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Hur nyttjar vi våra bioresurser?

Planeten producerar ca 
150 Miljarder ton 
biomassa per år

Mänskligheten använder
ca 12 miljarder ton 

biomassa per år
(ca 5%)



Total biomassaproduktion
Total global 150 miljarder ton

Vi använder ca 12 miljarder ton
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Hur använder vi våra 12 miljarder ton Biomassa?
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Vad driver efterfrågan på Bioresurser?



Regioner Befolkning Ändring i 

Procent
2000 2010 2050 2000–2050

Nordamerika 306 337 430
41 %

Europa och Ryssland 752 762 720
-4 %

OECD-länder runt Stilla havet 150 153 135
-10 %

Afrika söder om Sahara 655 842 1 800
170 %

Latinamerika 505 574 750
47 %

Mellersta Östern och Nordafrika 303 370 630

108 %

Östra Asien inklusive Kina 1 402 1 500 1 600
14 %

Södra Asien, Sydostasien 

inklusive Indien 1 765 2 056 2 800 60 %

Världen totalt 6 047 6 827 9 105 51%

])

Beräknad befolkningsutveckling i miljoner. (Källa: FN 2016)



De stora städerna ökar, idag ca 4 miljarder i större städer. 



Urbanization and Rising Incomes



•Globalisering fortsätter....allt större agro
företag, globala värdekedjor(livsmedel, foder, 
biopodukter)

•Global kamp om att attrahera investeringar, 
arbetstillfällen, know-how i framtida agro
värdekedjor. 



Ökad efterfrågan på förnyelsebara resurser



I en biobaserad ekonomi är Produktion och konsumtion baserad till 
stor del baserad på produkter från jord, skogs, havsbruk

YarnPlantations Cellulose Fibre Fabric Fashion
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En allt ökande efterfrågan 
positivt för världens bönder.....

Men begränsningarna är många 
och vi ser betydande hot..... 



Den globala Växthuseffekten –
vår största utmaning…….??



2012-08-15

2013

1950

2050?Vi påverkar jorden på ett 
dramatiskt sätt…

• Många områden i 
världen får ett 
torrare 
odlingsklimat. 

• nya som gamla 
växtpatogener 



Distribution of Global Greenhouse Gas 
Emissions 2010

Agriculture, 
Forestry & Land 

Use

Electricity & Heat 
Production

Transport

Industry

Other Energy

Buildings
Total

49 
Gton
CO2e

IPCC 2014 Technical Summary. In: Climate Change 2014: Mitigation 
of Climate Change.
Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of 



Paris avtalet

• Världens länder har åtagit sig att hålla den 
globala uppvärmningen under 2 grader Celsius 
(jämfört med förindustriell nivå) och sikta på 
1.5 grader Celsius.

• Sverige skall bli fossil-fritt inom 30 år…. En 
mycket kort tidsperiod, som kräver en 
blandning av politiska regleringar, 
innovationer och stora investeringar.



Tydliga ramar kring hur ökad 
jordbruksproduktion kan ske

• Jordbruksmark en bristvara-
Omvandling av god 
jordbruksmark till vägar och 
bebyggelse.

• Erosion och ökenutbredning

• Att möta ökad efterfrågan på 
jordbruksprodukter genom 
att bryta upp ny 
jordbruksmark är på många 
håll orealistiskt.. 





Global Land Use and Availability

• Latin America & Caribbean and Sub-Saharan Africa are the two regions 
where substantial amounts of suitable land are clearly ‘available’.



Tecken på globala natur resurs och miljö 
påverkan allt tydligare……

. 



En alltmer överskuggande frågeställning….

Hur möter vi en ökande 
efterfrågan på 
förnyelsebara råvaror på  
ett klimatsmart, resurs-
effektivt och hållbart 
sätt???



Natural economy-1900

Fossil economy(1900-2030?)

Circular Bioeconomy(2030)

• Förnyelsebar råvara
• Low-tech 
• Inte alltid hållbar

• Icke förnyelsebar råvara
• High-tech 
• Ej Hållbar
• Stora växthusgasutsläpp

• Förnyelsbar råvara
• High-tech
• Hållbar
• Klimat smart
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Den gröna ekonomin

Den nya Bioekonomin



Ökad produktivitet
Högre avkasting på existerande 

åkermark 



2017-06-07 Lars 
Svensson/ Team 
Spannmål
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I Europa och Sverige så har avkastningen 

varit relativt stabil i mer än 20 år.....Fast 

2014 och 2015 bättre….

Lars S Svensson / Lantbruk 

Men stora 
produktivitetshöjningar....



Gentekniken en verktygslåda för
effektivare och mer precis förädling
där utvecklingen bara börjat…. ….



Design av nya hållbara, produktiva 
biologiska produktionsystem

• Växtuseffekten och behovet att 
ersätta olja, gas och kol

• Den nya biovetenskapen 



Nya GM grödor under utveckling

Snart (2-10 år)
•Grödor med annan näringsammansättning
•Sjukdomsresistans (t.ex bladmögel resistent potatis)
•Grödor med ökad torkhärdighet
•Ökat kväve och fosfor upptag

Längre bort(10-30 år)
•Perenna grödor. 
•Effektivare fototosyntes
•Fodergrödor med skräddarsydd näringsprofil

...Mer resurseffektiva grödor



Fördelar med Perenna Grödor
Perenna grödor

•Har rotsystem som tar upp
vatten och näringsämnen
effektivt—Mindre
näringsläckage

• leder ökad kolinlagring i mark 
–bra för bördighet och lindrar 
växthuseffekten 

• Leder till mindre
plöjning/jordbearbetning—
Lägre energiförbrukning

•Sparar tid och pengar…



Industri oljegrödor under utveckling... 

Crambe abyssinica
Brassica carinta

Camelina sativa



Nya teknikskiften på gång….



Metabolisk ingenjörskonst och 
framtidens kemifabriker...  

2016 2030??



Framtiden är här …men ojämnt fördelad 

• ahd made nobel



http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/d/d9/Infographic_REN-2004-2015.png


Sveriges Energi balans

Råolja och 
oljeprodukter

119 TWh

Naturgas, 
stadsgas

10.4 TWh

Kol och koks 18,9 TWh

90%från skog
Biobränslen, 

torv m.m.
133,5 TWhBiodrivmedel 11TWh, 

Biogas 1, 7 TWh; 

Värmepumpar i 
fjärrvärmeverk

4,9 TWh

Vattenkraft, 65 TWh

Kärnkraft 61 TWh

Vindkraft 16,3 TWh

Övriga bränslen 14 TWh

Hur ser Sverige energibalans ut?



Sverige har varit världsledande när det gäller att 
minska användningen av fossila bränslen inom 
transportsektorn. 

Målsättningen är en fossil-oberoende fordons 
flotta år 2030 och ett Sverige inga 
växthusgasutsläpp år 2050



• USA (57% -60 miljarder liter), Brasilien( 28%-33 miljarder
liter ) dominerar bio-etanol marknaden

• EU (5%), ca 6 miljarder liter bio-etanol, Sverige ca 0,3 
miljarder liter bio-etanol

• Frankrike, Tyskland & Sverige högst konsumption
biethanol

• Europa stor biodiesel producent, ca 10 miljarder liter. 
Tyskland och Frankrike är störst, och producerar ca 2 
miljoner liter var’

• Två tredjedelar av global production and 85% of global 
konsumption av Biodiesel I EU

Sveriges en liten aktör i den av den global 
biodrivmedels marknaden.. 



EU targets

EU 20/20/20 in 2020
• By 2020, the EU must achieve:
• 20% reduction in greenhouse gas emissions
• 20% share of renewables in energy
consumption
• 20% increase in energy efficiency

• Also, 10% renewables in transportation sector



But….But

• Change in EU policy regarding 
biofuels in transportation sector

• 10% renewables, but only half of 
this can come from edible crops

• • The rest must come from e.g. 
cellulose &algae……..



Biogas….ett allt intressantare alternativ..





• Sweden has been world leader in reducing the use 
of fossil fuels within the transport sector. 

• Over the last 15–20 years, successful initiatives 
have lead Sweden to become the world leader in 
the use of biogas as a vehicle fuel. Over 50% of 
the 1.7 TWh biogas produced annually is used in 
vehicles.

• In the last five years, the number of gas-driven 
vehicles has doubled in Sweden to over 50,000. 

Sweden moving ahead…. 
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Tack för att ni har lyssnat!

ivar.virgin@sei-international.org


