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Många bedömare har trott att jordfrågan successivt skulle minska i betydelse ju 
mer urbaniserat landet blev. Rent ekonomiskt har detta visat sig vara sant. För 
närvarande lever cirka 80 procent av befolkningen i städerna och en omfattande 
jordreform skulle inte längre ha lika stor betydelse för den ekonomiska tillväxten 
som tidigare. Däremot har frågan behållit sin politiska sprängkraft. Redan under 
efterkrigstiden bildades lantarbetarrörelser i protest mot den sneda jordfördel-
ningen och med krav på jordreform. Konflikten kring markfördelningen är en av 
grunderna till den kritik som idag riktas mot etanolsatsningen i landet, eftersom 
de sociala rörelser som arbetar för en jordreform är emot markkoncentrationen 
hos storjordbrukarna.

Etanolens roll i den brasilianska ekonomin 

Sockrets betydelse i Brasilien minskade stadigt under mitten av 1900talet, 
men den globala oljekrisen i början av 1970talet ändrade på detta. I slutet av 
1973 tredubblades kostnaden för den brasilianska oljeimporten på grund av det 
arabiska oljeembargot. Samtidigt föll världsmarknadspriset på socker kraftigt 
året efter. Detta ledde till att den dåvarande presidenten, Ernesto Geisel, beslöt 
att inleda en kraftig satsning på etanol för att rädda de brasilianska sockerrörs-
plantagerna och minska beroendet av olja.

K
a
rta

: Fre
d

rik
 K

a
rlsso

n



En brännande fråga – Hur hållbar är den etanol som importeras till Sverige? 25

Regeringen erbjöd kreditgarantier och lån med låg ränta för dem som ville 
investera i nya sockerraffinaderier. Dessutom började ett statligt företag att köpa 
etanol till förmånliga priser och regeringen bestämde att priset på bensin skulle 
höjas en aning för att förbättra etanolets konkurrenskraft. Regeringen beordrade 
även det statliga oljebolaget Petrobras att se till att etanolen kunde distribueras 
över hela landet.52

Resultatet blev dramatiskt. Mellan 1975 och 1979 ökade etanolproduktionen i 
Brasilien kraftigt. Ytterligare ett steg i satsningen på etanol togs 1979 när den 
brasilianska regeringen ingick ett avtal med ledande bilföretag om att dessa i stor 
skala skulle börja producera bilar som kördes helt på etanol. Bilföretagen gick 
med på att de skulle producera 350 000 etanolbilar inom tre år.

Under den första hälften av 1980talet blomstrade det brasilianska etanolpro-
grammet. 1985 svarade etanolen för hälften av allt bränsle som bilarna gick på i 
Brasilien, men sedan hopade sig problemen. Oljepriset föll kraftigt 1985 till 1986 
och inflationen sköt i höjden. Landets ekonomiska problem medförde att de stat-
liga subventionerna av etanol avskaffades och plötsligt blev det återigen förmån-
ligare att köra på bensin. 

1993 antog Brasilien ett dekret om att all bensin som såldes i landet skulle inne-
hålla cirka 20 procent etanol. I slutet av 1990talet började även allt fler bilför-
etag tillverka bilar för den brasilianska marknaden som kunde köras både på 
bensin och på etanol.53 Avregleringen av den brasilianska socker- och etanol-
marknaden var genomförd 1999 och fyra år senare lanserade den brasilianska 
bilindustrin den första bilen som kunde köras både på bensin och på etanol. 

Etanolexporten tar fart

När oljepriserna åter började stiga i början på 2000talet och klimathotet blev 
allt mer uppenbart var det naturligt att världens blickar kom att riktas mot Brasi-
lien. Brasilien har en lång tradition av och en gedigen teknisk kompetens om hela 
etanolkedjan, från jord till fordon. Dessutom har landet ett gynnsamt klimat, gott 
om arbetskraft och gott om mark ur investerarperspektiv.

Inget land i världen producerar så billig etanol som Brasilien. Produktionskost-
naden för en liter etanol är 0,22 dollar i Brasilien, 0,33 dollar i USA och 0,53 
dollar i EU.54 Brasilien är också världens största producent av sockerrör, socker 
och etanol. 2005 stod landet för 34 procent av världsproduktionen av sockerrör 
och för 37 procent av etanolen.55

52 Sandalow, D. 2006. Ethanol. Lessons from Brazil. Brookings. www.brookings.edu/

articles/2006/05energy_sandalow.aspx

53 Moreno, C. och Mittal, A. 2008. Food & Energy Sovereignity Now: Brazilian Grassroots 

Position on Agroenergy.

54 Borges, A. 2007. O etanol e a invasão estrangeira. Finns på www.adital.com.br.

55 MartinesFilho, J; Burnquist, H.L.; Vian, C.E.F. 2006. Bioenergy and the Rise of 

Sugarcane-Based Ethanol in Brazil.
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Antalet etanolfabriker i Brasilien är snart uppe i 400 stycken och ungefär hälften 
av alla sockerrör som produceras omvandlas till etanol, varav ungefär en femte-
del går på export.56 Den genomsnittliga avkastningen är nu uppe i cirka 80 ton 
per hektar, vilket innebär en ökning med drygt 50 procent från 1975, när etanol-
satsningen inleddes.57 Ökningen beror på att sockerrörsodlingarna expanderat 
till bördigare marker och på att insatserna i form av konstgödsel och bekämp-
ningsmedel har ökat.

När biodrivmedel jämförs med avseende på sin klimatpåverkan brukar den bra-
silianska sockerrörsetanolen framstå som bäst i klassen.58 Sockerrörets effektiva 
fotosyntes och det gynnsamma klimatet brukar lyftas fram som dess stora för-
delar. En annan förklaring är att merparten av sockerrören i Brasilien skördas för 
hand. Vid ökad mekanisering kan resultaten komma att förändras. 

Medan etanolprogrammet på 70 och 80talen i första hand handlade om att 
intensifiera befintlig produktion, handlar dagens expansion i högre grad om 
att nya marker tas i bruk.59 Brasilien har just nu ett av världens högsta index 
på årliga marktransaktioner (fem procent), vilket visar landets det stora antal 
markaffärer och hur snabbt ägandet omstruktureras.60 Storgodsen ökar på de 
små jordbrukens bekostnad. Samtidigt sker en sammanslagning av de redan 
stora godsen och det skapas koncerner som äger många sockerbruk i flera delsta-
ter. Det sker även fusioner med utländska företag. Fem av de tio största socker-
företagen har utländska delägare och utländska riskkapitalföretag står på kö för 
att investera stora summor i den brasilianska etanolsektorn.61

Baksidor av den pågående etanolexpansionen i Brasilien
En uppmärksammad fråga har varit om etanolproduktionen utgör ett hot mot 
regnskog i Brasilien. En del enskilda organisationer har hävdat att sockerrörs-
plantager har trängt in i områden som tidigare har varit regnskog, samtidigt 

56 UNICA, União da Agroindústria Canavieira de São Paulo. 2006. Estatísticas. www.unica.

com.br

57 MartinesFilho, J; Burnquist, H.L.; Vian, C.E.F. 2006. Bioenergy and the Rise of 

Sugarcane-Based Ethanol in Brazil. In Choices. The magazine of food, farm and 

resources issues. Vol 21(2): 9196.

58 Falk, J. Etanol – slöseri med resurser och energi. Forskning och Framsteg nr 7, 2002.  

Jernelöv, A. 2008. Biobränslen – ett systemanalytiskt perspektiv. 

59 Rodrigues, D. och Ortiz, L. 2006. Sustainability of ethanol from Brazil in the context 

of demanded biofuels imports by The Netherlands. www.natbrasil.org.br/Docs/

biocombustiveis/sustentabilidade_etanol_ingles.pdf. 

Moreno, C. och Mittal, A. 2008. Food & Energy Sovereignity Now: Brazilian Grassroots 

Position on Agroenergy.

60 Rodriques, D och Ortiz, L. 2006. Sustainability of ethanol from Brazil in the context 

of demanded biofuels imports by The Netherlands. www.natbrasil.org.br/Docs/

biocombustiveis/sustentabilidade_etanol_ingles.pdf.

61 Carvalho, H. Impactos econômicos, sociais e ambientais devido à expansão da oferta do 

etanol no Brasil. 2007. www.landaction.org.
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som forskning visar att det inte går att odla sockerrör i regnskogsområden. 
Sockerrörsodlingarna behöver en regnperiod och en torrperiod, då sockret i 
plantan anrikas.62 Däremot finns det ett tydligare hot mot andra områden med 
höga naturvärden som riskerar att försvinna eller utarmas på grund av utbred-
ningen av sockerrörsplantager. I Cerradon, en savannliknande gräsmark med 
mycket hög biologisk mångfald, har redan en del intrång skett i och med att 
produk tionen av etanol har intensifierats.63 Cerradon saknar idag legalt skydd 
och hotas därför starkt av både sojans och sockerrörens expansion.64 Organi-
sationen ISPN65 (Institutet för Samhälle, Befolkning och Natur) har jämfört 
satellit fotografier från åtta delstater med miljödepartementets kartor över övriga 
skyddsvärda naturområden i landet och kunnat konstatera att sockerprovinserna 
i São Paulo, Minas Gerais och Goiás leder ligan över avverkningar av skydds-
värda områden. 66

Etanolen expanderar även in i delstaten Mato Grosso do Sul, där plantagerna nu 
har börjat krypa närmare ursprungsfolken som lever där. I några fall är indianer-
nas marker redan helt omringade av sockerplantager och förhandlingspositionen 
med myndigheterna om reservatsbildning har försämrats. Några reservat har 
avsatts efter stora eftergifter från ursprungsfolkens sida. Delar av deras traditio-
nella marker upptas redan av sockerrör och hamnar därmed utanför reservats-
gränsen. 

Minskad biologisk mångfald, övergödning och erosion

Oavsett vilken mark sockerrören odlas på är odlingarna nästan alltid så kallade 
monokulturer, det vill säga specialiserade odlingar av varierande storlek där 
bara en gröda odlas. I monokulturer förloras inte bara artrikedomen som finns 
i naturliga ekosystem. Det finns även stor risk för att den genetiska varia tionen 
inom arten minskar. En minskad biologisk och genetisk mångfald leder på sikt 
till en minskning av naturens eget skydd mot olika skador och störningar, den så 
kallade resiliensen.67 Det finns dock metoder för att minska förlusten av den bio-
logiska mångfalden vid odling av monokulturer, genom att till exempel anlägga 
häckar och viltkorridorer eller att avsätta de mer artrika områdena för bevaran-
de.68 Diskussionen omkring monokulturer är inte heller begränsad till produktio-
nen av etanol, utan berör all slags storskalig mat- och biobränsleproduktion.

Några av de tydligaste miljöproblemen som är förknippade med sockerrörsplan-

62 Ur intervju med Francis X Johnsson, 10 oktober 2008.  

Martinelli och Filoso. 2008. Expansion of Sugarcane Ethanol Production in Brazil: 

Environmental and social challenges.

63 Mendonça, M.L. 2008. Sugarcane plantations destroy the Cerrado in Brazil. 

64 Ibid

65 Hemsida: www.ispn.org.br

66 Folha de São Paulo, Cana invade zona biodiversa do cerrado, 12 april 2008.

67 Folke et al. 2004. Regime shifts, resilience, and biodiversity in ecosystem management.  

Petersen et al. 1998. Ecological resilience, biodiversity and scale.

68 Ur intervju med Francis X Johnson, forskare vid SEI.
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tager är markförstörelse och erosion, påverkan på akvatiska system från utsläpp 
av kväve och sediment samt utsläpp från bränning av sockerrörsfält.69 Problemen 
med jordförstöring och erosion beror bland annat på odlingssystem med stora 
arealer bar mark. Fälten utsätts dessutom ofta för hård trafik från maskiner och 
lastbilar vilket leder till att jorden packas hårt och förmågan att binda vatten 
minskar. Därmed ökar erosionen ytterligare.70 

Erosionen är inte bara ett problem för markens bördighet, utan påverkar dess-
utom vattendrag och reservoarer. Jordpartiklarna förs vidare till vattendrag, 
våtmarker och källor där de bidrar till försämrad vattenkvalitet och förlust av 
biologisk mångfald.71 Problemet blir än större av att jordpartiklarna ofta inne-
håller rester av bekämpningsmedel och gödningsmedel som används på odling-
arna.72 Detta drabbar landsbygdsbefolkningen som många gånger är beroende 
av ytvatten eller ytliga vattenådror för dryck och matlagning.73 För landet som 
helhet utgör sockerrörsodlingen ännu inte ett hot mot livsmedelssäkerheten men 
områden som tidigare varit nettoexportörer av livsmedel, till exempel delstaten 
Paraná, måste numera köpa in mat från andra delar av landet. 

Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av användning av kväve-
gödsel i Brasilien generellt, samtidigt som sockerrörsproduktionen både har 
intensifierats och brett ut sig över större arealer. Mycket tyder på att det är just i 
den ökande och mer intensiva sockerrörsproduktionen som majoriteten av den 
ökade kvävegödningen har skett.74 En flitigare användning av kvävegödsel ökar 
riskerna både för näringsutlakning till vatten och till att växthusgasen dikväve-
oxid (lustgas) avges till luften. 75 

Ett av de mest omdebatterade problemen är tekniken att bränna av fälten före 
skörd. Brännandet sker för att minska spridningen av sjukdomar på sockerrören, 
för att få bort ogräs och för att det blir lättare att hugga sockerrören manuellt. 
Det leder dock även till höga utsläpp av växthusgaser, aska och andra luftburna 
partiklar.76 År 2000 beslöt São Paulos delstatsstyrelse att man skulle sträva efter 
att öka mekaniseringen av skördarna och därmed minska brännandet av socker-

69 Martinelli och Filoso. 2008. Expansion of Sugarcane Ethanol Production in Brazil: 

Environmental and social challenges.

70 Ibid

71 Ibid

72 Silva et al. 2008. Organochlorine pesticides in Piracicaba river basin (São Paulo/

Brazil): a survey of sediment, bivalve and fish. 

73 Heinrich Böll institutet. Agronegócio e biocombustíveis: uma mistura explosiva. www.

boell.org.br.

74 Martinelli och Filoso. 2008. Expansion of Sugarcane Ethanol Production in Brazil: 

Environmental and social challenges.

75 Crutzen, P. J.; Mosier, A. R.; Smith, K. A.; Winiwarter, W. 2007. N2O release from agro-

biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels.

76 Arbex et al. 2007. Air pollution from biomass burning and asthma hospital admissions 

in a sugarcane plantation area in Brazil.
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rörsfälten. På drygt hälften av all areal förbjöds brännande och skörden skulle 
ske med hjälp av maskiner i stället för manuellt. Beslutet är inte populärt bland 
plantageägarna eftersom maskinerna inte klarar av att skörda sockerrören ända 
nere i basen där den största sockerkoncentrationen finns. 

Arbetsförhållanden

En minskad bränningsfrekvens och högre grad av mekaniserad skörd leder till 
förbättrade miljö- och arbetsförhållanden, men det minskar samtidigt antalet 
arbetstillfällen kraftigt. Drygt 100 000 av landets 1,2 miljoner säsongsanställda 
sockerrörsarbetare beräknas ha förlorat sina jobb på grund av delstatsstyrelsens 
beslut.77 

Arbetsvillkoren på plantagerna är ett av de mest uppmärksammade problemen 
med den brasilianska etanolproduktionen. Problemen är lika gamla som sock-
errörsodlingen i landet. Efter en historisk strejk 1984 lyckades sockerarbetarna 
förhandla fram förbättrade villkor. Bland annat garanterades viss betald ledighet, 
att arbetsgivaren skulle tillhandahålla gratis arbetsredskap och viss skyddsutrust-
ning samt att betingen för mängden skördade sockerrör sänktes.78 För att komma 
undan de ökade kostnader som villkoren innebar började många plantage ägare, 
särskilt i de nya sockerdistrikten, att anlita mellanhänder, gatos. På så sätt slip-
per de undan en del av sitt arbetsgivaransvar.79 

Arbetet på sockerrörsfälten utmärker sig från andra plantagearbeten delvis på 
grund av att det är betydligt tyngre rent fysiskt än det på andra typer av plan-
tager. En genomsnittlig brasiliansk sockerrörsarbetare arbetar tio timmar om 
dagen och sex dagar i veckan.80 Slutlönen består av en baslön samt en ackordlön 
som bestäms utifrån hur stor mängder sockerrör arbetaren har huggit. Förut-
sättningen för att få baslönen är att minimibetinget är uppnått. För att kompen-
sera för de låga baslönerna försöker arbetarna maximera sin skörd genom att 
arbeta längre dagar i högre tempo. Medelproduktionen per arbetare och dag är 
för närvarande tolv ton, dubbelt så hög som produktionen var 1980.81 Det rap-
porteras dessutom om tvivelaktigheter i samband med att arbetarnas skörd ska 
uppskattas, för att därmed ligga till grund för hur stor ackordslön de ska få. I 
vissa fall använder sig plantageägarna av schabloner och medelvärden för hur 
mycket en arbetare kan skörda per ytenhet istället för att väga sockerrören.82 

77 MartinesFilho, J; Burnquist, H.L.; Vian, C.E.F. 2006. Bioenergy and the Rise of 

Sugarcane-Based Ethanol in Brazil. In Choices. The magazine of food, farm and 

resources issues. Vol 21(2): 95

78 Mendoca, M.L. 2006. Migracão, Trabalho Escravo e Violações de Dieritos Trabalhistas. 

www.social.org.br/cartilha_rede_omc_novo_formato.pdf.

79 Martinelli och Filoso. 2008. Expansion of Sugarcane Ethanol Production in Brazil: 

Environmental and social challenges.

80 Miljöaktuellt 5 oktober 2007. (Intervju med arbetsmiljöforskaren Maria Aparecida).

81 Alves. Porque morrem os Cortadores de Cana, citerad i: Despoluindo Incertezas. www.

pastoraldomigrante.org.br.

82 Martinelli och Filoso. 2008. Expansion of Sugarcane Ethanol Production in Brazil: 
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Schablonerna är satta till arbetarnas nackdel och det finns många vittnesmål om 
att arbetarna inte får den ersättning de egentligen har rätt till.83 

Certifieringar och kriterier för hållbar etanol 
Vikten av att arbeta fram kriterier och certifieringssystem för biobränsle har 
betonats som en konsekvens av att de negativa effekterna av etanolproduktionen 
har uppmärksammats. De olika certifieringssystem som hittills har använts för 
livsmedel eller för skogsprodukter är inte anpassade för biobränslen. Klimat
beredningen, den parlamentariska grupp som fick i uppdrag att göra en översyn 
av den svenska klimatpolitiken, föreslår att Sverige ska arbeta aktivt för att ta 
fram ett gemensamt och ambitiöst certifieringssystem för hållbar produktion av 
biobränslen.84 Det finns flera exempel på att alltför många olika certifieringar 
kring samma produkt kan skapa problem för producenter i Syd.85 Det kan dess-
utom vara svårt för konsumenterna att navigera bland olika märkningar, vilket 
ytterligare talar för ett gemensamt certifieringssystem.

Idag finns Svanens certifiering av drivmedel (se bilaga 2), som när denna rap-
port skrevs endast hade en licenstagare.86 Ett annat initiativ är Roundtable on 
 Sustainable Biofuels, (RSB) (se bilaga 2), som delvis utgår från samma grund 
som Forest Stewardship Council (FSC) vilar på.87 Utvecklandet av RSB är en 
öppen process där flera aktörer, både från enskilda organisationer och från 
näringslivet, deltar i arbetet med att ta fram kriterierna och där alla dokument 
som används för besluten är offentliga. Kriterierna för RSB är dock ännu inte fär-
diga och har därför inte börjat användas. 

Även inom EU har det utvecklats kriterier för de biodrivmedel som ska säljas i 
Europa. I december 2008 enades ministerrådet och om ett direktiv som gäller 
övervakning och minskning av växthusgasutsläpp från bränslen. Direktivet är en 
del av EU:s energi- och klimatpaket och det innehåller även ett avsnitt om hur 
hållbarheten ska säkras i biobränsleproduktionen (se bilaga 2).88 

Sekab har tagit fram egna kriterier för den etanol som företaget importerar från 
Brasilien. Dessa arbetades fram och offentliggjordes under våren 2008. Företaget 
presenterade initiativet som ”den första verifierat hållbara etanolen” (se bilaga 
1).89 Företrädare för företaget uppger att de valde att arbeta fram egna kriterier 
eftersom det då inte fanns någon etablerad certifiering på marknaden.

Environmental and social challenges.

83 Ibid

84 Klimatberedningen. www.regeringen.se/content/1/c6/09/83/86/f865af27.pdf

85 SwedWatch, 2008. Ett kaffe som märks. www.swedwatch.org.

86 Det företag som i januari 2009 är Svanens enda licenstagare är Fordonsgas Sverige AB, 

www.fordonsgas.se. Svanens kriterier finns i sin helhet på www.svanen.se

87 Kriterierna finns i sin helhet på hemsidan för Roundtable on Sustainable Biofuel:  

http://cgse.epfl.ch/page65660en.html

88 Världsnaturfonden (WWF). 2008. Styr rätt med biodrivmedel. 

89 Kriterierna finns på Sekabs hemsida för hållbar etanol: www.hallbaretanol.se.
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Sekabs hållbarhetskriterier
Sekab importerar mer än 90 procent av den etanol som säljs i Sverige. Merparten 
kommer från Brasilien, men det kommer även en mindre del från europeiska 
länder.

I slutet av våren 2008 presenterade Sekab företagets kriterier för hållbar etanol. 
Kriterierna arbetades fram av Sekab, utan involvering av aktörer från vare sig 
Brasilien eller Sverige. Kriterierna vilar till stor del på den brasilianska lagstift-
ningen gällande miljö och arbetsrätt.90 Representanter för Sekab uppger att 
företaget delvis utgick från de frågor som marknaden, däribland konsumenterna, 
var mest oroade för när de utformade kriterierna och att de kommer att fortsätta 
arbeta för att stärka de kriterier som nu finns. 

I samband med att Sekab arbetade fram kriterierna hade företaget även kontakt 
med den brasilianska sockerrörsindustrins intresseorganisation, UNICA, för 
att säkerställa att kriterierna inte skulle utgöra något handelshinder. I samband 
med det kompletterades företagets kriterier med UNICA:s egna planer för en 
mer miljöanpassad produktion. Representanter för Sekab menar att det är deras 
kontroller av att kriterierna, och därmed lagstiftningen, följs som gör skillnad i 
produktionen, eftersom producenterna tenderar att följa kraven mer om dessa 
följs upp.91 Idag samarbetar Sekab med fyra brasilianska etanolproducenter, som 
alla har antagit kriterierna och som valdes ut av Sekab på grund av att de redan 
uppfyllde dessa.92 

En kortversion av kriterierna finns att läsa på företagets hemsida (se bilaga 1), 
men den utförliga och detaljerade versionen vill företaget inte lämna ut.93 

Kriterierna består av sju huvudpunkter inklusive några specificeringar. Det första 
kriteriet behandlar barnarbete (nolltolerans för barnarbete), vilket definieras 
som arbete utfört av barn upp till 16 år. Däremot kan barn anställas som lärlingar 
från 14 års ålder, men då enbart för att utföra administrativa sysslor. Enligt bra-
siliansk lag måste arbetare på sockerrörsfält och bruk vara minst 18 år.

Enligt det andra kriteriet måste etanolen ge minst 85 procent reduktion av fossil 
koldioxid jämfört med bensin. Beräkningarna ska göras utifrån ett så kallat 
livscykelperspektiv, där utsläppen från odlingar, produktion och transporter tas 
med, enligt en etablerad beräkningsmodell (RTFO).94 Enligt den beräknings-
modellen får enbart mark som har varit i bruk sedan 2005 användas i pro-
duktionen, eftersom odling av tidigare obrukad mark kan bidra till utsläpp av 
växthusgaser när kolet i marken omvandlas och avges till luften. 

90 Ur intervju med Paulo Bento, Sekab, 21 oktober 2008.

91 Ur intervju med Emmi Jozsa, Sekab, 3 december 2008.

92 Ibid

93 Informationen hämtad från Sekabs hemsida: www.hallbaretanol.se.

94 För mer information om beräkningarna, se www.dft.gov.uk.



32 En brännande fråga – Hur hållbar är den etanol som importeras till Sverige?

Sekab ställer dessutom krav på att producenterna ska ha minst 30 procent meka-
niserad skörd och en plan för ökning av mekaniseringsgraden till 100 procent. 
Någon tidsram för den processen är dock inte specificerad. Kriteriet är satt för 
att skapa en bättre närmiljö, bättre arbetsmiljö och för att minska utsläppen från 
bränningar av sockerrörsfälten. Vidare får inte någon regnskog avverkas. Annan 
skog får avverkas efter tillstånd från myndigheter, men för varje träd som huggs 
ned måste 25 nya träd planteras. 

Sekabs kriterier innehåller också krav för arbetarnas säkerhet och rättigheter. 
Tvångsarbete får inte förekomma, arbetarna ska ha rätt att gå med i fackfören-
ingar och de måste vara formellt anställda samt tjäna mer än minimilönen. Dess-
utom ska hälso och säkerhetspolicys finnas och följas på arbetsplatsen.

När det gäller miljöaspekterna ska etanolproducenterna ”ta ekologisk hänsyn i 
enlighet med UNICA:s miljöinitiativ”.95 Mer specificerat anger företaget att det 
ska finnas en plan för miljövård, för vård av biologisk mångfald, för bevarandet 
av mark och vattenresurser, för att minska utsläpp till luft och för återvinning av 
tomma förpackningar av agrotoxiner. Däremot finns inget förtydligande av vad 
UNICA:s miljöinitiativ egentligen innebär, inte heller vad de har för mål eller 
medel för att minska miljöpåverkan.

Den internationella revisionsfirman SGS anlitas för att kontrollera att producen-
terna följer Sekabs kriterier.96 Kontrollerna sker delvis genom att producenterna 
lämnar in skriftlig information gällande de olika kraven, men också genom besök 
av revisionsfirman. Under kontrollerna tillbringar revisorerna två dagar på plan-
tagerna eller fabrikerna för att intervjua fabriksledning och arbetare. 

De etanolproducenter som har slutit avtal med Sekab har både sockerrörs-
odlingar och etanolfabriker. De arrenderar en stor del av marken som används 
till sockerrörsodlingar och en del av denna mark odlar de själva, men ungefär en 
tredjedel av marken brukas av så kallade kontraktsodlare. Dessa kontrolleras inte 
av revisionsfirman. För närvarande är kontraktsodlarna bara informerade om att 
producenten har ingått avtal med Sekab om att följa hållbarhetskriterierna, men 
det finns inget krav på att kontraktsodlarna ska följa dessa kriterier. Sekabs kri-
terier kommer dock att arbetas in när avtalen ska omförhandlas.97 Representan-
ter för företaget säger att en omförhandling av alla avtal med kontraktsodlarna 
skulle ha försenat introduktionen av kriterierna och de tycker att det är bättre att 
de kan kontrollera två tredjedelar idag, än samtliga inom en oviss tid.

En producent som inte lever upp till kraven får möjlighet att förbättra produk-
tionen och kontrolleras därefter igen efter tre månader.98 SGS har under skör-

95 UNICA är en intresseorganisation för den brasilianska sockerrörsindustrin.

96 Hemsida: www.sgs.com

97 Ur intervju med Emmi Jozsa, Sekab, 3 december 2008.

98 Ur intervjuer med Paulo Bento, Sekab, 21 oktober 2008, samt med Anders Fredriksson, 

Sekab,  6 oktober 2008.
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desäsongen 2008 utfört den första omgången med kontroller av producenternas 
fabriker och sockerrörsodlingar. Avvikelser från kriterierna delas in i tre grupper 
utifrån hur stor avvikelsen är: major noncompliance (stor avvikelse), minor non
compliance (liten avvikelse) och observation. Efter kontrollerna fick producen-
terna flera så kallade ”observations” på grund av dålig efterlevnad av regelverket 
för hälsa och säkerhet på arbetsplatserna.99 Bland annat visade SGS:s kontroller 
att alla arbetare inte använde skyddsutrustning och att de machetes som använ-
des vid skörd transporterades tillsammans med arbetarna i bussarna. Dessutom 
fick en av producenterna en observation på grund av att denne hade arrenderat 
mark där det tidigare hade vuxit skog som hade avverkats av den tidigare ägaren. 
Skogen hade avverkats före 2004 och det var därför inget brott mot kriterierna, 
men Sekab valde ändå att ge en anmärkning för att understryka vikten av att pro-
ducenterna ska undvika att använda sådan mark.

Brister i Sekabs kriterier

En grundläggande svaghet med Sekabs kriterier är att de inte är offentliga och att 
företaget inte vill lämna ut det till andra aktörer. Inte heller finns någon informa-
tion om vad företaget har använt för bakgrundsfakta för att utforma kriterierna. 
Ytterligare en brist är att berörda aktörer, såsom lokala miljöorganisationer, 
fackliga organisationer och sociala rörelser, inte har fått delta i processen. 

När Sekab presenterade kriterierna under våren 2008 var budskapet att etanolen 
som importerades från Brasilien framöver skulle vara ”verifierat hållbart produ-
cerad”. Sekabs kriterier innehåller flera viktiga krav för en mer hållbar produk-
tion, men en del viktiga aspekter saknas fortfarande. 

”Om den svenska konsumenten efterfrågar något som de brasilianska producen-
terna inte kan möta riskerar arbetet med hållbarhetskriterierna att frysas fram 
till dess att förutsättningarna i Brasilien förbättras”, säger Paulo Bento, Sekabs 
representant i Brasilien. 

Den kritik som hittills har riktats mot den brasilianska etanolen har till stor 
del handlat om dåliga arbetsvillkor i form av låga löner, långa arbetsdagar och 
undermålig säkerhet på plantager och fabriker. Många bedömare anser att 
ackordsystemet är en av de grundläggande anledningarna till de dåliga arbets-
förhållandena. Systemet med att arbetarna får betalt utifrån vad de skördar, till-
sammans med låga baslöner, gör att arbetarna måste arbeta långa dagar för att få 
ihop en lön som går att leva på. Det höga tempot i arbetet bidrar också till olyckor 
och sjukdomsfall, eftersom många arbetare åsidosätter säkerheten för att kunna 
arbeta snabbare.100 

Trots det saknar Sekab kriterier som kan garantera arbetarna rimliga arbetstider 
och ersättningsnivåer. Paulo Bento på Sekab i Brasilien säger att fackförening-

99 Ur intervju med Emmi Jozsa, Sekab, 3 december 2008, samt uppgifter från ett 

seminarium där SGS föredrog arbetet med kontrollerna, 28 november 2008.

100 Alves. 2008. Work processes and damage to the health of sugar cane cutters. 
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arna idag försvarar ackordprincipen och att det är en av anledningarna till att 
Sekab valt att inte inkludera något kriterium som gäller detta. Samtidigt håller 
han med om att det är troligt att fackföreningarna egentligen inte försvarar själva 
ackordsystemet utan snarare möjligheten för arbetarna att få en högre lön än 
baslönen. Om systemet omformas så att ersättningsnivåerna blir högre, kommer 
detta enligt Paulo Bento på Sekab i Brasilien, dock att bidra till höjda produk-
tionskostnader, vilket producenterna är emot. 

Det finns inget kriterium för hur monokulturerna ska skötas för att minska risken 
för att den biologiska mångfalden utarmas. Inte heller finns det något kriterium 
som gäller användning av genetiskt modifierade grödor (GMO). Representanter 
för Sekab uppger att de har fått information om att GMOsockerrör inte används 
i Brasilien och att det är därför de inte har utvecklat något kriterium för detta. 
Samtidigt är det troligt att GMOsockerrör i framtiden kommer att börja använ-
das, något som motiverar att Sekab redan nu utformar kriterier för hur dessa ska 
hanteras.

Den infekterade frågan om landrättigheter och ursprungsfolks rättigheter berörs 
inte heller i dokumentet. Den version av kriterierna som publiceras är överlag 
generellt utformad, med få specificeringar och konkretiseringar för hur kriteri-
erna ska uppnås. 

Emmi Jozsa, ansvarig för att utveckla Sekabs hållbarhetskriterier, säger att de 
nuvarande kriterierna är ett första steg och att de planerar att arbeta vidare med 
dessa. Under 2009 ska de främst arbeta med de problem som kontrollorganisa-
tionen SGS upptäckte hos producenterna, det vill säga hälso- och säkerhetsas-
pekterna.

”När det gäller barnarbete och tvångsarbete kontrolleras producenterna noga av 
myndigheter, vilket gör att de är noga med att följa de lagarna. Efterlevnaden av 
lagar kring hälsa och säkerhet kontrolleras dock inte av myndigheter. Det är tro-
ligen den främsta anledningen till att de kraven inte följs i lika hög grad”, säger 
Emmi Jozsa på Sekab.

Ett annat kriterium som företaget ska arbeta vidare med är det som gäller eko-
logisk hänsyn. I det offentliga dokumentet saknas för närvarande konkreta krav 
och strategier på vilka åtgärder producenterna ska vidta och vilka mål de ska 
uppfylla. Enligt Sekabs nuvarande kriterier ska producenterna upprätta en plan 
för hur de ska arbeta med utsläpp till mark, vatten och luft. Planen ska sedan 
godkännas av lokala miljömyndigheter, men det godkännandet har försenats. 
Sekab kommer därför uppmana producenterna att ändå börja arbeta efter pla-
nerna, något de alltså hittills inte har gjort.
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Tanzania

Idag är ved den primära energikällan i Tanzania, därtill kommer fossila bränslen 
för transporter samt en del kol och vattenkraft för elproduktion.101 Ungefär elva 
procent av befolkningen har tillgång till el.102 Landet är till stor del beroende 
av import av olja och med det senaste årets stigande oljepriser har Tanzanias 
handelsbalans försämrats.103 För att minska beroendet av fossila bränslen och för 
att ge ökad energisäkerhet till befolkningen vill Tanzanias regering satsa på en 
ökad produktion av biobränslen i landet.104 Regeringen hoppas dessutom kunna 
generera ökad tillväxt och exportintäkter genom utländska investeringar i bio-
bränsleproduktion.105 

Potentialen för att producera biobränsle anses av många bedömare vara störst i 
Latinamerika och Afrika. Tanzania är ett av de länder i Afrika som har bäst för-
utsättningar.106 Klimatet är gynnsamt, med hög biologisk produktion och till-
räckligt med nederbörd. Befolkningen är relativt liten i förhållande till tillgänglig 
åkermark, jämfört med många andra afrikanska länder, och det finns stora area-
ler obrukad mark.107 Landets totala yta är 94,5 miljoner hektar och idag används 
knappt elva miljoner hektar till jordbruk.108 Om de skyddade områdena räknas 
bort finns uppskattningsvis 44 miljoner hektar obrukad mark som kan användas 
till regnbevattnat jordbruk, varav 30 miljoner anses kunna användas för odling 
av energigrödor.109 Förhandlingarna med de biobränsleföretag som är intres-

101 Tanzanias regerings hemsida: www.tanzania.go.tz. 

Nielsen. 2008. Energiförsörjning på Tanzanias landsbygd. 

102 Ibid

103 Världsnaturfonden (WWF). 2008. Scoping exercise (situation analysis) on the biofuels 

industry within and outside Tanzania. 

104 Tanzanias regering. 2007. Biofuels project document. Strengthening the policy, legal, 

regulatory and institutional framwork to support the development of a sustainable 

biofuels industry in Tanzania. 

105 Ibid

106 World Watch Institute. 2007. Biofuels for transport.  

German Technical Cooperation (GTZ). 2005. Liquid biofuels for Transportation in 

Tanzania .

107 World Watch Institute. 2007. Biofuels for transport. 

Wetlands International. 2008. Biofuels in Africa. An assessment of risks and benefits for 

African wetlands. 

108 Världsnaturfonden (WWF). 2008. Scoping exercise (situation analysis) on the biofuels 

industry within and outside Tanzania. 

109 Tanzanias regering. 2007. Biofuels project document. Strengthening the policy, legal, 

regulatory and institutional framwork to support the development of a sustainable 

biofuels industry in Tanzania.  

Världsnaturfonden (WWF). 2008. Scoping exercise (situation analysis) on the biofuels 

industry within and outside Tanzania. 
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serade av att få tillgång till mark är inte färdiga och det är därför inte klart hur 
stora områden som faktiskt kommer att användas för biobränsleproduktion.

Många aktörer är intresserade av att delta i satsningen. Företag från England, 
Nederländerna, Kanada, USA, Norge och Tyskland har visat intresse för odlingar 
och biobränsleproduktion. Enligt den tanzaniska lagstiftningen är värdet på 
mark lågt i de fall då det inte finns några investeringar på marken. Därför får 
företagen tillgång till marken utan någon egentlig kostnad, genom så kallade 
leasingkontrakt som löper på 99 år. Investeringskostnaderna för företagen är 
däremot ofta höga, eftersom det många gånger saknas nödvändig infrastruktur 
och eftersom planeringstiden för projekten tenderar att bli lång.

Satsningen är dock omstridd. Även om Tanzania är ett land med god potential 
både för mat och biobränsleproduktion, finns farhågor för hur produktionen 
kommer att gå till, var odlingarna kommer finnas och hur den storskaliga sats-
ningen kommer att påverka såväl miljön som befolkningen.110 

Idag finns inga färdiga riktlinjer och få regleringar i landet som är anpassade 
för en storskalig satsning på biobränsleproduktion. Därför skapades Biofuels 
Task Force, med viss finansiering från svenska Sida och Energimyndigheten, för 
att skapa ett regelverk och en lagstiftning inför satsningen. I uppdraget ligger 
dessutom att identifiera områden som passar för odling och produktion samt att 
skapa finansiella styrmedel för att locka både lokala och internationella investe-
rare.111

Farhågorna med satsningen berör olika aspekter. En övergripande tveksam-
het gäller i vilken grad satsningen kommer att bidra till Tanzanias behov av ren 
energi, till exempel för matlagning. Det finns en del projekt för utveckling av 
etanoleldade kök och även ett visst intresse för att använda etanolbussar i Dar es 
Salaam, men de stora kvantiteterna av biodrivmedel planeras att gå på export till 
OECDländer.112 

Ytterligare oro gäller den mark som kommer att användas för odlingarna och 
effekterna för lokalbefolkningen.113 Flera av de områden som har identifierats 

110 Guardian, Panic in Rufiji Delta as investors flock in, 24 maj 2008. 

Mkindi, 2007. The socio-economic and environmental impacts of a biofuels industry in 

Tanzania .  

ETC, Tanzania i kläm i svensk etanolsatsning, 22 februari 2008. 

111 Mkindi, 2007. The socio-economic and environmental impacts of a biofuels industry in 

Tanzania . 

112 Mkindi, 2007. The socio-economic and environmental impacts of a biofuels industry in 

Tanzania .  

Tanzanias regering. 2007. Biofuels project document. Strengthening the policy, legal, 

regulatory and institutional framwork to support the development of a sustainable 

biofuels industry in Tanzania. 

113 Mkindi, 2007. The socio-economic and environmental impacts of a biofuels industry in 
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som möjliga för biobränsleproduktion är sådana som har goda förutsättningar 
för jordbruk och som därför redan används för viss odling. Andra områden har 
stora naturvärden.114 Forskare och organisationer i Tanzania har dessutom kri-
tiserat den snabba utvecklingen, de stora arealerna och de långa arrendeavtalen 
och anser att alltför stora ingrepp görs utan att man egentligen vet vilka konse-
kvenser satsningen kommer att få för miljön och befolkningen.115 Precis som i 
många andra frågor som rör storskalig satsning på etanolproduktion så råder 
det delade meningar om huruvida satsningen framskrider i alltför hög hastighet 
eller om den snarare tenderar att gå för långsamt. Företrädare för Sekab tycker 
att utvecklingen går långsamt trots att det finns ett stort intresse från myndighe-
ternas sida. Processen för att få tillgång till land har efter två års förhandlingar 
fortfarande bara kommit halvvägs. 

Sekabs satsningar i Tanzania
Sekab är ett av de företag som var först på plats i Tanzania när det gäller biodriv-
medelsproduktion. Projektet började planeras för tre år sedan, då Sekab började 
leta efter mark för odlingarna. Om ytterligare några år beräknas den första sock-
errörsodlingen och etanolfabriken stå färdiga.116

Flera av representanterna för Sekab som har intervjuats för denna rapport 
benämner projektet som ett ”aid to trade”-projekt, ett projekt där handel och 
utvecklingssamarbete går hand i hand. Förhoppningen är att en del av etano-
len så småningom ska kunna användas i Tanzania men Per Carstedt, Sekabs vd, 
säger att den inhemska marknaden i landet troligen kommer vara mycket liten 
under ytterligare några år. Under den perioden kommer det mesta av etanolen 
som produceras att exporteras till Sverige och andra europeiska länder.

Förutom att satsningen ska generera stora volymer etanol samt elektricitet till 
det tanzaniska elnätet, så är tanken att den även ska bidra till utvecklingen i 
landet genom att odlingarna och fabrikerna ska skapa arbetstillfällen och genom 
att företaget bidrar med skatteintäkter. Marken väljs ut efter de naturliga för-
utsättningarna, såsom vattentillgång och bördighet, men även med tanke på 

Tanzania .  

ETC, Tanzania i kläm i svensk etanolsatsning, 22 februari 2008.  

Guardian, Panic in Rufiji Delta as investors flock in, 24 maj 2008. 

114 Mkindi, 2007. The socio-economic and environmental impacts of a biofuels industry in 

Tanzania .  

African Biodiversity Network (ABN). 2007. Agrofuels in Africa – the impacts on land, 

food and forests. 

115 Mkindi, 2007. The socio-economic and environmental impacts of a biofuels industry in 

Tanzania .  

Världsnaturfonden (WWF). 2008. Scoping exercise (situation analysis) on the biofuels 

industry within and outside Tanzania. 

116 Ur intervju med Per Carstedt, vd för Sekab, 9 oktober 2008.
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transportmöjligheter.117 För närvarande är två platser aktuella för Sekab i Tan-
zania. Dels är det ett område i östra Tanzania, i närheten av staden Bagamoyo, 
dels är det mark i ett våtmarksområde i östra delen av landet, Rufiji. I Bagamoyo 
hade Sekab inledningsvis för avsikt att odla sockerrör på 15 000 till 20 000 
hektar men har nu ändrat planerna. I dagsläget gäller förslaget 6 000 till 7 000 
hektar, som så småningom eventuellt ska utvidgas till 10 000 hektar för socker-
rörsodlingar och en etanolfabrik. I Rufiji planerar företaget att använda ungefär 
200 000 hektar för att odla sockerrör och anlägga tio etanolfabriker. 

Farhågor och förhoppningar

Etanolsatsningen i Tanzania har bemötts med både ris och ros. Sekabs egna 
förhoppningar, om att både kunna försörja den svenska trafiken med ett bränsle 
som ger minskade växthusgasutsläpp och att bidra till en positiv utveckling för 
landets invånare, har välkomnats av både politiker och en del organisationer.118 
Tanzania är idag helt beroende av importerad olja för landets energiförsörjning 

117 Informationen är hämtad ur Sekabs skriftliga svar till SwedWatch.

118 Kooperation utan gränser. 2008. Med utveckling i tanken. 
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och en satsning på att producera biobränslen och elektricitet kan ge ett välkom-
met bidrag till energiförsörjningen i landet.119

Samtidigt har en del farhågor lyfts fram både i Sverige och i Tanzania. Odling av 
sockerrör kräver mycket vatten och stora arealer. Kritiker i Tanzania har därför 
lyft frågan om varför utländska företag får tillgång till stora odlingsmarker, sam-
tidigt som landet är beroende av matimport till den egna befolkningen.120 Det 
finns även en oro över att de planerade odlingsområdena kommer att bidra till 
skogsavverkning, att den biologiska mångfalden minskar i och med att natur-
områden omvandlas till odlingar och att dessa kan komma att bidra till ökade 
utsläpp av bekämpningsmedel och gödningsmedel.121 

Andra pekar på att Sekabs planer kan ge både goda och dåliga resultat. 

”Jag tror att det här kan leda till många positiva effekter. Eller negativa. Det 
beror på hur man gör det”, säger Anders Arvidsson, forskare vid Stockholm Envi-
ronment Institute (SEI) i Tanzania. 

Det positiva som han tror kan komma ur projektet är, förutom produktionen av 
ren energi, en förbättrad levnadsstandard för befolkningen i form av intäkter till 
statskassan, vilket kan användas till skolor, vägar och sjukhus. Om projektet inte 
sköts rätt finns däremot risken att befolkningen inte får del av inkomsterna, att 
de blir av med sin mark och möjlighet att odla, att det blir negativa konsekvenser 
för miljön eller att arbetarna inte får drägliga villkor.122

Anders Arvidsson tycker att de riktlinjer som Tanzanias regering har för tillfäl-
let inte är en tillräcklig garanti för att produktionen ska bli hållbar, att de främst 
fungerar som ett sätt att locka investerare. Regelverket som finns idag, och som 
håller på att utvecklas, är inte skrivet för storskaliga projekt. 

”Det skulle behövas en starkare motpart i förhandlingarna med företagen”, säger 
han.

119 Världsnaturfonden (WWF). 2008. Scoping exercise (situation analysis) on the biofuels 

industry within and outside Tanzania. 

120 Mkindi. 2007. The socio-economic and environmental impacts of a biofuels industry in 

Tanzania .  

ETC, Tanzania i kläm i svensk etanolsatsning, 22 februari 2008.  

African Biodiversity Network (ABN). 2007. Agrofuels in Africa – the impacts on land, 

food and forests.  

Världsnaturfonden (WWF). 2008. Scoping exercise (situation analysis) on the biofuels 

industry within and outside Tanzania. 

121 Mkindi. 2007. The socio-economic and environmental impacts of a biofuels industry in 

Tanzania .  

Världsnaturfonden (WWF) 2008. Scoping exercise (situation analysis) on the biofuels 

industry within and outside Tanzania. 

122 Ur intervju med Anders Arvidsson, SEI i Tanzania, 23 oktober 2008.
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Flera representanter för Sekab säger att deras mål är att skapa en hållbar pro-
duktion och att de är mitt uppe i processen med att hitta lösningar för att skapa 
både miljömässigt och socialt hållbara produktionsvillkor. 

Arbetet på sockerrörsfälten kommer vara mekaniserat, något som är en fördel ur 
arbetsmiljösynpunkt och de kommer därmed inte heller behöva bränna fälten. 
Fälten ska bevattnas med vattenbesparande tekniker för att inte riskera att sys-
temen nedströms utsätts för vattenbrist. Enligt de skriftliga svar som Sekab i 
Tanzania har lämnat ska företaget använda väl beprövade jordbruksmetoder för 
att minimera erosion och näringsläckage. 

Markanvändning

En av de stora frågorna är den om hur storskaliga monokulturer ska hanteras 
för att minska risken för att stora naturvärden i form av biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster går förlorade. Den är aktuell i alla storskaliga jordbruks-
projekt och där är valet av mark en av de centrala frågorna. Företrädarna för 
Sekab i Tanzania säger att deras projekt kan bidra till att skydda den biologiska 
mångfalden genom att bevattningen av området kommer att öka artrikedomen 
under torrsäsongen och genom att den skyddar marken mot bränder. Dessutom 
kommer företaget anlägga viltkorridorer, plantera träd och avsätta områden för 
skydd av biologisk mångfald. I början av satsningen kommer troligen mycket 
mark behövas till odlingarna men med ny teknik, exempelvis cellulosatekniken 
(se faktaruta 1, sid x), kommer det framtida behovet av mark att minska eftersom 
produktionen då kommer att bli mer effektiv.123

Frågan om valet av landområden är också nära kopplad till markrättigheter. 
För att få tillgång till mark som redan innehas av bybor måste företaget för-
handla med dessa och ge en skälig kompensation för den mark de får tillstånd att 
använda. Förhandlingarna sker direkt med byborna, vilka ofta inte har erfaren-
het av storskaliga projekt och därför har svårt att förutse konsekvenserna. 
Företrädare för Sekab säger att företaget arbetar med att ge byborna tillräcklig 
information för att kunna fatta beslut, men de säger också att de kan se ett pro-
blem i att byborna har alltför höga förväntningar på vad de ska få ut av satsning-
en.124 

Eftersom Sekabs satsning i Tanzania fortfarande är i sin linda är det svårt att veta 
vilka effekterna på befolkningen och miljön slutligen kommer att bli. Redan i 
nuvarande skede finns det dock frågetecken kring både planeringsprocessen och 
vilken mark Sekab väljer att använda. 

Bagamoyo

I Bagamoyo förhandlar Sekab om tillgång till ett område på 6 000 till 7 000 

123 Informationen är hämtad från det skriftliga svar som representanter för Sekab i Tanzania 

har lämnat.

124 Informationen är hämtad från det skriftliga svar som representanter för Sekab i Tanzania 

har lämnat, samt från intervju med Per Carstedt, Sekab, 9 oktober.
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hektar där de genom ett så kallat leasingkontrakt ska få rätt att bruka marken 
och producera etanol under de närmaste 99 åren. Marken består av en före detta 
boskapsranch som har tillhört den tanzaniska staten under decennier. Sekab 
beskriver området som övergivet, oanvänt och obefolkat. Enligt Per Carstedt, vd 
för Sekab, uppehåller sig i Bagamoyo främst människor som bränner trä för att 
producera träkol, en olaglig verksamhet som dessutom bidrar till avskogning i 
området. Enligt flera bedömare är det dock inte hela bilden.125 När den tanza-
niska staten tog över marken stannade befolkningen kvar, även om de lagligt 
sett inte hade rätt att vara där längre. Wilhelm Östberg, professor i socialantro-
pologi och anställd på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholm universitet, 
besökte området under 2007. Han beskriver området som väl använt. Där finns 
bland annat ris, sesam och kassavaodlingar. Dessutom används området flitigt 
av boskapsskötare och de boende i området samlar in ved till bränsle. Eftersom 
de som nu uppehåller sig i området vistas där illegalt får de ingen kompensation 
och ingen ny mark att bruka när Sekab tar området i anspråk. 

Inför alla storskaliga projekt ska företag, enligt tanzanisk lag, göra en miljökon-
sekvensbedömning, det vill säga en uppskattning av vilka negativa miljöeffekter 
projektet kan komma att få, samt en plan för hur dessa ska förhindras. Detta har 
Sekab gjort. När utredningen är klar ska den godkännas av myndigheter innan 
arbetet kan påbörjas, allt enligt Tanzanias lagstiftning. Miljökonsekvensbedöm-
ningen ligger nu hos Tanzanias miljödepartement (the National Environment 
Management Council, NEMC) och blir offentlig när den har blivit slutgiltigt 
godkänd. Sekab vill inte låta utomstående ta del av innehållet.126 Konsekvensen 
har blivit att andra aktörer inte kan få information om vilka negativa miljökon-
sekvenser projektet kan få och hur Sekab tänker lösa dessa. 

Sekab påbörjade dock vad företaget kallar fröodlingar på 200 hektar innan 
miljökonsekvensbedömningen var godkänd. Enligt Per Carstedt, vd för Sekab, 
behöver dessa inte någon miljökonsekvensbedömning, utan kan betraktas som 
vilket jordbruk som helst.127 Han säger också att Sekab fick ett godkännande av 
myndigheterna att påbörja fröodlingarna innan processen med miljökonsekvens-
bedömningen var klar. Det berodde delvis på att det inte skulle ske någon till-
verkningsprocess på marken och delvis på att delar av området redan användes 
för jordbruk av lokalbefolkningen och att ytterligare odlingar inte ansågs ge 
några negativa miljökonsekvenser.128 

125 Informationen är hämtad från samtal med Wilhelm Östberg, forskare i socialantropologi 

vid Stockholms universitet, samt från e-postkommunikation med en av 

Världsnaturfondens representanter i Tanzania.

126 I arbetet med rapporten har SwedWatch bett att få ta del av dokumentet, det har även 

Världsnaturfonden gjort tidigare liksom Wilhelm Östberg, forskare i socialantropologi. 

Samtliga har fått avslag.

127 Ur intervju med Per Carstedt, 9 oktober 2008.

128 Ibid
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Rufiji
Söder om Dar es Salaam rinner floden Rufiji ut i Indiska oceanen. Längs floden 
sträcker sig ett stort våtmarksområde och längs kusten finns ett delta. Området 
är delvis naturskyddat och har en hög biologisk mångfald med mycket fågel, apor 
och andra stora djur. Utmed kusten finns mangroveträsk, som tidigare har hotats 
av planer på att anlägga räkodlingar. Våtmarken och deltat bidrar med en mängd 
ekologiska tjänster bland annat i form av matproduktion, vattenrening och ero-
sionskydd. 

I Rufiji planerar Sekab att anlägga etanolfabriker och sockerrörsodlingar på 
200 000 hektar, en yta motsvarande ungefär två tredjedelar av Gotland. Förutom 
Sekab finns flera andra utländska företag på plats för att få tillgång till land.129 
I området bor redan en hel del människor och det är med dem som Sekab nu 
förhandlar. Det finns idag ingen information om hur långt förhandlingarna med 
byborna har kommit. 

Sociala effekter

Sekabs representanter tror inte att det kommer att bli någon folkförflyttning från 
Rufiji, snarare tror de att det kommer skapas en inflyttning till området. Idag är 
platsen Sekab planerar att anlägga odlingarna och fabrikerna på glest befolkad 
och företaget kommer troligen behöva rekrytera arbetskraft från andra håll i Tan-
zania. Det finns även planer på att starta utbildningar som kan svara mot företa-
gets behov av arbetskraft, eftersom den befolkning som nu finns där ofta inte har 
de kunskaper som Sekab behöver. Däremot kan en del av lokalbefolkningen så 
småningom bli kontraktsodlare åt Sekab, det vill säga odla sockerrör för Sekabs 
etanolproduktion.

En inflyttning av människor till Rufiji kan medföra en rad negativa konsekven-
ser. Det finns exempel från andra stora projekt i olika afrikanska länder där en 
industri eller något annat storskaligt projekt har genererat viss inflyttning av 
arbetskraft. De problem som har identifierats är bland annat ett ökat tryck på 
naturresurser och på samhällsservice såsom skolor och sjukhus, men också en 
ökning av prostitution, alkoholmissbruk och spridning av hiv/aids. Dessutom 
har en del konflikter med lokalbefolkningen uppstått, som en effekt av det ökade 
trycket på resurser.130

För att minska risken för konflikter mellan de inflyttade och lokalbefolkningen 
planerar Sekab att främst rekrytera personal bland dem som tidigare har bott i 
området men som har flyttat därifrån för att söka jobb. Dessutom kommer före-
taget i början av 2009 att påbörja en process där både de sociala och de ekolo-
giska riskerna av det planerade projektet ska bedömas.

129 Guardian, Panic in Rufiji Delta as investors flock in, 24 maj 2008.

130 Weber-Fahr et al. Mining. Ur boken Macroeconomic and Sectoral Responses, vol. 2. 

Världsbanken. 

ACER. 2002. Environmental Impact Assessment for the proposed Aluminium Pechiney 

smelter within the Coega Industrial Zone, Port Elizabeth, South Africa. 
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Miljöeffekter
Det finns för närvarande inte någon miljökonsekvensbedömning för projektet i 
Rufiji eftersom markfrågan inte är helt klar. Därför är det, liksom i Bagamoyo, 
svårt att avgöra vilka miljökonsekvenser projektet kan komma att få. Det finns 
dock en del farhågor om vilka miljökonsekvenser satsningen i Rufiji kan få, efter-
som det är ett område med högt skyddsvärde på grund av dess biologiska mång-
fald och de ekologiska tjänster som det bidrar med. 

Odlingarna kommer ligga i delvis beskogade, höglänta och torra områden. 
Marken är inte lämplig för regnbaserat jordbruk och används för närvarande 
därför inte för jordbruk. Sockerrören kommer att bevattnas med vatten från 
dammar och grundvatten under torrsäsongen. Eftersom sockerrör är en så 
vattenkrävande gröda finns en risk för att storskaliga odlingar kan komma att 
påverka vattentillgången för ekosystemen nedströms, i de här fallen bland annat 
i mangroveträsken i Rufijideltat.131 Det är en av de frågor som företaget kommer 
att utvärdera närmare i den planerade sociala utvärdering och miljökonsekvens-
bedömning som ska påbörjas under vintern 2009, innan företaget och berörda 
myndigheter fattar ett slutgiltigt beslut om projektet.

Utöver de vattenrelaterade frågorna finns även klara risker för att områdets höga 
biologiska mångfald kan komma att påverkas av projektet. Även om Sekab plane-
rar att anlägga viltkorridorer och avsätta mark för skydd finns det risk för förlust 
av biologisk mångfald på grund av störningar till följd av skogsavverkning samt 
ändrad mark- och vattenanvändning, vilket kan leda till att ekosystemets funktio-
ner förändras.132 

Per Carstedt, vd för Sekab, avvisar den kritiken och säger att företaget har planer 
för hur den biologiska mångfalden ska skyddas. Mark ska avsättas dels för beva-
rande och dels för att kunna ligga i träda var femte år. Samtidigt uppger andra 
representanter för Sekab att det knappast är möjligt att genomföra en storskalig 
industrisatsning utan att ekosystemen påverkas och att det i slutänden troligen 
blir en lösning som innebär en kompromiss mellan de ekologiska och de sociala 
frågorna.133 

131 Världsnaturfonden (WWF). 2008. Scoping exercise (situation analysis) on the biofuels 

industry within and outside Tanzania.  

Wetlands International. 2008. Biofuels in Africa. An assessment of risks and benefits for 

African wetlands.

132  Ibid

133 Enligt uppgifter från skriftliga kommentarer från Sekab i Tanzania, januari 2009.
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Diskussion och slutsatser

Det finns ingen entydig definition av begreppet hållbarhet, men så som det ofta 
används innebär det att en verksamhet ska vara bärkraftig ur ekologisk, social 
och ekonomisk synvinkel. För att en satsning ska kunna kallas hållbar måste alla 
tre ”ben” vara hållbara var för sig, det räcker inte med att ett av dem fungerar 
väl. När det gäller satsningen på biobränsle kan det till exempel diskuteras hur 
hållbar den är ur ekonomisk synvinkel. Den är till stor del finansierad av sub-
ventioner, om dess ”riktiga pris” skulle tas ut, utan skattelättnader och andra 
fördelar för miljöbilar, skulle den svenska etanolen troligen vara betydligt dyrare 
än bensin idag. Samtidigt är även de fossila drivmedlen på ett sätt finansierade 
av subventioner, genom att kostnaderna för de negativa miljö- och hälsoeffek-
ter som följer av produktion och användning inte finns med i priset. Om dessa 
kostnader skulle inkluderas i priset skulle förmodligen bensinen vara dyrare än 
ett biodrivmedel utan skattelättnader. Den ekonomiska hållbarheten för biodriv-
medel är alltså svår att bedöma.

Mer specifikt gäller det även för Sekabs etanol. Ett exempel på hur det kan bli 
en konflikt mellan sociala och ekonomiska intressen är diskussionen om arbets
villkor i Brasilien. Produktionen kan svårligen kallas hållbar ur social synvin-
kel så länge arbetarna måste tillbringa tio till tolv timmar per dag på fälten, sex 
dagar i veckan för att få ut en lön de kan leva på. Sekabs representant i Brasilien 
medger att producenterna inte vill avskaffa ackordsystemet, eftersom produk-
tionskostnaderna därmed skulle bli högre. Den konflikten visar att det saknas en 
balans mellan två av benen i hållbarhetsbegreppet: de sociala och de ekonomiska 
villkoren.

När det gäller den ekologiska hållbarheten så är den fortfarande svår att bedöma. 
Det beror delvis på att de offentliga kriterierna för den brasilianska etanolen inte 
anger några specifika insatser, mål eller indikatorer för hur produktionen ska 
anpassas för att bli mer ekologiskt hållbar. Det beror också på att de planer som 
producenterna ska upprätta för skydd av mark, vatten och luft inte har imple-
menterats. Eftersom den tredjedel av odlingarna som brukas av kontraktsodlare 
inte omfattas av kriterierna och inte heller kontrolleras, så går det ändå att dra 
slutsatsen att det är en bit kvar innan Sekabs importerade etanol med säkerhet 
kan definieras som ekologiskt hållbar. I Tanzania är det ännu inte möjligt att slå 
fast hur ekologiskt hållbart det projektet är. Det finns klara risker, framför allt i 
Rufiji, angående vattenförsörjningen nedströms och effekterna på den biologiska 
mångfalden. 

Sekabs import från Brasilien
Det har inte varit möjligt för SwedWatch att besöka producenterna i Brasilien för 
att se hur Sekabs hållbarhetskriterier efterlevs, eftersom producenterna inte ville 
ge tillstånd för besök eller intervjuer även om Sekab var positiva till ett sådant 
besök. Därför kan SwedWatch bara bedöma kriterierna dels utifrån hur de svarar 
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mot de problem som flera aktörer har identifierat i den brasilianska etanolindu-
strin, och dels hur de står sig i jämförelse med andra initiativ för mer hållbara 
biodrivmedel. 

Sekab är den enskilt största aktören på den svenska etanolmarknaden och har 
därför ett stort ansvar för vilken etanol som säljs i Sverige. Företaget har en 
tydlig målsättning att bidra till framtidens energilösningar genom att producera 
och distribuera hållbar etanol. De kriterier som Sekab har satt upp är ett steg på 
vägen mot en mer hållbar produktion och tar upp flera viktiga faktorer. De inne-
håller högt ställda krav på koldioxidreduktion och de har tydliga och konkreta 
krav på att plantagerna ska öka mekaniseringsgraden och minska bränningarna. 
Fortfarande saknas dock kriterier bland annat för arbetstider och ersättningsni-
våer, för hur man ska begränsa förlusten av biologisk mångfald samt kriterier för 
hur plantagerna ska hantera en framtida användning av genetiskt modifierade 
grödor. Det saknas även kriterier gällande ursprungsfolks rättigheter. Det borde 
också vara en självklarhet att även den tredjedel av odlingarna som sköts av 
kontraktsodlare ska omfattas av samma krav och kontroller som producenternas 
egna odlingarna. 

Representanten för Sekab i Brasilien säger i en intervju att företaget inte kan 
ställa högre krav än de brasilianska producenterna kan leva upp till och att eta-
nolindustrin inte kan exportera en produkt som skiljer sig alltför mycket från 
den som produceras för inhemskt bruk.134 Denna hållning ser SwedWatch som 
problematisk. Låga krav från en inhemsk marknad bör inte sätta stopp för högre 
krav från utländska köpare. För att göra anspråk på att beteckna etanolen som 
hållbar saknas fortfarande en del viktiga steg och i flera intervjuer har företrädare 
för Sekab sagt att de kommer att arbeta vidare med kriterierna. Möjligen skulle 
därför en mer korrekt beskrivning av satsningen vara just det – att det är ett 
första steg på vägen mot en mer hållbar etanol – istället för att kalla den för ”den 
första verifierat hållbara etanolen”.

Sekabs planerade projekt i Tanzania
Sekabs roll skiljer sig åt i Brasilien och Tanzania. Från Brasilien importerar 
Sekab etanol och förhandlar med leverantörerna om villkoren som ska gälla i 
produktionen. I Tanzania kommer Sekab däremot att ligga bakom hela produk-
tionskedjan, från odling till färdig etanol. Därmed kan företaget helt och hållet 
styra över hur produktionen kommer att se ut och har lättare att anpassa produk-
tionen så att den ska bli mer hållbar. 

Valet av Tanzania som produktionsland är utifrån en del aspekter klokt, eftersom 
mycket tyder på att det är ett av de länder som har god potential för att produ-
cera biobränsle. Dessutom har Tanzania idag få andra exportvaror att luta sig 
mot och etanol skulle kunna bli en god inkomstkälla för landet. Vidare kan en 
satsning på att producera biobränsle i Tanzania minska landets oljeberoende och 
öka tillgången på förnyelsebar energi, delvis genom att etanol anläggningarna 

134 Ur intervju med Paolo Bento, Sekab, 21 oktober 2008.
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även producerar elektricitet för den inhemska marknaden. Tveksamheterna 
kring Sekabs satsning i Tanzania rör främst transparensen i planeringsprocessen, 
valet av Rufiji som produktionsort på grund av områdets höga naturvärden samt 
konsekvenserna för lokalbefolkningen. 

Det är idag svårt att få överblick över vilka effekter den stora satsningen i Tanza-
nia kan komma att få, eftersom den inte har påbörjats på riktigt. Ytterligare en 
anledning till att det är svårt att bedöma effekterna av projekten är att uppgif-
terna om dem varierar både mellan olika aktörer och mellan olika företrädare för 
Sekab. Ett exempel på det är att representanter för företaget har givit olika upp-
gifter om var de planerade odlingarna i Rufiji ska ligga. Ett annat exempel gäller 
det faktum det finns stora skillnader i uppfattningar om möjliga konsekvenser för 
lokalbefolkningen mellan olika aktörer. Enligt Sekab är Bagamoyo i princip obe-
bott, medan andra hävdar att det finns en grupp människor som har bott i områ-
det och brukat marken under lång tid eller som använder det som betesmark för 
sin boskap. 

Enligt Sekab kommer projektet bidra till Tanzanias utveckling i form av arbets-
tillfällen och ökade skatteintäkter till skolor, sjukhus och vägar, men företagets 
representanter säger också att en av de största riskerna med projektet är att 
lokalbefolkningen har för höga förväntningar på vad de ska få ut av det. Sam-
tidigt lämnar företaget inte ut tillräcklig information för att lokalbefolkningen 
och andra aktörer ska kunna få en klar bild av projektet och dess konsekvenser. 
Oron omkring vilka miljöproblem som har identifierats och hur Sekab ska han-
tera dessa ökar när informationen inte offentliggörs. Om projektet ska vinna legi-
timitet hos lokalbefolkningen och hos andra aktörer i Tanzania är det av stor vikt 
att berörda parter konsulteras och att processen sker på ett transparent sätt. 

Det största orosmolnet när det gäller Sekabs satsning i Tanzania gäller valet av 
Rufiji som produktionsort. Eftersom det ännu inte finns en miljökonsekvens
bedömning av projektet så är det svårt att avgöra hur effekterna på ekosystemen 
kommer att bli. Det är dock tydligt att det finns risk för en utarmning av den 
biologiska mångfalden, något som företagets representanter är medvetna om. De 
förutser att satsningen i Rufiji kommer att innebära kompromisser mellan eko
logiska och sociala hänsyn och säger att det är i det närmaste omöjligt att genom-
föra så stora projekt utan negativa effekter. 

I Rufiji kommer projektet troligen inte innebära att befolkningen behöver flytta 
från området, utan snarare räknar Sekab med att det blir en inflyttning till 
området. Det är en av de faktorer som kan påverka lokalbefolkningen negativt, 
eftersom andra projekt med stor inflyttning har följts av problem med konflik-
ter mellan inflyttade och lokalbefolkning samt konkurrens om naturresurser och 
viktig samhällsservice. 

Det finns även en mer övergripande fråga när det gäller satsningen i Tanzania. 
Den gäller det faktum att landet ännu inte har något regelverk eller tydliga rikt-
linjer som är anpassade för en så stor satsning som nu planeras i Tanzania. Det 
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rimliga vore att först utveckla det systemet, för att sedan utvärdera hur mycket 
biobränsle landet kan producera och var produktion ska förläggas. 

Brist på transparens och konsultation
En mer generell kritik av Sekabs satsning både i Brasilien och i Tanzania är bris-
ten på insyn i processen. Generellt sett är företaget sparsamt med att lämna ut 
information. Det gäller inte bara satsningen i Tanzania utan även kriterierna för 
import av etanol från Brasilien. Under processen då Sekab skapade dessa kri-
terier har företaget inte samarbetat med andra aktörer.135 Om fler aktörer hade 
kunnat delta i arbetet och ge förslag på vad kriterierna borde innehålla kunde de 
ha fått mer tyngd och legitimitet än de har idag. Företrädare för Sekab säger nu 
att de planerar att inhämta kommentarer och åsikter både från organisationer i 
Sverige och i Brasilien samt från kunder i Sverige för att utveckla företagets krite-
rier.136 Samtidigt poängterar flera av Sekabs representanter att de aldrig har gjort 
anspråk på att skapa en certifiering, utan att de enbart har utvecklat kriterier för 
den etanol som företaget importerar i brist på en fungerande certifiering. 

En av de frågor som idag inte kan besvaras, men som är intressant inför fram-
tiden, är den om investerare och ägare. Eftersom de stora delägarna kräver nya 
ägare inför fortsatta utlandssatsningar söker Sekab nya investerare. Företaget 
uppger att det för diskussioner med några stora intressenter, men vill inte säga 
vilka dessa är. Det är i sig inget konstigt, eftersom det följer de regler som finns 
gällande investeringar och företagsaffärer. Samtidigt kan valet av investerare 
komma att påverka satsningarnas framtid radikalt. En ansvarsfull investerare 
kommer troligen att stötta Sekab i arbetet med att få tillstånd en hållbar produk-
tion, medan det finns risk att en mindre ansvarsfull sådan sätter andra intressen 
högre.

Sekabs representanter i Tanzania och Brasilien har med lite olika ord varnat 
för att alltför ensidigt lyfta fram information om nackdelarna med etanolpro-
duktionen. Företaget anser att enskilda organisationer skapar en opinion mot 
etanol och att det finns risk för att missvisande information kan skrämma bort de 
goda investerarna och locka de mindre bra. För att minska risken för att felak-
tig information sprids eller publiceras är det ännu viktigare att företaget faktiskt 
offentliggör den information som är avgörande för utlandssatsningarna, såsom 
miljökonsekvensbedömningar och bakgrundsinformation till hållbarhetskriteri-
erna. 

I den här rapporten har ett flertal problem som är kopplade till etanol
produktionen lyfts fram. Det är många gånger generella problem, som kan ses i 
de flesta större jordbruks och produktionssystem. Avvägningen mellan bevaran-
det av naturliga ekosystem och monokulturer för produktion av mat och energi 
är ett av dessa dilemman. I den diskussionen ryms även frågan om produktionen 
ska ske i småskaliga jordbruk eller om man istället ska satsa på storskalig pro-

135 Ur intervju med Paolo Bento, Sekab, 21 oktober 2008.

136 Ur intervju med Emmi Jozsa, Sekab, 3 december 2008.
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duktion där den storskaliga ofta är mer effektiv. Ett annat problem är de sociala 
frågorna, som arbetsförhållanden och markkonflikter. 

Det är av största vikt att dessa dilemman hanteras väl, för att produktionen av 
biobränsle i Syd ska kunna utvecklas och ge positiva effekter. En förutsättning 
för detta är att fler aktörer får delta i arbetet med att utforma kriterier, att även 
sociala rörelser och miljörörelser, forskare, fackförbund och lokalbefolkning har 
möjlighet att föra fram de frågor som är viktiga för att få till stånd en hållbar pro-
duktion.

Ur klimatsynpunkt är biobränslet som produceras i tropiska länder bättre än det 
som produceras på nordliga breddgrader, eftersom den biologiska produktionen 
i de tropiska länderna är hög. Dessutom finns det i en hel del länder möjlig heter 
att både effektivisera jordbruket och på så sätt få högre avkastningar och att 
avsätta land till den produktionen.137 För många länder kan produktionen skapa 
både möjligheter till exportintäkter och till ren energi för inhemskt bruk. En av 
de avgörande frågorna kring etanolens hållbarhet är skalan, hur mycket som kan 
produceras utan att riskera ekosystem, matproduktion och sociala system. Det 
är idag fler företag än Sekab som är intresserade av att producera biodrivmedel i 
Syd. I Tanzania tävlar företaget med många andra om kontrakten på mark och i 
Brasilien är Sekab bara ett av många företag som vill ta del av produktionen. 

Satsningen på etanol försvaras av många som en av flera övergångslösningar, ett 
sätt att bryta oljeberoendet i väntan på andra lösningar. En fortsatt konsumtion 
av fossila bränslen är inte ett alternativ, utan oljeberoendet måste brytas snabbt 
för att hejda accelererande klimatförändringar.138 Samtidigt är det av allra högsta 
vikt att arbetet med att få en mer hållbar produktion av biobränsle inte tas som 
en ursäkt för att fördröja utvecklingen av energisnål teknik och andra förnyelse-
bara bränslen, och framför allt - att det inte heller försenar arbetet med att fatta 
nödvändiga beslut om en minskad energikonsumtion. 

137 Ur intervju med Francis X. Johnsson, SEI, 10 oktober, 2008.

138 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC), www.ippc.ch
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Rekommendationer till Sekab

Rekommendationer gällande öppenhet

Att Sekab offentliggör det fullständiga dokumentet med kriterierna för • 
 produktion av hållbar etanol.139

Att Sekab offentliggör den miljökonsekvensbedömning som har gjorts inför • 
satsningen i Bagamoyo och hur företaget har tänkt arbeta med de eventuella 
problem som har identifierats.

Att de sociala utvärderingar som Sekab utför särskilt ska uppmärksamma • 
lokalbefolkningens tillgång till mark, och att dessa, liksom alla miljökon-
sekvensbedömningar, offentliggörs för att ge lokalbefolkning och andra 
 aktörer möjlighet till insyn i projektens konsekvenser.

Att Sekab av sina leverantörer och underleverantörer kräver öppenhet och att • 
de möjliggör för utomstående att granska hur kriterierna följs.

Rekommendationer gällande utveckling av kriterier  
och kontroll

Att Sekab inkluderar frågan om områdets naturvärden såsom biologisk mång-• 
fald, ekologiska tjänster och markens kolinnehåll när mark väljs för produk-
tion av biobränsle.140

Att Sekab utvecklar kriterierna till att innefatta frågor om arbetstider och • 
ersättningsnivåer, däribland ackordslöner.141

Att Sekab utvecklar kriterierna till att innefatta hur jordbruksmetoder och • 
genetiskt modifierade grödor ska hanteras för att minimera förlusten av 
 biologisk mångfald, i enlighet med försiktighetsprincipen.142

Att Sekab utvecklar kriterierna till att innefatta frågan om ursprungsfolks • 
 rättigheter.143

Att även kontraktsodlarna kontrolleras i verifieringsprocessen.• 

139 Enligt Århusdeklarationen.

140 Enligt försiktighetsprincipen, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, artikel 4.

141 Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 23 och artikel 24, 

samt enligt ILO:s konvention, artikel 1, och ILO:s trepartsdeklaration om multinationella 

företag, artikel 34.

142 Enligt konventionen om biologisk mångfald, artikel 8.

143 Enligt FN:s deklaration om urfolks rättigheter, artikel 24.
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Rekommendationer gällande samverkan

Att Sekab utvecklar kriterierna i samverkan med enskilda organisationer, • 
sociala rörelser, forskare och producenter.
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Bilaga 1:  
Sekabs kriterier för hållbar etanol

Detta är en exakt avskrift av Sekabs kriterier, så som de presenteras på hemsi-
dan www.hallbaretanol.se.

Nolltolerans för barnarbete 

Barnarbete definierat upp till 16 år• 
Enligt Brasiliansk lag • 

Lärlingar från 14 år• 
I enlighet med artikel 1 och 2 i ILOkonventionen 138• 

Minst 85 % reduktion av fossil koldioxid jämfört med bensin 

Livscykelperspektiv • 
Odling, produktion, transport 
Totala utsläpp från Brasilien till Sverige

Beräkningar enligt UK RTFO för utsläpp av CO• 2eq

Fossilt in: gödsel, pesticider, dieselanvändning• 
Förnybart ut: etanol, biprodukter• 

Minst 30 procent mekaniserad skörd idag samt en plan för ökning  

av mekaniseringsgraden till 100 procent. 

Fördelar med mekanisering:• 
Bättre närmiljö• 
Bättre arbetsmiljö• 
Minskade utsläpp genom minskad bränning av sockerrörsfält• 

Nackdelar med mekanisering:• 
Minskade arbetstillfällen• 

30 procent mekaniseringsgrad första året• 
Implementationsplan för 100 procent mekanisering• 

Nolltolerans för avverkning av regnskog 

Ingen avverkning av regnskog får ske• 
Avverkning av annan skog skall ske enligt tillstånd från myndigheter• 

Villkor i tillståndet skall vara uppfyllda• 
Enligt lag i Brasilien, avverka 1 träd, återplantera 25• 

För att bevara biodiversitet• 
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Förändring av markanvändning över tid• 

Rättigheter och säkerhetsåtgärder för alla anställda i linje  
med FN:s riktlinjer 

Noll tolerans för tvångsarbete/slavarbete• 
Arbetare ska ha rätt att gå med i fackföreningar• 
All personal måste vara formellt anställda• 
Arbetare ska alltid få över minimilön, definierat av Brasiliansk lagstiftning  • 
i São Paulo

Hälsa och säkerhetspolicys skall finnas och efterlevas på arbetsplatsen• 

Ekologisk hänsyn i enlighet med UNICA:s miljöinitiativ 

Plan för miljövård• 
Plan för vård av biodiversitet i området• 
Plan för bevarandet av mark• 
Plan för bevarandet av vattenresurser• 
Plan för att minska utsläpp till luft• 
Plan för återvinning av tomma förpackningar för agrotoxiner• 

Kontinuerlig kontroll av att kriterierna uppfylls 

Internationellt erkänd oberoende tredje part verifierar att kriterierna är upp-• 
fyllda enligt kontrakt

Verifikationen kan liknas vid ISO systemet, tre nivåer av avvikelser:• 
Observation • 

Måste åtgärdas innan nästa audit• 
Mindre avvikelse • 

Måste åtgärdas snarast och uppföljningsinspektion inom tre månader• 
Större avvikelse• 

Måste åtgärdas omedelbart och uppföljningsinspektion inom två veckor• 
Full spårbarhet på alla fysiska flöden• 
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Bilaga 2:  
Kriterier och certifieringar för 
drivmedel och biobränslen 

Roundtable on Sustainable Biofuel (RSB)
Roundtable on Sustainable Biofuel är ett initiativ för att utveckla kriterier för 
en mer hållbar produktion av biobränslen. Det är ännu i sin linda och har inte 
börjat implementeras än.144 

RSB baseras bland annat på kriterierna för ett hållbart skogsbruk (FSC), hållbar 
palmolja (RSPO) samt FNorganet International Labour Organisations (ILO) 
konventioner. Standarden innehåller både principer och grundläggande villkor 
för en hållbar produktion samt kriterier som ska följas av de producenter som 
certifieras enligt RSB. I dokumentet finns tolv huvudpunkter, som alla är detalje-
rat beskrivna och hänvisar till dokument som styrker kriterierna.

Den första punkten anger att produktionen ska följa alla nationella lagar samt 
alla internationella överenskommelser som är relevanta för produktionen av 
biobränslen. Där nämns bland annat överenskommelser om luftkvalitet, vatten-
resurser, markvård, biologisk mångfald, naturskydd, arbetares rättigheter, mar-
krättigheter och mänskliga rättigheter. 

Det finns också ett kriterium för hur biobränsleprojekten ska planeras och följas 
upp. Alla nya projekt måste ha tydliga konsekvensanalyser både gällande eko-
logiska och sociala effekter under projektets hela livslängd. Arbetet med att ta 
fram dessa analyser ska vara transparent och ske i samråd med alla berörda 
parter. För redan påbörjade projekt ska effekterna på miljön och på befolkningen 
tydligt bevakas. Dessutom finns det kriterier för hur de mänskliga rättigheterna 
ska försvaras med specificeringar som gäller diskriminering, jämställdhet och 
ursprungsfolks rättigheter. Arbetarnas rättigheter ska skyddas genom att ILO:s 
kärnkonventioner ska följas och gälla både arbetare på plantager, på fabriker och 
för kontraktsodlare och deras anställda. Tvångsarbete och barnarbete är förbju-
det och arbetarna ska ha rätt att organisera sig, bilda fackförbund och sluta kol-
lektivavtal.

Vidare finns ett kriterium där vikten av lokalt ägandeskap av projekten poäng-
teras, liksom att lokalbefolkningen ska dra nytta av projektet genom att kunna 
anställas i produktionen och ta del av den energi som produceras. Lokalbefolk-
ningen ska dessutom bli rättvist kompenserad för marken som tas i bruk och 

144 Detta är ett sammandrag av de kriterier som initiativet presenterar på sin hemsida http://

cgse.epfl.ch.
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förhandlingarna om marken måste ske på ett öppet sätt så att berörda parter har 
tillgång till all information. 

Negativa effekter på matsäkerheten ska minimeras genom att använda mark där 
det inte odlas mat, samt genom att använda avfall för biobränsleproduktion när 
det blir tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Utsläppen av växthusgaser ska vara signifikant mindre jämfört med utsläppen 
från fossila bränslen. Det är specificerat hur beräkningarna ska utföras utifrån 
ett livscykelperspektiv som omfattar alla led i produktionen. I beräkningarna ska 
även utsläpp från direkta förändringar i markanvändning tas med. När det gäller 
indirekta förändringar i markanvändning finns det idag inget sätt att beräkna 
dessa utsläpp. Däremot finns det ett krav på att producenten måste ta ansvar för 
att minska den typen av markförändringar. RSB ställer även tydliga krav på att 
producenterna måste välja mark och grödor som ger mindre utsläpp av växthus-
gaser. 

Produktionen ska, enligt RSB, inte ge negativa effekter på biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster eller områden med höga naturvärden. Detta kan bland annat 
åstadkommas om man skapar viltkorridorer, buffertzoner och genom att områ-
den som inte har höga naturvärden ska väljas. Dessutom ska marken skyddas 
från föroreningar och erosion. Även grund- och ytvatten ska skyddas från nega-
tiva effekter av produktionen och vattenanvändningen i produktionen får inte 
konkurrera med lokalsamhällets vattenbehov. Luftföroreningar från produk-
tionen ska minimeras, bland annat genom att bränning av fälten undviks. Om 
producenterna använder genetiskt modifierade organismer (GMO) i produktio-
nen måste de kunna bevisa att detta förbättrar produktiviteten och inte har några 
ekologiskt eller socialt negativa effekter. Dessutom måste producenterna förhin-
dra att generna sprids till omgivande ekosystem och ha ständig bevakning av att 
det inte sker.

Slutligen finns det även krav på ekonomisk och teknisk effektivitet och utveck-
ling. Biobränslet ska produceras på ett kostnadseffektivt sätt och tekniken ska 
hela tiden förbättras för att minska negativa effekter på miljö och befolkning.

EU:s kriterier för hållbara biobränslen
Detta är en sammanfattning av de kriterier som presenteras i EU:s direktiv 
som gäller övervakning och minskning av växthusgasutsläpp från bränslen.145 

Europaparlamentet godkände energi- och klimatpaketet den 17:e december, 
2008. Det börjar gälla först efter att ministerrådet har fattat det formella 
beslutet samt att texten publicerats på samtliga gällande språk inom EU. 

EU-direktivet om övervakning och minskning av växthusgasutsläpp från bräns-
len är en del av EU:s energi- och klimatpaket, som syftar till att dels sätta upp 

145 Direktivet i sin helhet hittas på: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//

EP//TEXT+TA+P6TA20080613+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV.
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mål för utsläppsminskningar, dels till att arbeta fram gemensamma kriterier 
för de biodrivmedel som ska användas i EU. Syftet är att minska utsläppen av 
växthusgaser inom unionen, att säkerställa att de biodrivmedel som uppfyl-
ler hållbarhetskriterierna bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och att 
produktionen inte minskar den biologiska mångfalden. Detta ska uppnås genom 
att förhindra att skogar skövlas samt att mark med högt kolinnehåll inte brukas 
så att detta kol omvandlas och frigörs. Den biologiska mångfalden ska skyddas 
genom att biomassa från orörda skogar eller marker med hög biologisk mångfald 
inte får räknas in i staternas utsläppsminskningar. 

De biodrivmedel som i direktivet accepteras som förnybara ska ge 35 procent 
mindre växthusgaser i hela livscykelkedjan i jämförelse med fossila drivmedel. I 
beräkningarna ska även värden på det kol som avges vid förändrad markanvänd-
ning ingå. Direktivet rekommenderar även att man ska arbeta fram ett sätt att 
inkludera de indirekta markförändringarna i beräkningarna.

De marktyper som innehåller mycket kol, och som släpper ut mer kol när de 
odlas upp än vad som kompenseras för genom användning av biobränslen, bör 
inte användas. I direktivet nämns våtmarker och kontinuerligt beskogade områ-
den, samt en del gräsmarker och savanner.

Den biologiska mångfalden ska skyddas genom att områden som har stor biolo-
gisk mångfald eller som innehåller hotade arter eller ekosystem inte ska använ-
das för att odla biobränslen.

I direktivet finns även en uppmaning att man ska ta hänsyn till millenniebedöm-
ningen av ekosystem inför biobränslesatsningar, för att skydda områden som ger 
grundläggande ekosystemtjänster såsom vattenrening och erosionsskydd.146 

Dessutom uppmuntras att produktionen av biobränslen i högre grad sker på all-
varligt skadad eller förorenad mark, som återställs inför odlingarna. Den marken 
kan inte användas för matproduktion och har i dagsläget inte heller några höga 
naturvärden. Därför skulle en ökad användning av dessa områden minska kon-
flikter med andra användningsområden.

När det gäller det biobränsle som produceras i länder där det finns risk att 
sociala- och miljömässiga minimikrav inte följs, ska de ekonomiska aktörerna 
rapportera om dessa frågor till medlemsstaterna.

146 Millenniebedömningen, Millennium Ecosystem Assessment, är ett världsomfattande 

forskningsprojekt där tillståndet i världens ekosystem bedömdes inför millennieskiftet. 

Läs mer på www.millenniumassessment.org.
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Svanens certifiering
Svanens certifiering antogs och publicerades i oktober 2008.147 

Certifieringen gäller alla typer av bränslen där minst en tredjedel kommer från 
förnyelsebara material, undantaget majs. Certifieringen ska gälla alla ingående 
delar, även den fossila delen. Svanens certifiering ska garantera att bränslet ger 
minskade utsläpp av växthusgaser. I beräkningarna ska utsläppen av växthus-
gaser från hela produktionskedjan ingå. Det finns även kriterier för hur mycket 
energi som får användas i produktionen av bränslet. Dessutom ska alla delar i 
bränslet vara spårbara och producenterna ska kunna garantera att materialet inte 
kommer från områden med hög biologisk mångfald eller områden där sociala 
och/eller kulturella värden hotas.

Svanens kriterier behandlar även barnarbete, ursprungsfolk, organisationsrätt, 
fackföreningsfrihet, rätt till kollektiva förhandlingar, kemikaliehantering, buller, 
luftföroreningar, förbud mot tvångsarbete samt krav om att ILO:s kärnkonven-
tioner ska följas.

Vidare finns kriterier för att processen med att utveckla kriterierna och certifie-
ringsprocessen för licenstagarna sker på ett öppet sätt samt att verifieringen av 
kriterierna också redovisas offentligt.

147 Detta är ett sammandrag av de kriterier som kan hittas på Svanens hemsida: www.

svanen.nu/Default.aspx?tabName=CriteriaDetail&pgr=99&menuItemID=7050
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