
[Bild 1] Inledning

Jag vill börja med att tacka för ordet och säga att det är roligt att vara här och delta i 
den här sessionen som behandlar debatten om biodrivmedel.

Mitt namn är Christina Engfeldt och jag arbetar som informationsansvarig för FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Min presentation behandlar kopplingen mellan biodrivmedel och livsmedel. Ämnet är 
komplicerat då det är en pågående process. Men jag ska kort gå igenom FAO:s 
hållning på området. Men först ett par ord om FAO som organisation.
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[Bild 2] FAO:s mål och bakgrund

Att trygga tillgången till mat är FAO:s främsta uppgift. Målet: en värld utan hunger. 
Genom ett säkerställt näringsintag skall alla människor få möjlighet att leva ett friskt 
och aktivt liv. FAO:s mandat omfattar jordbruksfrågor, landsbygdsutveckling, 
skogsbruk och fiske inom ramen för en uthållig utveckling. 

FAO är FN:s första fackorgan. Redan 1943 träffades framsynta ledare från den 
allierade sidan i Hot Springs på initiativ av Franklin Roosevelt eftersom man insåg att 
för att få en hållbar fred krävdes en säkrad matförsörjning. Roosevelt och övriga 
ledare förstod att det bästa sättet att bistå de krigsdrabbade länderna var att skapa 
sådana förutsättningar att dessa länder kunde producera sin egen mat och därmed 
också ha möjlighet att ansvara för sin egen nationella utveckling. FAO grundades en 
vecka före bildandet av FN 1945. 



[Bild 3] FAO:s hungerkarta

Är vi på väg att nå målet om en värld utan hunger?

Svaret är nej. FAO beräknar att 963 miljoner människor världen över är kroniskt 
undernärda och hungrande. Förra året hamnade ytterligare 40 miljoner människor 
under hungertröskeln och under 2007 ökade antalet med ytterligare 75 miljoner.

Den här kartan visar andelen kroniskt undernärda av befolkningen i världens länder. 
Ju mörkare färg desto högre är andelen kroniskt undernärda i befolkningen. I de 
länder som är rödfärgade är minst 35 % av invånarna kroniskt undernärda. 

Som ni kan se återfinns de rödmarkerade länderna främst i Afrika söder om Sahara, 
där en av tre invånare är kroniskt undernärd. 
Samtidigt finns det största antalet hungrande i Kina och Indien vilket beror på att 
dessa två länder har stora befolkningar.
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[Bild 4] Hur påverkar biobränslet livsmedelsförsörjningen?

Ökningen av antalet hungrande under 2007 och 2008 beror  till stor del på att livsmedelspriserna steg 
kraftigt från slutet av 2006 till och med hösten 2008.

På utbudssidan orsakade historiskt låga lagernivåer av livsmedel ökad fluktuation på marknaden. 
Samtidigt ledde så kallade extremväder, alltså översvämningar och torka, till sämre skördar. Det höga 
oljepriset pressade upp priserna på handelsgödsel och transporter. Resultatet: utbudet av råvaror och 
livsmedel minskade.

På efterfrågesidan var det främst den ökade efterfrågan på biobränsle som drev upp 
livsmedelspriserna. Till följd av det höga oljepriset och till följd av subventioner till 
biobränsleproduktion konkurrerade biobränslesektorn med livsmedelsproduktionen om råvaror. 

(Däremot är det inte möjligt att säga att den förbättrade levnadsstandarden i så kallade växande 
ekonomier som Kina och Indien bidragit till de höga matpriserna. Den ökade produktionen av kött och 
mejerivaror i dessa länder kommer i stort helt från inhemsk produktion och har inte fått genomslag på 
världsmarknadspriserna.)

När effekterna av prisökningarna började bli kännbara införde en rad länder nya riktlinjer för handel, 
inklusive pristak och exportrestriktioner. Dessa åtgärder förvärrade situation då 
världsmarknadspriserna steg ännu mer och bönderna fick mindre incitamenten för att odla.

(Ytterligare en faktor är ökad spekulation på börsen. Det är dock fortfarande osäkert i vilken 
utsträckning ökad spekulation inom jordbruksråvaror har inverkat på prisuppgången. Vad man 
däremot befarar är att ökad spekulation, alltså stora in- och utflöden av kapital, ska skapa ökad 
fluktuation på marknaden.)

Fastän livsmedelspriserna (råvarupriserna) fallit på senare tid, främst till följd av rekordstora skördar 
och gynnsamt väder, förutspår FAO att priserna förblir jämförelsevis höga. Tre faktorer motiverar 
detta antagande: 
1) Den ekonomiska tillväxten i många utvecklingsländer förutspås fortsätta. Det medför ökad köpkraft 
och förändrade kostvanor.
2) Höga priser på insatsvaror och brist på mark, vatten och övriga resurser gör jordbruksproduktionen 
dyrare.
3) Efterfrågan på biobränsle kommer att kvarstå då tekniken för andragenerationens biobränslen inte 
finns tillgänglig och då rika länder fortfarande subventionerar produktionen av biobränslen.



[Bild 5] Ökad efterfrågan på biobränsle och effekter på matpriserna

Det är naturligtvis svårt att veta exakt i vilken utsträckning den ökade efterfrågan och 
produktionen av biobränslen påverkat livsmedelspriserna. På bilden ser ni en 
sammanställning av olika forskningsstudier som publicerats. De flesta studierna visar 
att siffran hamnar någonstans mellan 25 och 40 %. Världsbankens studie uppskattar 
påverkan till 75 %.

Dessa studier visar alltså att den ökade efterfrågan på biobränslen varit med och 
drivit upp priserna på livsmedel. De höga matpriserna har i sin tur skapat ökad hunger 
bland världens fattiga.
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[Bild 6] Andel energigrödor som används till biobränsleproduktion Biobränsle produceras 
främst i USA, Brasilien och inom EU. Men även många andra länder har påbörjat en 
produktion. På bilden kan ni se att hälften av sockerrörsodlingarna i Brasilien används till 
etanolproduktion. I USA är det främst majs som används till produktion av etanol medan EU-
länderna odlar raps för tillverkningen av biodiesel.
Bilden visar även att det endast är en liten del av spannmålen och oljorna som används till 
biobränsleproduktion. Men samtidigt är det viktigt att understryka att över hälften av 
ökningen skett sedan 2005. Ett exempel på en kraftig ökning finns att hämta från USA där 
majsproduktionen under 2007 ökade med 40 miljoner ton. 30 miljoner ton av dessa 40 
miljoner användes till etanolproduktion.
Den kraftiga ökningen i efterfrågan och i produktion av biobränslen beror bland annat på att 
både USA och EU satt upp mål för ökad användning av biobränslen samt att de ger 
subventioner till själva produktionen med syfte att nå målen.
De ökade satsningarna på biobränslen och dessas effekt på matpriserna har alltså skapat 
ökad hunger runt om i världen. Det visar att livsmedelsproduktionen är global. Den politik 
som förs i vissa länder får effekter i andra länder. 
Rapporter från bland annat EU:s miljöbyrå (EEA) och IAASTD beskriver hur markytan i EU och 
USA inte räcker till för de biobränslemål som satts upp. Det är alltså nödvändigt att importera 
biobränsle eller energigrödor från utvecklingsländer. Det kan vara problematiskt både ur ett 
miljöperspektiv och för den framtida livsmedelsförsörjningen.
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[Bild 7] Växande världsbefolkning

Idag är vi drygt 6 miljarder människor och fram till år 2050 kommer världens 
befolkning ha ökat till 9 miljarder människor. Jordens befolkning växer årligen med 
78,5 miljoner människor. Som ni kan se på bilden kommer den framtida 
befolkningstillväxten nästan uteslutande att ske i utvecklingsländerna (den grå linjen). 
I de rika länderna (den nästintill horisontella linjen längst ner) kommer 
befolkningstillväxten näst intill vara obefintlig. 

Den framtida befolkningstillväxten i utvecklingsländerna ställer stora krav på deras 
jordbruk och en mer tryggad tillgång till mat är ett måste. Fram till 2030 måste vi 
producera dubbelt så mycket mat om vi ska kunna föda världens befolkning. Fram till 
idag är det möjligt att säga att vi producerat tillräckligt mycket mat för att föda 
världens befolkning, däremot har vi av olika orsaker inte lyckats fördela 
matresurserna. I de fattiga länderna finns stora orättvisor mellan fattiga och rika och 
mellan män och kvinnor i fråga om markrättigheter och möjligheter att få utbildning 
och krediter. Samtidigt har vi i de rika länderna inte prioriterat jordbrukssektorn i olika 
bistånds- och utvecklingsprojekt. De rika ländernas subventioner till det egna 
jordbruket och tullmurarna mot de fattigare ländernas jordbruksprodukter har också 
förvärrat situationen. 

Befolkningstillväxten kommer alltså att ställa stora krav på jordens mark- och 
vattentillgångar. Frågan är om dessa resurser, i ljuset av klimatförändringarna, 
kommer att räcka?



[Bild 8] Vattenbrist?

På bilden kan ni se att det är jordbruket som slukar stora delar av jordens sötvattensresurser (det 
brunaktiga fältet). Det krävs en ordentlig utveckling av vattenhushållningen om vattenresurserna skall 
räcka i takt med att jordbruket måste öka sin produktion. Det viktigt att understryka att 
utvecklingsländerna är i stort behov av enkel teknik och kunskap om hur de ska kunna hushålla med 
vatten.
Jordbruket använder omkring 70 procent av tillgängliga resurser av sötvatten. Omkring 20 procent av 
all odlad mark är bevattnad, och den bevattnade marken står för 40 procent av 
livsmedelsproduktionen. 

Libyen och Saudi-Arabien är två länder som redan överskrider sitt sötvattenanvändande. I stora delar 
av Kina och Indien sjunker grundvattennivån med 1-3 meter varje år.

En ny rapport från EU:s miljöbyrå (EEA) visar att även flera av Europas länder väntas få ökade problem 
med bristande vattenresurser.
Klimatförändringen har lett till ökad torka och även turism och jordbruk tär på vattenresurserna, 
liksom satsningar på vattenkrävande golfbanor och swimmingpooler. Men mest oroande är de 
smältande glaciärerna i Alperna som svarar för 40 % av Europas färskvatten.

8



[Bild 9] Markbrist? Kartan på bilden visar att det finns ytterligare mark som potentiellt kan 
användas för odling. Idag används ca 11 procent av världens yta till odling, vilket motsvarar 
ca 1,5 miljarder hektar. De kommande åren kommer ytterligare 120 miljoner hektar att 
behöva tas i anspråk. De områden som är mörkgröna är de områden där det finns orörd mark 
som är potentiellt lämplig för odling. De områden som är färgade i rosa, orange och grå färg 
lämpar sig däremot inte för ytterligare odling. I de gula områden finns det ytterligare 
odlingsbar mark i viss utsträckning. 
Det vi kan se är att det blir svårt att öka jordbruksproduktionen i till exempel Nordafrika, 
Indien och Kina. Samtidigt är det även viktigt att komma ihåg att mark som inte är uppodlad 
ändå fyller andra funktioner som till exempel rekreation och stöd för biologisk mångfald. 
Tillgången till mark och vatten är inte oändlig vilket innebär att vi måste planera hur och till 
vad dessa resurser skall användas. En fråga som aktualiseras av detta faktum är satsningarna 
på biobränsle.
Som jag berättade tidigare har satsningarna på ökad biobränsleproduktion varit med och 
drivit upp matpriserna. Tillverkning av 1 liter etanol kräver dessutom cirka 5000 liter vatten, 
vilket motsvarar den mängd vatten som krävs före en människas dagliga mat eller exempelvis 
motsvarar 5 kg vete. Som ni kan se på den här kartan återfinns de områden som är lämpade 
för ytterligare odlingar, alltså de gröna områdena, främst i utvecklingsländerna. Frågan är om 
det är rimligt att använda den marken för odling av energigrödor samtidigt som vi måste öka 
matproduktionen för att mätta den växande världsbefolkningen?     
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[Bild 10] Diouf: ska fattiga eller rika gynnas?

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf framhåller att huvudfrågan är: ska bioenergi i 
första hand gagna världens fattiga eller de redan välbeställda;   
M.a.o.: skall vi prioritera att dagens drygt 800 miljoner bilar rullar på biobränsle 
istället för att satsa på att utveckla ny metoder att utvinna värme och elektricitet från 
bioenergi till de 1,6 miljarder människor i glesbygdsområden som saknar tillgång till 
elektricitet eller de 2,4 miljarder som saknar trygga energikällor för värme eller 
matlagning.



[Bild 11] TACK!


