
Gå inte på vår tids största miljöbluff! 
 

Att etanolen skapar nya arbetstillfällen och lyfter folk ur fattigdom är en myt, skriver 
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Etanol kostar nästan mer än det smakar att framställa och är en orsak till ökad skövling av vår 
jord 
”Etanol är idag den största miljöbluffen och bör aldrig uppmuntras av staten , 
särskilt inte med subventioner!” 
 Etanol är ett bränsle och drivmedel som i alla fall delvis förväntas ersätta oljan i Sverige 
det gröna folkhemmet som Göran Persson myntade det hela. 
 Etanol görs främst på majs, raps, socker och vete. Den största producenten idag är 
Brasilien, som står för 50% av världens etanolproduktion, främst baserat på socker. Näst 
största producenten är USA, där 1/5 av majsodlarna i landet gått över till att bara göra 
etanol. Sverige har en liten etanolfabrik i Norrköping, dit svenska bönder kan sälja sitt vete.  
 
Sverige subventionerar idag bilar som drivs på etanol och beskattningen av etanol som 
drivmedel är mycket låg. Förre handelsministern Tolgfors samt statsminister Reinfeldt har 
lovat Brasiliens president att arbeta för att EU:s tullar på etanol ska bort. 
Mål och löften som är ödesdigra för världen …  

Att elda upp mat: 
För etanol är den idag största bluffen både ur miljösynpunkt och tillväxtsynpunkt. Etanol 
är inte svaret på våra energiproblem med sinande olja eller klimatproblem med höjda 
temperaturer, snarare tvärtom. Om vi ställer in vårt samhälle på etanol kommer vi till slut 
att ha målat in oss själva i ett hörn på några mycket påtagliga sätt. 
Etanol är idag en mycket, i vissa fall extremt, olönsam affär om det inte hade varit för 
subventioner. Det går åt massor av energi att framställa etanol, så mycket att det i vissa fall 
äter upp själva energivinsten. Nettoenergin är för bensin 85 %, brasilianskt etanol 72 %, 
svenskt etanol 42 % och amerikansk etanol endast 7 %! Etanolproduktion är ofta olönsam 
och ineffektiv, därmed är etanol ineffektiv som miljövänligt drivmedel. Och i dessa 
klimattider behöver vi binda koldioxid i mark och växter. Inte göra etanol av odlingarna 
som sedan förbränns till koldioxid …det är enligt FN ett brott mot mänskligheten att elda 
upp mat för att skapa bränsle till fordonen. 
Etanol utvinns från spannmålsprodukter, som odlas på stora fält. Enligt OECD skulle 35 % 
av EU:s all åkermark behöva användas för att framställa etanol som drivmedel till 5 % av 
all biltrafik inom EU. Säg då att världens bilar skulle drivas på etanol … Räcker ens 
jordens landyta till? Svaret är nej. 



Att etanol utvinns av spannmålsprodukter leder oss osökt in på nästa problem – maten och 
arbetet för de allra fattigaste. Under 2006 ökade priset på vissa spannmålsprodukter på 
Chicagobörsen med 70 %. FN:s ”World food programme” försörjer närmare 73 millioner 
människor i 78 länder med mat och befinner sig i en krissituation Det saknas 500 miljoner 
USD (3,5 miljarder SEK) vilket är en direkt konsekvens av stigande matpriser. Tusentals 
protesterade, i Egypten, Haiti och på Mexiko Citys gator i fjol efter att deras majsbaserade 
produkter stigit med ca 40 % på bara några månader. Alla dessa problem har sitt ursprung i 
att etanol numera på ett osunt sätt konkurrerar med mat, en av de mest basala rättigheter en 
människa kan kräva.  

Att etanolen skapar nya arbetstillfällen och lyfter folk ur fattigdom är en myt. Det kan João 

Paulo Rodrigues, representant för de Jordlösa arbetarnas organisation MST i Brasilien, intyga 

(MST är för övrigt den största folkrörelsen i hela Latinamerika). Istället leder hetsen efter 

etanol till att brasiliansk regnskog skövlas för att ge plats åt fler åkrar, att monokulturer byggs 

upp (utarmning av jord vid ensidig odling) och att arbetarna numera slavar under dåliga 

förhållanden. ”De rika länderna bör kunna framställa sin egen förnyelsebara energi. Varför 

ska de fattigaste ländernas jordresurser utnyttjas?” frågar sig Rodrigues i DN den 19/10-07. 

För att bedöva vårt dåliga samvete ger Sverige extra matstöd 
Regeringen kommer att ge ett extra bidrag på 70 miljoner kronor till FN:s livsmedelsorgan 
WFP för att bidra till att motverka de omedelbara effekterna av de stigande matpriserna, enligt 
ett pressmeddelande. "Effekterna av matprisökningarna blir mycket påtagliga och drabbar nu 
miljoner av världens mest utsatta människor som är beroende av livsmedelsbistånd för sin 
överlevnad. WFP har vädjat till givarsamfundet om ett snabbt och kraftfullt agerande i denna 
akuta situation. Sverige hörsammar denna vädjan", skriver biståndsminister Gunilla Carlsson. 
Samtidigt fortsätter vi med att elda upp mat och vad är futtiga 70 milj kronor mot de akuta 5 
miljarder kronor som behövs idag och ännu mer nästa år. 
Sluta subventionera och lägg subventionspengar på forskning av nya energikällor istället.  
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