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Abstract 
Climate changes today are mainly caused by anthropogenic activities and the increased emissions of 

greenhouse gases to the atmosphere and this has raised questions on how to reduce the usage of 

fossil fuels. Ethanol is a good alternative to conventional gas and has been used in Brazil since the 

1970´s. In Sweden several newspapers has written about the poor working conditions on many farms 

thus making the Swedish company SEKAB design a certification for their ethanol to ensure that it can 

be considered to be a sustainable alternative. 

Furthermore WWF has developed a certification tool called Bonsucro in cooperation with Coca Cola, 

Ferrero group, BP and Shell. This is due to the fact that no global certification tool has been available 

up until now. In year 2014 3.6 % of the sugar cultivation in the world was certified by Bonsucro. 

The aim with this report is to investigate the level of sustainability of the sugar cultivation today and 

how it affects soil and water. The study was isolated to the area Sao-Paolo in Brazil and only 

investigated the cultivation process, excluding parts as transport and processing of the yield to 

ethanol. In addition the aim is also to investigate Bonsucro as certification tool to recognize its 

strengths as well as its weaknesses. The study was performed using a literature study and the 

simulation software Coup Model. These simulations showed five different scenarios where the 

cultivation differed in harvest type and how much fertilizers were added. This was to distiguince 

potential differences in the budgets of carbon and nitrogen. 

The largest environmental impacts is due to leakage of nutrients and sedimentation of water streams 

as well as accumulation of pesticides in the ground, local acidification, compaction of soil, erosion 

and degradation of the quality of the soil. The level of microorganisms and organic carbon is also 

likely to decrease. Pre harvest burning result in loss of biodiversity. The result from the simulations 

show that the model where all the leaves and the crown with no fertilizers added get the biggest 

yield and more important there is no leakage of nitrogen. The lowest yield was found in the model 

where pre harvest was implemented. The average yield is lower than the average in Brazil today, and 

also lower than Bonsucros standards. The results show that fertilizers are very effective during the 

first years after a new plant has been planted. 

In conclusion the study shows that the amount of fertilizers added affects the cultivation more than 

the choice of harvest. On the other hand excessive use of fertilizers will contribute strongly to 

nutrient leakage. Bonsucro is considered a good certification tool in countries where laws and 

regulations leave much to ask for and are not necessarily implemented. In countries such as Brazil 

and especially Sao Paolo where the producers follow the law relatively well, Bonsucro functions more 

as a tool to further ensure the sustainability of the cultivation. Since Bonsucro demands use of 

mechanical harvest, this certification contributes to the national adaption from manual to 

mechanical harvest. However Bonsucro is lacking in its ability to give clear directions on exact 

numbers on the levels of nutrients allowed in cultivation depending on area and soil type thus 

making the certification tool less transparent than what is desirable. 

  



 
 

Sammanfattning 
Dagens klimatförändringar beror till största del på antropogen aktivitet och människans ökade 

utsläpp av växthusgaser till atmosfären har gjort att en omställning från fossila bränslen som 

drivmedel blivit aktuell. Ett alternativt förnyelsebart drivmedel är etanol, som har använts som 

drivmedel i Brasilien ända sedan 1970-talet eftersom det där varit relativt billigt och lättillgängligt 

jämfört med bensin. På senare år har etanol introducerats som drivmedel även i Sverige och antalet 

miljöbilar har därmed ökat. Etanolen har varit omdiskuterad i Sverige på grund av rapportering om 

dåliga arbetsförhållanden på odlingarna och med grund i detta har bland annat företaget Sekab, 

varifrån all OKQ8:s etanol kommer, tagit fram en egen typ av certifiering som ska säkerställa att all 

deras etanol är hållbar. Vidare har WWF i sammarbete med Coca Cola, Ferrero group, BP och Shell 

utvecklat certifieringssystemet Bonsucro, eftersom det tidigare inte funnits något certifieringssystem 

för sockerrörodling som varit globalt vedertaget. År 2014 hade 3,6 % av världens sockerodlingar 

certifierats av Bonsucro. 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur hållbara sockerrörsodlingar för etanolframställning är 

idag, och hur de påverkar mark och vatten. Studien har avgränsats till São Paolo-området i Brasilien, 

och den utreder enbart själva odlingsprocessen av sockerrör vilket innebär att exempelvis 

etanoltillverkningen och transport av det färdiga bränslet utesluts. Rapporten syftar vidare till att 

undersöka certifieringssystemet Bonsucro för att belysa såväl styrkor som svagheter. Studien 

genomfördes med hjälp av en litteraturstudie samt genom att skapa olika modeller i 

simuleringsprogrammet Coup Model. I dessa simuleringar studerades fem olika odlingssystem som 

skiljde sig åt gällande skördemetod och gödsling för att kunna undersöka eventuella skillnader i 

systemens kol- och kvävebudgetar.  

 

Den största miljöpåverkan på mark och vatten sker i form av läckage av näringsämnen, 

sedimentering i vattendrag, ackumulering av bekämpningsmedel i marken, lokal försurning kring 

plantorna, jordkompaktering, jorderosion och försämring av jordegenskaper såsom minskning av 

mängden mikroorganismer och organiskt kol. Föreldning innan skörd påverkar också biodiversiteten 

negativt eftersom många organismers habitat eldas upp. Resultaten från simuleringarna visar att 

odlingen som lämnar alla toppar och blad utan gödsling ger störst skörd, och denna odling läcker 

heller inget kväve. Sämst resultat gavs för den odling där föreldning skedde innan skörd. Den 

genomsnittliga skörden per år är lägre för alla simuleringar jämfört med Bonsucros krav och 

genomsnittet i sydöstra Brasilien, men ligger inom en rimlig felmarginal. Resultaten visar även hur 

effektiv gödsling är i ett jordbruk under de första åren då en gröda planterats.  

Rapportens slutsatser är att mängden gödsling påverkar odlingssystemen mer än typ av skörd men 

att eldning innan skörd starkt bidrar till ett ökat kväveläckage. Bonsucros certifiering är stark i länder 

där lagar och regelverk antingen inte är tillräckligt utvecklade, eller helt enkelt inte följs. I länder som 

Brasilien och då speciellt São Paolo, där lagstiftningen anses följas bra jämfört med andra platser, 

fungerar Bonsucro till största del som ett verktyg för att ytterligare säkerställa hållbarheten hos 

odlingarna. Eftersom Bonsucro dessutom ställer krav på mekanisk skörd skyndar denna certifiering 

också på den nationella omställning som håller på att genomdrivas i Brasilien från manuell till 

mekanisk skörd. Brister hittas dock i certifieringen när det gäller möjligheten att hitta exakta siffror 

för exempelvis tillåten gödslingsmängd för ett visst område vilket gör att certifieringen inte blir lika 

transparent som är önskvärt.   
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1 Inledning 
Jordens klimat genomgår hela tiden långsamma förändringar. Vår planet har genomgått flera istider, 

likväl som perioder med högre temperaturer och ett varmare klimat. Klimatförändringar är alltså 

varken något nytt eller heller något ovanligt. Det som däremot är unikt för de förändringar i klimatet 

vi kan mäta idag, är att det för första gången är till största del människan som orsakar dem. Vi har 

lämnat Holocene och trätt in i den ”antropogena” tidsåldern; en tidsålder där människan är den 

enskilt starkast bidragande faktorn till förändringar i klimatet (Rockström, Steffen, & Noone, 2009). 

Genom att öppna upp jordens kolsänkor och frisätta kol som funnits lagrat i jorden i flera miljoner år, 

ökar vi halten av växthusgaser i atmosfären drastiskt. En höjd halt växthusgaser leder till att mer av 

solens värmestrålning kan stanna kvar i atmosfären, och på så sätt värms vår planet sakta upp. En 

stor del av denna ökning beror på människans användning av fossila bränslen. Olja och kol är 

exempel på fossila bränslen som används i stora mängder över i stort sett hela världen.  

Klimatförändringar behöver nödvändigtvis inte vara något negativt. Svante Arrhenius hävdade till 

exempel att Sverige troligen skulle gynnas av en smärre temperaturhöjning (Rockström, Steffen, & 

Noone, 2009). Många andra länder i västvärlden som skulle kunna drabbas negativt, har istället ofta 

resurser för att kunna råda bot på många av problemen dessa klimatförändringar skulle leda till. Den 

del av världen som släpper ut mest koldioxid har alltså förmågan att också överleva de förändringar 

dessa utsläpp leder till. Men problemet med utsläpp av växthusgaser är inte lokalt. Utsläpp som sker i 

exempelvis USA ökar halten av växthusgaser i hela atmosfären och effekten blir på så sätt global. 

Klimatförändringar sker över hela jorden, och i många fall slår de hårdare mot idag redan utsatta 

regioner. Torra platser, såsom stora delar av Afrika, blir ännu torrare, medan regioner med 

monsunregn kommer få fler översvämningar och inga av länderna där har förmågan att stå pall för 

dessa förändringar (Eklund, 2009). 

Problemet är vida känt, och det har hållits flera konferenser där länder från hela världen har samlats 

för att försöka komma på en lösning i klimatfrågan. Stockholmskonferensen som hölls 1972 var den 

första som tog upp natur och miljö på agendan, och i dess eftersvall utkom år 1987 FN:s rapport ”Vår 

gemensamma framtid”. I denna rapport beskrevs hållbar utveckling av Gro Harlem Brundtland som 

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov". Definitionen omfattar såväl ekologiska som ekonomiska 

och sociala aspekter. 

Men ett problem som rör så många länder och så många människor blir snabbt väldigt komplext. Det 

är uppenbart att utsläppen måste minska, men vilka som ska stå för dessa minskningar, och till vilket 

pris är desto svårare att svara på. Ett dilemma är att de fossila bränslena lämpar sig så bra som 

drivmedel, samtidigt som de är väldigt dåliga ur en klimatsynpunkt. De innehåller mycket energi, är 

relativt lätta att både utvinna och transportera, och dagens teknik är väl anpassad för att drivas med 

hjälp av just fossila bränslen (Vetenskapsakademien & Ingenjörsvetenskapsakademien, 2011). 

Ett alternativ till fossila bränslen är olika typer av biobränslen, och användningen av dessa har ökat 

de senaste åren. Ordet ”bios” härstammar från grekiskans liv, biobränslen eller ”livets” bränsle 

kommer ifrån allt material som produceras av naturen. Koldioxiden som frigörs vid förbränningen 

motsvaras av den mängd som tagits upp av växterna och därför blir nettoutsläppet av koldioxid till 

atmosfären noll. Biobränslet används till att producera el, värme och drivmedel. I Sverige delar vi upp 

biobränslen i fem delar (Energimyndigheten, 2013): 

 Trädbränslen såsom bark, pellets och ved. 

 Tallbeckolja och returlutar från massaindustrin. 
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 Biologiskt avfall och kompost. 

 Deponi och rötgas. 

 Biodrivmedel och biooljor. 

Biodrivmedel tillverkas av grödor som odlats på jordbruksmark. Produktionen kan ske på två sätt. 

Antingen används oljeväxter såsom raps, soja, palmolja eller buskväxten Jatropha där oljan pressas ur 

växterna och kan därefter användas direkt som drivmedel. Eller så tillverkar man etanol av 

stärkelsegrödor som till exempel majs, sockerrör och vete genom att jäsa grödorna till alkohol i 

destillerier. Dessa energigrödor kräver god tillgång på näring och vatten (WWF, 2008). 

1.1 Bakgrund 
Att enbart byta till biodrivmedel garanterar dock inte en hållbar utveckling, eftersom en minskning av 

koldioxidutsläppen bara är en del av denna. Ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter spelar också 

in i den definitionen av hållbar utveckling som oftast används idag.  

Biobränslen är den största förnybara energikällan idag och har stor potential att växa (Jansson, 2015). 

För att uppnå en hållbar utveckling inom området syns ett allt större behov av ny kunskap om 

miljöeffekter och dess påverkan på mark och vatten.  Både ur ett kortare tidsperspektiv men även på 

lång sikt. Detta ställer höga krav på hur dessa biobränslen odlas och framställs. Ett sätt att kontrollera 

framställningsprocesserna är att införa certifieringar som syftar till att säkerställa produktionen och 

vara i linje med en hållbar utveckling. WWF har i sammarbete med storföretagen Coca Cola, Bacardi, 

Ferrero group, BP och Shell utvecklat certifieringssystemet Bonsucro. Detta för att det tidigare har 

saknats ett certifieringssystem för just sockerrörodling som varit globalt vedertaget (Smedley, 2014).  

Nästan all etanol som säljs i Sverige idag kommer från sockerrörsodlingar i Brasilien, vilka har varit 

mycket omdiskuterade de senaste åren på grund av dåliga arbetsförhållanden och tvivelaktiga 

produktionsmetoder (Indewall, 2015). Med grund i detta är det värt att ställa sig frågan hur 

sockerrörsodlingarna påverkar vatten och mark och ifall de certifieringssystem som används idag är 

tillräckliga för att på lång sikt kunna motivera ett byte till denna typ av drivmedel.  

1.2 Syfte 
Denna studie har som huvudsyfte att med fokus på hållbar utveckling beskriva hur 

certifieringssystem för sockerrör fungerar samt belysa sockerrörsodlingars mark- och 

vattenpåverkan. Vidare syftar studien till att simulera kolets och kvävets budgetar i 

sockerrörsodlingar med olika skötselmetoder. 

1.3 Mål 
Göra en ingående kvalitativ analys av sockerrör för etanolframställning med avseende på 

miljöpåverkan och social hållbarhet. 

Fastställa hur kolets och kvävets flöden ser ut i de olika simulerade odlingssystemen. 

Diskutera hur väl certifieringssystemet Bonsucro fungerar i praktiken 

1.4 Hypotes 
Hypotesen till resultatdelen för simuleringen lyder att den konventionella odlingen som använder 

stora mängder gödsel och föreldar grödorna kan ta ut mest skörd. Dock antas den ha en högre 

påverkan på mark och vatten med kväveläckage och högre utsläpp av växthusgaser. Medan odlingen 

som varken gödslar eller eldar sina grödor samt lämnar alla toppar och blad har små skördar men 

också liten påverkan på vatten och mark. De odlingarna som försöker efterlikna certifierade odlingar 
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antas få skördar som varken har högst eller lägst avkastning och en påverkan av omgivningen som är 

medelstor jämnfört med de andra. 

1.5 Avgränsningar 
Vid utformandet av studien gjordes flera avgränsningar för att kunna forma en rapport som förhåller 

sig till mål och syfte med relevans.  

Produktionskedjan från gröda till bränsle innefattar en mängd steg såsom odling, transport, 

produktion, lagring och slutanvändning. Som kan utläsas av syftet kommer en simulering att göras av 

odlingen och därför kommer fokus endast att ligga på detta steg i produktionskedjan. 

Av alla de typer av biobränslen som finns på marknaden kommer fokus endast att ligga på etanol från 

sockerrör, detta på grund av att sockerrören ger en av de högsta avkastningarna men samtidigt 

använder stora mängder vatten vid odlingen. Dessa aspekter är intressanta för denna rapport.  

Brasilien är världens största producent av sockerrör och näst största producent av etanol och 

dessutom det land som exporterar störst andel etanol till Sverige. Brasilien blir därmed det naturliga 

valet av land att ha som region för simuleringar och litteraturstudie (UNICA & Apex-Brasil, 2015). 

Dessutom finns det mängder av information om ämnet med fokus på Brasilien i vetenskapliga 

rapporter och studier vilket underlättade litteraturstudien. 

I modellen så plockas blad och toppar med vid skörd. Det kan tänkas att dessa biprodukter har andra 

användningsområden i produktionskedjan, dessa skulle till exempel kunna användas som bränsle vid 

de energikrävande processanläggningarna. Att ha med detta i rapporten skulle mest leda till 

spekulationer och för att faktiskt bli varse om hur det egentligen går till på odlingarna skulle dessa 

undersökningar istället behöva ske på plats. 

2 Metod 

2.1 Litteraturstudie 
Studien har utförts med hjälp av två olika metoder. För att ge en grundläggande bild av biobränslen 

och då främst etanol i Brasilien har en litteraturstudie att göras. Referenserna är till största delen 

vetenskapliga rapporter men för faktainformation har hemsidor och tillförlitliga texter av 

organisationer att användas.  

2.2 Coup Model 
Den andra delen av rapporten använder simuleringsprogrammet Coup Model som bas. Coup Model 

är ett simuleringsprogram med syfte att ”kvantifiera och öka förståelsen om grundläggande 

hydrologiska och biologiska processer i ett jord-plantor-atmosfärsystem”. Programmet finns 

tillgängligt gratis online (Jansson, 2015).  

Coup Model är ett bra verktyg att använda när man vill undersöka budgetar över vart näringsämnen 

tar vägen i ett odlingssystem. Med hjälp av parametrar och switchar kan man bygga upp sitt system 

och sin växt för att efterlikna verkligheten. Med hjälp av klimatdata från klimatstationer för önskat 

område och andra komplexa variabler såsom vinderosion och fotosyntesens förändring simuleras 

odlingssystemet. För studiens system är kväve och kol de parametrar som ger mest läsbara data och 

tydligast resultat för att uppfylla syfte och mål.  
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2.3 Simulering 

2.3.1 Modellreferenser och data för input 

Den klimatfil som användes tillhandahölls av Per-Erik Jansson, professor på mark och vatten på KTH, 

kommer från en mätstation 23.5 grader syd och 50 grader väst med ett klimat som liknar São Paolo. 

Med en genomsnittlig nederbörd på cirka 1350 mm/år, genomsnittlig lufttemperatur på 21.3 grader 

Celsius, en relativ luftfuktighet på 50 % och en genomsnittlig vindhastighet på 2.1 m/s motsvarar den 

ganska väl de klimatdata som finns registrerade för regionen (Climatemps, 2015). Klimatfilen avläses 

varje dag i modellen. Den årliga nederbörden är tillräcklig för att inte behöva konstbevattna odlingen 

(Ellis & Merry, 2004). 

 

De simuleringar som gjorts är uppbyggda från en och samma basmodell som blev tillhandahållen av 

Per-Erik Jansson. Basmodellen beskriver en jord, omgivning och yttre faktorer vid det klimat som 

stöds av klimatdata. Utifrån basen har växten byggts upp likt sockerrörsplantan med värden som 

överensstämmer med de vetenskapliga källor som används till litteraturstudien i rapporten. 

Simuleringens syfte är att påvisa om det finns några skillnader i kvävet och kolets budget i marken 

samt hur växten förändras under ett långt tidsperspektiv på trettio år från år 1979-2009 då 

klimatdata finns tillgänglig. Detta visas genom fem olika simuleringar som skiljer sig i hantering av 

toppar och blad eller mängden gödsel som används. Modellen gör 96 iterationer per dag under 

simuleringstiden för att ge ett noggrant resultat. I tabell 1 nedan beskrivs några av de parametrar 

som fungerar som bas för de simulerade systemen. Kol/kväve-förhållandet visar hur bördig jorden är 

och det värdet som används i modellen avser att få jorden ganska mager för att marken skall kunna 

utnyttja kvävet bättre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Utvalda parametrar för den simulerade modellen 

2.3.2 Beskrivning av de simulerade systemen 

System 1: Lämna alla toppar och blad utan gödsel (limegrön): 

Denna simulering skall eftersträva en så liten mänsklig påverkan som möjligt på mark och vatten i 

försök att likna en typ av ekologisk odling. Därför används det ingen gödsling och alla toppar och blad 

lämnas kvar på marken vid skörd.  

System 2: Certifiering utan gödsel (mörkgrön): 

Detta system följer de riktlinjer som finns för att uppnå certifiering. För att kunna bli certifierad ska 

det enligt Bonsucros indikator 5.2.3 lämnas minst 30 % av alla blad och toppar på marken vid skörd. 

De resterande 70 % skördas tillsammans med stammen. Här används inget gödsel då det ska vara så 

bra från miljösynpunkt som möjligt. 

Parameter Värde 

Växthöjd 2 m 

Rotdjup 0.5 m 

Simuleringsperiod 30 år 

Skördedag dag 330 

Gödslingsdag dag 331 

Andel av stammen som skördas 95% 

Andel av rötter som lämnas kvar i marken 75% 

Kol/kväve-förhållande 25 

Startvärde kol i jord 11 kg/m2 
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System 3: Föreldning utan gödsel (röd): 

Denna simulering skall efterlikna ett mindre jordbruk där övergång till mekanisk skörd ännu inte varit 

möjlig varför eldning innan skörd utförs. Vid föreldning av skörden försvinner 85 % av blad och 

toppar (Galdos, 2009). En funktion för att kunna simulera eld finns inte tillgänglig i Coup Model. För 

att liknas vid eldning så skördas bladen och topparna med resterande skörd för att sedan räknas bort 

vid analys av resultatet. Det antas att de resterande 15 % tas med vid skörd för att användas till 

andra ändamål och därför tas 100 % av alla blad och toppar bort vid skörd. Denna odling använder 

inte gödsel. 

System 4: Certifierat jordbruk med gödsel (blå): 

Detta system föreställer en stor konventionell odling som uppnår kraven för certifiering. Mekanisk 

skörd tillämpas och gödsel tillförs samt att 70 % av alla blad och toppar skördas. För att uppfylla 

Bonsucros certifieringskrav tillförs gödsel enligt rekommendation som är ”i enlighet med vad den 

regionala industrin anser vara bästa praxis och helst förankrat i vetenskapen”. Eftersom någon sådan 

siffra inte finns att tillgå för vald region används istället värden från R.M. Muchovej och P.R. 

Newmans rapport. Där ligger rekommendationen på 45-300 kg N/ha och år, och i denna studies 

simulering valdes 63 kg N/ha och år efter Galdos med fleras (2009) experiment i Goiânia. Goiânia har 

dock ett annorlunda klimat jämfört med São Paolo då det ligger 7.5 grader syd och 35 grader väst i 

nordöstra Brasilien. 

System 5: Föreldning med gödsel (svart): 

I det sista systemet efterliknas en stor men gammeldags odling där konventionella metoder används. 

Skörden föreldas och gödsel tillförs med 90 kg N/ha och år. I modellen plockas alltså 100 % av blad 

och toppar med vid skörd. Detta system skall föreställa en odling som inte har några avsikter att 

syssla med hållbar utveckling men önskar hög avkastning ekonomiskt. 

3 Resultat  

3.1 Resultat litteraturstudie  

3.1.1 Sockerrör 

Sockerrör är en flerårig tropiskt växt inom gräsfamiljen Poacae. Sockerrören trivs i tropiskt klimat och 

kan hittas från 30 grader norr till 30 grader söder om ekvatorn där det finns tillräcklig nederbörd, 

solsken och luftfuktighet. Växten blir cirka två till sex meter hög och har en stamdiameter på cirka 5 

centimeter. Dess blad är 70 till 150 centimeter långa och ungefär 7 centimeter breda. De vassa 

bladen är anknutna vid stammens noder och vid basen. Stammen har en hård vaxbelagd yta som ska 

skydda den inre mjuka massan. Massan är omgiven av fiber som ofta handskalas vid produktion av 

etanol. Innandömet utvinns i processanläggningar för att producera socker och etanol. Sockret 

produceras i bladen tack vare fotosyntesen och förs sedan in i stammen (James, 2004). 

Det finns fem stycken huvudarter som används till sockerrörsproduktion. Saccharum officinarum, S. 

barberi, S.robustum, S.sinsense och S.spontaneum. Det finns dock mängder med avlade varianter av 

dessa som är asexuella och inte fortplantar sig. Detta ökar produktionen eftersom de avlade 

plantorna är speciellt utformade för det område där de odlas (Berding et.al, 2004). Arterna kan ha 

varierande utseende beroende på användningsområde och plats men huvuddragen är de samma 

(Royal Botanic Gardens, 2010). 
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3.1.1.1 Odling 

Då en ny odlingscykel tar sin början tas 45 centimeter långa sticklingar från stammen från gamla 

sockerrör och dessa läggs horisontellt på ungefär 10 till 18 centimeters djup. I genomsnitt planteras 7 

ton sticklingar per hektar. Odlingarnas utseende, oberoende av lutning, landskapskonturer, diken och 

vägar, bör hela tiden maximera utnyttjandet av ytan och förenkla tillgängligheten. Formen på fälten 

är oftast rektangulär förutom där fastighetsgränser eller geologiska faktorer skapar hinder. I dessa 

fall kan raderna tvingas att göras kortare än maxlängen på fälten, vilket reducerar effektiviteten av 

mekaniska fordon på fälten. Bredden på raderna varierar mellan 60 till 200 cm med ett medeltal på 

ca 150 cm. Om det inte finns några andra begränsande faktorer leder smalare rader till högre 

avkastning från sockerrören. En optimal fördelning på 90 % grödor och 10 % vägar, diken och kanaler 

eftersträvas (Ellis & Merry, 2004). 

Vattentillgången är en av de viktigaste faktorerna för att grödan ska växa. Sockerrör är efter ris och 

träd en av de törstigaste växterna i sitt slag och behöver ungefär 1100-2000 mm nederbörd per år. 

Om inte detta kan tillgodoses av regn får kostsamma bevattningssystem tillsättas. Fördelen med 

dessa är dock att odlaren själv kan bestämma när grödan behöver vatten (Ellis & Merry, 2004). 

För att kunna växa så effektivt som möjligt används vid de flesta odlingar konstgjorda gödningsmedel 

vilka innehåller de viktigaste näringsämnena som jorden behöver. Kväve är det näringsämne det är 

mest troligt att jorden har brist på och är därför den viktigaste ingrediensen i gödsel. Kväve ingår i 

aminosyror, protein och andra organiska beståndsdelar i sockerrören. För mycket kväve kan dock 

leda till att överdelen av plantan blir för stor i förhållande till rotdelen, lågt sockerinnehåll och 

försening av blomning. Kalium tas liksom kväve upp i överskott när det finns tillgång och hjälper 

växten med cellernas osmotiska funktioner. Fosfor är även det en begränsande faktor vid tillväxt och 

produktion. Fosfor är också en viktig del av fotosyntesen, respirationen och andra fysiologiska 

processer. Kalcium är nödvändigt för att aktivera vissa enzymer när dessa är bundna till protein. 

Magnesium är oftast inte heller någon bristvara i jorden, men tillsätts ibland tillsammans med 

kalcium i form av kalksten (Ellis & Merry, 2004). 

3.1.1.2 Skörd 

Från mellan 12-15 månader efter plantering skördas sockerrören och detta görs antingen mekaniskt 

eller för hand med machete eller annat knivdon. Då sockerröret som tidigare nämnt är en perenn kan 

roten lämnas kvar och ge skott flera säsonger. Detta kallas “ratooning” och medför en kortare 

odlingstid men försämrar kvaliteten på grödan eftersom näringsämnen inte hinner lagras i samma 

takt som de tas ut i samband med skörd (Weekes, 2004). 

Det finns flera olika sätt att skörda sockerrören när de är mogna. Vid manuell skörd eldas ofta fälten 

innan vilket bränner bort döda löv samt en del av det vax som omger stjälkarna och på så sätt 

underlättar den manuella skörden. Att skörda för hand erbjuder många arbetstillfällen men i och 

med det också höga investeringskostnader för sockerrörsodlarna. Plantdelar och annat spill som inte 

bränns upp bidrar med värdefull marktäckning. Mekanisk skörd har höga investeringskostnader, 

kräver kunniga arbetare och lämpar sig endast på större odlingsytor som dessutom måste vara 

relativt platta. Mekanisk skörd ökar även mängden material som forslas bort från fälten tillsammans 

med stjälkarna vid skörden vilket ofta leder till ökad jorderosion. Vid skörd klipps stjälken av vid 

marken och topplöven skärs bort. Stjälkarna buntas ihop och transporteras till 

processanläggningarna. Sockerrören förlorar snabbt sin förmåga att omvandlas till etanol, vilket gör 

att raffinaderierna måste ligga nära odlingarna. Vanligtvis processas rören inom 24 timmar 

(Cheesman, 2004). Vid produktionen pressas vätskan ur stammen som kokas och kristalliseras för att 

sedan produceras till vald produkt (Weekes, 2004). 
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Sydöstra Brasilien har en genomsnittlig produktion från sockerrörsodlingarna på ca 70 ton per hektar 

och år men precis hur produktiv en odling är beror på ett flertal faktorer (Cheesman, 2004). Det 

genomsnittliga kolinnehållet i sockerröret ovan jord är cirka 50 % och 44,6% i stammen (Dias Paes & 

Marin, 2011). 

3.1.2 Brasilien 

Federala republiken Brasilien är nästan tjugo gånger större än Sverige och världens femte största 

land. Det sträcker sig över tre tidszoner och täcker nästan halva Sydamerika.  Det bor runt 200 

miljoner invånare i landet och det officiella språket är portugisiska men det finns ytterligare cirka 280 

stycken indianspråk. Statskicket är republik och den nuvarande presidenten Dilma Rousseff har suttit 

på posten sedan 2011. São Paulo är med sina 44 miljoner invånare Brasiliens folkrikaste delstat och 

ligger i sydöstra delen av landet. (Lindahl, 2012). 

Brasilien har tack vare de senaste två presidenterna från arbetarpartiet (PT) lyckats stimulera 
ekonomin och börjat kämpa för mänskliga rättigheter. Diskriminering av etnicitet, religion och dylikt 
är olagligt enligt konstitutionen och detta ger ett starkt skydd för minoriteter och urfolk. 
Arbetslösheten är cirka 5 procent och den lagstadgade minimilönen var 2012 drygt 2000 svenska 
kronor. Det finns en stark arbetslagstiftning som ger skydd åt arbetstagarna och arbetstiden är högst 
44 timmar per vecka. Enligt internationella arbetsorganisationen (ILO) finns det dock arbete som sker 
under slavliknande förhållanden i landet och då främst inom jordbruket samt vid skogsskövling. 
Grundskoleobligatorium för alla barn från 6 till 14 års ålder är lagstadgat sedan 2006 och runt 98 % 
av alla barn i det ålderspannet gick i skolan år 2011. Ett lagförslag om att förbjuda barnaga 
presenterades år 2010 men är inte färdigställt ännu. (Utrikesdepartementet, 2012) 
 

3.1.2.1 Etanolframställning i Brasilien genom historien 

Redan år 1903 föreslogs en ökning av etanolproduktion som drivmedel av nationalkongressen i 
Brasilien. Under den stora depressionen 1931 implementerade den brasilianska staten att en 5 % mix 
av etanol kunde blandas i den vanliga bensinen för att minska sitt beroende av fossila bränslen och 
använda sitt överskott från sockerindustrin. Under andra världskriget blev mixen obligatorisk och 
etanolindustrin blev ett strategiskt nationalintresse. Odlingarna förlades i den sydöstra delen av 
landet då andra delar av landet var hotade av kriget. (de Andrade & Miccolis, 2011) 
 
Industrin expanderades i rask takt men reglerades så att varje region fick producera en mängd etanol 
baserat på den regionala sockerkonsumtionen. Vid oljekrisen år 1970 satte regeringen in styrmedel 
och regler så att 20 % etanolblandningar fick användas i bensinen. Destillerier placerades vid 
processanläggningarna och nya motorer med etanol som drivmedel utvecklades för personfordon. 
Ett program kallat Pro-alcohol garanterade att Brasilianska statens oljebolag Petrobrás skulle köpa en 
viss andel etanol, producenterna gavs låga räntor och etanolen såldes i pumparna från mellan 40-
80% billigare än bensin. Pro-alcohol tillsattes av regeringen år 1975 som lyckades fyrdubbla 
produktionen av etanol. Programmet skyddade även sockerodlare mot konkurs då sockerpriset sjönk 
kraftigt under denna period. 
 
I början på 90-talet sjönk produktionen igen då offshore-olja hittades av Petrobrás, det globala 
sockerpriset ökat och till följd av detta lades Pro-alcohol ner. Etanolen blev då mindre attraktivt som 
bränsle och bilarna tankades istället med vanlig bensin. 
 
Regeringen upprättade år 2000 den nya myndigheten ”National Agency of Petroleum” (ANP) för att 
reglera marknaden och få igång etanolproduktionen igen. I samband med detta startades även ett 
program för flexifuelbilar som revolutionerade bilindustrin och expanderade etanolanvändningen 
mångdubbelt. Idag är Brasilien världens näst största tillverkare av bioetanol efter USA med 23.1 
miljarder liter etanol år 2012 (Unica & Apex-Brasil, 2015). 



8 
 

 
För att inte inkräkta på regnskogen och dess biodiversitet har sockerrörsodling förbjudits i 
regnskogsregioner såsom Amazonas och Pantanal. För att försvåra spridningen i dessa områden 
nekas odlare lån och processanläggningar tvingas att flytta till andra delar av landet (de Andrade & 
Miccolis, 2011). 

 

3.1.2.2 Sociala förhållanden 
Den snabba expansionen av etanolframställning i Brasilien har de senaste åren väckt frågor om 

sockerrörsodlingarnas negativa sidor och hur hållbart detta bränsle faktiskt är. Då allt fler larm har 

kommit om dåliga arbetsförhållanden och livsvillkor för de arbetare som jobbar på fälten har mycket 

uppmärksamhet getts den sociala hållbarhetsaspekten. Det finns dock uppenbara positiva 

konsekvenser med en ökad etanolanvändning även när det gäller hälsa och livsförhållanden. 

Reduktion av fossila bränslen leder bland annat till minskningar av NOX-utsläpp vilket förbättrar 

luftkvaliten i storstadsområden. En övergång från eldning innan skörd till mekanisk skörd har 

förbättrat luftkvaliten avsevärt på landsbygden i områden med sockerrörsodlingar (Goldemberg, J., 

Teixeirera Suani C., & Guardabassi P, 2008). 

Sockerrörsproduktionen i Brasilien och dess sociala förhållanden har uppmärksammats i media 

många gånger de senaste årtiondena, där den anklagats för att vara en smutsig industri med dåliga 

arbetsförhållanden. Fotografen Karl Melander besökte under två veckor år 2007 två olika 

sockerrörsodlingar i Brasilien för att på egen hand kunna dokumentera ursprunget för den svenska 

e85-etanolen. Problemen han uppmärksammade var bland andra hälsoriskerna vid bränning innan 

skörd och som kontrast till dessa massarbetslösheten som uppstår då skörden mekaniseras. 

Situationen var värre i norra Brasilien medan regionen São Paolo anses ligga i framkant när det gäller 

arbetsförhållanden och arbetsvillkor på odlingarna. De som jobbar under kontrakt är oftast skyddade 

genom lagstiftning men antalet som jobbar svart är fortfarande högt, speciellt i de norra delarna av 

Brasilien (Lomberg, S, 2007). 

Arbetsvillkoren för sockerrörsodlare ska följa ILO:s standarder och dessa implementeras till viss del i 

São Paolo. Fackförbunden är väl utvecklade och detta har starkt bidragit till att dagens lagstiftning ser 

ut som den gör. Anställningsvillkoren på sockerrörsodlingarna är ofta bättre än inom andra 

jordbrukssektorer i Brasilien men lokala problem existerar fortfarande. Under åren 2004-2007 

rapporterades 19 dödsfall relaterade till odlingar i São Paolo-regionen (Goldemberg, J. Teixeirera 

Suani C. & Guardabassi P, 2008). 

Genomsnittslönen för en arbetare på sockerrörsodlingarna i São Paolo var 50 % högre än 

familjemedelinkomsten i Brasilien i stort. Trots bra arbetsförhållanden är utbildningsnivån relativt låg 

och 37.6 % av arbetarna har studerat mindre än fyra år och 15.3 % är analfabeter. De vita jobben 

ökade med 18 % mellan åren 2000-2002 och nådde då siffran 764 000. I genomsnitt skapas ungefär 

700 000 nya jobb för varje ökning på 300 miljoner ton sockerrör per år. Lagstiftningen som kräver att 

odlingarna ska gå över till mekanisk skörd inkluderar också ett hjälpprogram som ska hjälpa arbetare 

vars jobb ersatts med maskiner (Goldemberg, J. Teixeirera Suani C. & Guardabassi P, 2008). År 2007 

skedde ungefär 40 % av all skörd i Brasilien utan bränning och en stor del av de berörda arbetarna 

upptogs i programmet. Detta gynnar även odlingarna eftersom de i många fall har svårt att hitta 

kvalificerad arbetskraft som kan hantera de maskiner som behövs vid mekanisk skörd.  

Jobbtillfällen inom sockerrörsproduktionen är billigare än exempelvis kemisk och petrokemisk 

industri där kostnaden är upp till tjugo gånger mer. Dessutom är antalet jobb per enhet producerad 

energi 152 gånger högre inom etanolsektorn än inom oljeindustrin. I anslutning till de stora 

processanläggningarna finns mer än 600 skolor, 200 förskolor och 300 rörliga vårdenheter i drift. I en 
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studie där fler än 47 enheter studerats påvisades att 90 % av dessa erbjöd hälso- och tandvård, 

transport och livsförsäkring och att 80 % av dem erbjöd mat och läkemedelsdistribution 

(Goldemberg, J. Teixeirera Suani C. & Guardabassi P, 2008). 

Den brasilianska regeringen har skrivit under ILO:s rekommendationer som förbjuder farligt 

barnarbete och har dessutom fastställt minimiåldern för tunga arbeten till 18 år. Dessutom har 

Brasilien förbättrat och utökat inspektionerna av arbetsförhållanden och miljöproblem inom 

sockerrörssektorn. Trots detta är kontrollerna inte tillräckliga och vissa brott mot dessa lagar har 

påträffats vid ett flertal tillfällen. Flera rapporter visar att anläggningarna inte följer ILO:s 

rekommendationer och menar att Brasilien fortfarande har en lång väg att gå innan den sociala 

hållbarhetsaspekten inom sockerrörsodlingssektorn är uppnådd (Goldemberg, J. Teixeirera Suani C. & 

Guardabassi P, 2008). 

Det finns också en del av lagstiftningen som ska kompensera familjer som förlorar inkomst för att 

deras barn inte tillåts arbeta då de är för unga, och denna ska ha höjt etanolpriset med ungefär 4 %. 

Trots denna åtgärd är 3 % av alla arbetare inom sockerrörssektorn yngre än 17 år (Goldemberg, J. 

Teixeirera Suani C. & Guardabassi P, 2008). 

3.1.2.3 Sveriges etanolimport 

Etanol som bränsle i Sverige har varit starkt omdebatterat de senaste åren och bland Svenska 

Dagbladet (Lomberg, S, 2007) har publicerat artiklar om dåliga arbetsförhållanden i etanolens 

ursprungsländer.  

Det finns också artiklar från senare år som beskriver en inte bättre bild av odlingarna. En studie från 

2012 gjord av bland andra Edgard Dias Batista på Kungliga tekniska högskolan, omnämnd i en artikel 

från SVT Nyheter (2012) sammanställde etanolens för- och nackdelar utifrån infallsvinklarna ”utsläpp 

av växthusgaser, potential som fordonsbränsle, sociala frågor, förändrad markanvändning, 

ekonomiska frågor och mat kontra bränsle”. 

När etanolen först kom ut på den svenska marknaden följde subventionerade etanolbilar och lovord i 

dess fotspår. Sedan kom vittnesmål om dåliga arbetsförhållanden, skogsskövling och problematiken 

med att odla drivmedel kontra att odla mat. (SVT Nyheter, 2012) 

I denna studie drogs slutsatsen att etanol är ett hållbart bränsle eftersom 65 % av effekterna var 

positiva, och 25 % negativa. Resterande procent var neutrala. Det är dock viktigt att notera vilken 

växt etanolen kommer ifrån och var växten odlas. Exempelvis är etanol från sockerrör bättre än den 

från majs. (SVT Nyheter, 2012) 

Från och med 2008 säljer OKQ8 enbart etanol E85 som kommer från certifierade odlingar. Ett avtal 

mellan OKQ8, Sekab och odlare i Brasilien ska garantera att odlingen sker på ett hållbart sett, både 

vad gäller miljö och arbetsförhållanden. Det ställs också krav på att växthusgasutsläppen ska minska 

med 77 % jämfört med att tanka bensin. De nya kraven innefattar förutom kravet på minskning av 

koldioxidutsläpp också nolltolerans mot regnskogsavverkning och barnarbete. (OKQ8, 2008) 

All etanol E85 som säljs hos OKQ8 kommer från brasilianska sockerrör. (OKQ8, 2008) 

3.1.3 Odlingssystems flöden 

I de flesta odlingssystem tillsätts någon typ av gödsel som bland annat innehåller kväve, och i vissa 

fall sker även konstbevattning. Sockerrören tar upp koldioxid, vatten och näringsämnen och växer på 

så sätt. Ut från systemet flödar biomassa i form av sockerrören som skördas, GHG-utsläpp från 

jorden och växterna vid cellandning, kväve och fosfor som läcker från marken samt läckage av 
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jordbrukskemikalier. Det sker även ammoniakavgång vilket kan skapa lokal försurning (Albertsson B., 

2000). 

 
 
Figur 1: Flöden i odlingssystem 

3.1.4 Miljöpåverkan till följd av sockerrörsodling 
Sockerrörsodling ger ett flertal effekter på såväl mark och vatten som luft. De viktigaste av dessa är 

näringsläckage från gödsling, spridning av bekämpningsmedel, läckage av lustgas till atmosfären samt 

partikelutsläpp vid eldning innan skörd. Ett schema med de viktigaste miljöeffekterna finns 

presenterat nedan och därefter följer en mer ingående förklaring av de problem som finns. 

 

Figur 2: Miljöpåverkan från sockerrörsodling 
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3.1.4.1 Påverkan på mark 

Vid sockerrörsodling påverkas jorden i olika avseenden och av olika faktorer. Tunga 

jordbruksmaskiner påverkar porositet och densitet medan flöden av olika näringsämnen och 

bekämpningsmedel påverkar jordens kemiska sammansättning. 

De direkta effekterna på jorden från sockerrörsodlingar är störst på själva odlingsfälten. Jorden 

spelar en stor roll för sockerrörsodlingen och beskrivs som en levande dynamisk resurs bestående av 

mineralpartiklar såsom sand, silt, lera, organiskt material och många olika levande organismer. En bra 

jord bör innehålla 1000 kg/ha jordmaskar, 2700 kg/ha svampar, 1700 kg/ha bakterier 150 kg/ha 

urdjur, 1000 kg/ha leddjur och andra små djur. Bevarande av jordens kvalitet och underhåll av dess 

fysiska, kemiska och biologiska egenskaper anses viktigt för en hållbar sockerrörsodling (Cheesman, 

O, 2004). 

Kolmängd i marken är en annan viktig aspekt. Att binda koldioxid från atmosfären i växten samtidigt 

som högre kolvärden i mark leder till högre bördighet och en mer produktiv gröda. Allt kol som 

allokeras ner i marken från växtens delar ovan jord leder därmed till minskad växthuseffekt. För 

jordtyper i tropiska skogar ligger kolvärdet på cirka 7,1–14,5 kg/m2 (Paustian et al, 1997). 

3.1.4.1.1 Jorderosion 

Jorderosion ses som ett stort problem, särskilt i jordbruk med tropiska klimat. Jorderosion leder till 

förluster av essentiella resurser och omfördelning av organiskt och näringsrikt material, men kan 

även påverka miljön negativt genom markförstörelse och bortforsling av sediment med 

ytavrinningen. Vegetation reducerar risken för erosion genom att stabilisera jorden och förhindra 

direkt exponering av nederbörd. Erosionsrisken är som högst när jordens förmåga att infiltrera vatten 

är som lägst och detta påverkas bland annat av kompakteringsgrad och sluttningsvinkel. Wrigley 

(1985) uppskattar att ytavrinningen dubblas då lutningen fyrdubblas och att en dubbling av 

avrinningsflöde ökar risken för bildning av vattenfåror fyrdubbelt, minskning av bärandekapaciteten 

32-falt och tillåter partiklar som är 64 gånger större att följa med vattenflödet (Cheesman, O, 2004). 

Erosion till följd av vattenströmmar som sveper bort jord och bildar kanaler kan resultera i att hela 

odlingsfält blir oanvändbara. Erosion till följd av att nederbörden överstiger infiltrationen tar bort 

toppskiktet av jorden från fälten utan att märkas nämnvärt vilket gör detta problem svårt att 

upptäcka. Det samma gäller erosion på grund av vind som ofta misstas för en vanlig dammstorm. 

Olika jordtyper påverkas olika allvarligt av erosion (Cheesman, O, 2004). 

Avrinningsmönster i jordbruksekosystem har inte tagits upp i speciellt många studier, men det finns 

ändå ett antal relevanta studier från sockerrörsodlingssystem som berör hur sediment och 

näringsämnen förflyttas. Studier från Australien visar att 50 % av allt kväve och 80 % av allt fosfor 

som transporteras är bundet till sediment (Cheesman, O, 2004). 

 

I många områden odlas sockerrören i sluttningar vilket kan leda till jorderosion. Graden av negativ 

påverkan beror till stor del på lokala förhållanden såsom jordtyp, sluttning och nederbörd samt 

vindförhållanden. Uppskattningar för jordförluster till följd av erosion sträcker sig från 15 till 500 

ton/ha och år. (Lugo-Lopez et al, 1981; Prove et al, 1995) Förutom erosion försvinner jord också med 

plantan när denna skördas. Denna mängd uppskattas att uppgå till 1-15 % av materialet som fraktas 

till processanläggningarna. Denna siffra är betydligt högre vid sockerbetsodlingar (Cheesman, O, 

2004). 
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3.1.4.1.2 Försämring av jordkvalitet 

Jordkvalitet är ett komplext koncept som innehåller flera vitt spridda biologiska, kemiska och fysiska 

variabler. Olika odlingsmetoder kommer troligen påverka nivåerna av skadliga ämnen i jorden på 

olika sätt, antingen genom att påverka mängden skadliga ämnen i avrinningsvatten och i sediment, 

eller genom att påverka nedbrytningshastigheten av bekämpningsmedel. Till exempel har det visats 

att Atrazin i jorden vid sockerrörsodling minskade med ökade nivåer av tillfört kväve (Cheesman, O, 

2004). 

Ackumulering av salt är vanligt där vattnet som används vid konstbevattningen har relativt hög 

salthalt (800 p.p.m. eller mer). Tecken på saltackumulering visas som en tunn vit skorpa på toppen av 

odlingsraderna. Detta kan dock undvikas om odlingarna förses med passande ytdränering 

(Cheesman, O, 2004). 

En studie utförd på Mauritius av Ng Kee Kwong och Deville (1994) studerade läckage av 

näringsämnen från sockerrörsodlingar. Dessa studier använde sig av kvävehaltigt gödsel såsom 

NH42SO2 och NaNO3 tillfört med en hastighet av 100kg N/ha och år på olika jordtyper i områden med 

olika mängd nederbörd. Hur kvävet spreds vertikalt och horisontellt i jorden påverkades inte av typ 

av gödsel eller tidpunkt för gödslingen. Mer än 50 % av kvävet stannade kvar vid jordytan och mindre 

än 30 % förflyttades mer än 0,3 meter horisontellt. Hur mycket kväve som läckte påverkades mer av 

varaktigheten och intensiteten av torkan innan nederbörd snarare än av den faktiskt läckta volymen 

vätska. Den kumulativa förlusten av kväve över ett år var likvärdig från område till område men 

läckaget var större från torra jordar. Jordtyper med högre halter organiskt material läckte också mer 

kväve. Oxiderade jordtyper höll kvar kväve genom absorption (Ng Kee Kwonga, K. F. och Devillea, J, 

1994). I ett experiment gjort av de Olivera et al (2002) visades att genomsnittsläckaget av kväve på 

en sockerrörsodling där totalt 180 kg kväve gödslades med en nederbörd på 1255 mm/år och 755 

mm/bevattning låg på 4,5 kg/ha (de Olivera et al, 2002). 

 

Jordkompaktering ökar jordens densitet och försämrar dess porositet samt påverkar jordens fauna 

negativt. Minskning i porositet och därmed vatteninfiltrationen resulterar i ökad ytavrinning vilket 

ofta skapar problem med erosion. Kompakteringsrisken är dock högre vid odling av sockerbetor 

eftersom fler processer sker ute på fälten och jorden ofta är blöd under skörden. Andra kvaliteter 

som försämras vid jordkompaktering är förlust av organiskt material och förändringar i näringsnivåer.  

Jordkvaliteten förändras också beroende på vilken skördeteknik som används. I ett försök som 

utfördes år 2008 i Paraguaco i São Paulo, Brasilien, undersöktes skillnaderna i jordpåverkan för 

konventionell skörd genom eldning och mekanisk skörd där detta moment förbigås. Ett 

referensområde med orörd natur ingick också i studien. Områdena där sockerrörsodling bedrevs 

utan eldning visades ha de högsta värdena för pH, P, K, Ca och Mg och lägre värden för potentiell 

försurning, Al3+ och aluminium (Souzaa et.al, 2012).  

Det fanns ingen skillnad mellan det potentiella katjonsutbytet mellan de två skördemetoderna men 

det var högre i det orörda området. De förhöjda värdena av P, K, Ca och Mg i områdena för 

sockerrörsodling utan eldning kommer sig troligtvis av att biomassa lämnas kvar på marken och 

därmed bidrar med näringsämnen. Minskningen för katjonsutbyte i områdena utan eldning kan 

korreleras med skillnader i nivåer av organiskt material, speciellt i områden när odlingen skett under 

en längre period (Souzaa et.al, 2012). 

De högsta nivåerna av organiskt kol hittades i den orörda skogen där mängden var 20,2g/kg, sedan i 

odlingsområdet utan eldning där siffran låg på 12,48g/kg och odlingarna med eldning hade en halt på 

8,1g/kg. Att ombilda urskogsområden till odlingsområden betyder ofta en minskning av mängden 
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organiskt material, vilket ofta förklaras med en ökning av mineraliseringshastigheten. I en studie 

gjord av Marchiori & Melo (2000) drabbades sockerrörsodlingsområden med minskningar på 41-49 % 

på ett djup av 0-10 cm, och på 10-20 cm en minskning med 23-36 % (Souzaa et.al, 2012). 

3.1.4.1.3 Ackumulering av bekämpningsmedel i jorden 

Odlingsmetoder kommer troligen påverka nivåerna av bekämpningsmedel i jorden, antingen genom 

att påverka mängden i avrinningsvatten eller i sediment, eller genom att påverka 

nedbrytningshastigheten av pesticider. Till exempel har det visats att rester från herbiciden Atrazin 

minskade i jorden vid sockerrörsodling med ökade nivåer av tillfört kväve (Cheesman, O, 2004). 

3.1.4.2 Påverkan på vatten 

De negativa effekterna från ökad jorderosion inkluderar förutom försämring av jordkvalitén även 
försämring av akvatiska system i anslutning till odlingarna. När sediment transporteras nedåt genom 
landskapet från sockerrörsodlingarna hamnar de ofta till slut i våtmarker, små vattendrag, floder och 
vattenreservoarer. Deponering av sediment påverkar vattenkvalitén, de lokala ekosystemen, 
biodiversiteten i området samt dess ekosystemtjänster. Ett exempel på hur sockerrörsodlingar 
påverkar vattendrag återfinns i Piracicaba County, São Paolo, Brasilien. År 1978 täckte 
sockerrörsodlingarna 25 % av marken i området när en vattenreservoar byggdes för att förse en 
närliggande stad med vatten. 20 år senare hade sockerrörsarealen ökat till 70 %, och reservoaren 
kunde inte längre användas som vattenkälla på grund av sedimentering och reservoaren hade 
dessutom förlorat 50 % av dess förmåga att hålla kvar vatten (Martinelli & Filoso, 2008). I ett land 
som Brasilien, där det mesta av dricksvattnet kommer från uppdämda floder och reservoarer kan 
sedimentering av akvatiska system få stora konsekvenser.   
 
Ett ytterligare problem med sedimentering är transporten av gifter såsom bekämpningsmedel och 
tungmetaller som används i sockerrörsodlingen. Klorerade kolväten, Atrazin och koppar är exempel 
på ämnen som hittats i akvatiska system i anslutning till odlingar (Martinelli & Filoso, 2008). 
 

Vatten från nederbörd och konstbevattning kan avlägsnas från odlingsfälten genom att rinna längs 

med jordytan beroende på mängd, topografi i området samt jordtyp. Till följd av detta är ytavrinning 

starkt kopplad till faktorer hos jorden såsom jordkompaktering och erosion. Ytavrunnet vatten kan 

föra med sig lösta näringsämnen, bekämpningsmedel och jordsediment (Cheesman, O, 2004). 

3.1.4.2.1 Förorening av vatten 

Vattendrag och akvatiska habitat kan förorenas på grund av kemikalier som används i jordbruk och 

av sediment som bildas till följd av sockerrörsodlingarna. Grundvattnet kan påverkas av läckande 

näringsämnen från det gödsel som tillförs odlingarna. Dessa negativa effekter kan sträcka sig till 

ekosystem nedströms och i vissa fall så långt som till kustzonerna.  

3.1.4.2.2 Läckage av näringsämnen 

Vatten som varken förvinner med ytvattnet, eller avdunstar, antas infiltrera marken. Under 

tillväxtsäsongen kommer en stor del av vattnet som infiltrerar jorden att tas upp av plantorna men 

en del kommer också dräneras från fälten med grundvattnets spridning i marken även kallat för 

perkolation. Hastigheten för perkolationen ökar i de tidiga stadierna och försvinner i stort sett helt 

efter skörd. Infiltrerat vatten kan föra med sig vattenlösliga kemikalier vilket påverkar den kemiska 

sammansättningen av djupare jord ”strata” eller grundvattnet och skjutsar ut dessa i vattenvägar. 

Även andra faktorer såsom jordens pH-värde kan påverka vilken typ av ämnen som kommer läcka ut 

från odlingarna. Jordförsurning ökar läckage av näringsämnen såsom Ca och Mg. Läckage av kväve 

kan leda till övergödning av sötvatten och kustnära ekosystem. Även om den största delen av läckt 

kväve verkar komma från mineraliserat organiskt kväve i jorden, bidrar för mycket gödsling också till 
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problemet. Kväve och svavel är relativt lättrörliga medan fosfat och ammonium är stabila (Cheesman, 

O, 2004). 

För att reducera påverkan på vattensystem finns det flera åtgärder att vidta. För det första bör 

tillförsel av näringsämnen och bekämpningsmedel ske restriktivt. Det är dessutom viktigt att ta 

hänsyn till vilken jordtyp odlingen sker på eftersom jordegenskaperna är viktiga faktorer när det 

gäller läckage av ämnen från odlingarna. Utformning av vattenvägar, diken och buffertzoner är också 

viktiga åtgärder som bör vidtas för att reducera miljöpåverkan (Cheesman, O, 2004). 

Liksom för många andra grödor är sockerrörsodlingarna ofta beroende av konstgödsling för att ge 
ekonomisk lönsamhet. Länge har övergödning och läckage av överflödig näring till akvatiska system 
inte varit ett stort miljöproblem i Brasilien. Men i och med den kraftiga expansionen som skett de 
senaste åren har mängden konstgödsling ökat.  År 2006 användes 3,13 miljoner ton gödsel till 
sockerrörsodlingarna i Brasilien. I och med att mer näring tillsätts i odlingarna ökar också risken för 
att dessa läcker ut till närliggande vattendrag. Eftersom kväve lätt transporteras mellan områden är 
detta ämne det som lättast läcker ut från odlingarna och leder övergödning i vattendrag. 80-100 kg 
kväve per hektar och år tillsätts till Brasiliens odlingar. Detta kan jämföras med samma siffror för USA 
och Nederländerna som är 140-160 kg respektive 300 kg. Flera studier visar att effektiviteten av 
kvävegödsling i Brasilien är ganska låg. De visar att så lite som 20-40 % av det kväve som tillsätts 
faktiskt tas upp av plantorna. Läckage till grundvattnet sker också i olika hög grad beroende på 
jordtyp (Martinelli & Filoso, 2008). 
 
Minskning av regnskogsareal är också ett miljöproblem då det bland flera andra effekter leder till 
försämring av jord- och vattenkvalitén och reducering av biodiversiteten i ett område. Enligt 
brasiliansk lag måste vegetation på båda sidor om ett vattendrag bevaras av en vidd av minst 10 
meter för mindre vattendrag och upp till 500 meter för större floder. Det har dock konstaterats att 
detta i många fall inte uppfylls (Martinelli & Filoso, 2008).  

3.1.4.3 Påverkan på biodiversitet 

Historiskt sett har stora landarealer blivit rensade från sin originalvegetation för att lämna plats för 

sockerrörsodlingar vilket har lett till förluster av levnadshabitat för djur och växter. Dessutom kan 

denna habitatförlust leda till vidare effekter såsom störningar i ekosystemsfunktioner, skillnader i 

hydrologi för områdena samt ökad jorderosion. Speciellt har oro väckts kring påverkan på 

våtmarkshabitat och effekter på angränsande ekosystem såsom flod- och kustzoner (Cheesman, O, 

2004). 

Vissa effekter från sockerrörsodling kan påverka biodiversitet även utanför odlingsfälten. Dessa 

effekter inkluderar sedimentering i vattendrag till följd av jorderosion, övergödning på grund av 

läckage av näringsämnen. Användning av bekämpningsmedel kan ha en direkt negativ effekt på 

biodiversiteten genom att döda organismer som inte utgör målet för dessa men kan också leda till 

indirekta effekter som tillexempel att eliminera arter som stödjer andra organismer i form av föda 

eller skydd (Cheesman, O. 2004). 

3.1.4.4 Påverkan på luft 

Utsläpp från jordbruksmark till atmosfären består till största del av koldioxid och olika kvävehaltiga 

gaser, vilka ökar med tillförsel av gödningsmedel. Lustgas bildas av svamp och bakterier i marken 

genom ombildning av olika kväveföreningar. Nitrifikation kräver syre och det är i denna process 

nitratet bildas som sedan i syrefria förhållanden genom denitrifikation producerar lustgas. Lustgas är 

350 gånger starkare som växthusgas än koldioxid och 90 % av lustgasutsläppen till atmosfären 

kommer från marken. 70 % av utsläppen kan spåras till aktiviteter sammanhängande med jordbruk 

(Cheesman, 2004). 
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Upp till 20 % av det tillsatta kvävet försvinner genom denitrifikation, men variationerna är stora 

mellan olika jordtyper. Weier (1996), refererad i Cheesman (2004), kom fram till att lustgasutläppen 

blev större då nitratbaserade gödningsmedel användes jämfört med ureabaserade. Ökade utsläpp 

återfanns också då ett täcke av växtmaterial lämnades kvar efter skörd, jämfört med de fält där 

marken lämnades bar (Cheesman, 2004). 

Förutom utsläpp från jorden kan sockerrörsodling skapa lutföroreningar då plantorna eldas innan 

skörd, vilket leder till utsläpp av koldioxid, lustgas och metan. Genom att tillföra bekämpningsmedel 

genom luften ökar risken för luftföroreningar vilka ofta associeras med hälsorisker (Cheesman, 2004). 

Även om hälsoriskerna med eldning kan diskuteras ställer eldningen fortfarande till med besvär för 

samhällen i och med asknedfall och utsläpp av andra partiklar. Det finns också studier som visar att 

eldning innan skörd kraftigt kan reducera kvalitén på regnvattnet i ett område (Cheesman, 2004).  

 
3.1.5 Certifiering 
Certifieringar kan antingen vara certifiering av ledningssystem där företagen sätter sina egna mål ur 

social- eller miljöhänsyn eller nivåcertifiering då en oberoende standard följs.  Nivåcertifieringar görs 

med hjälp av principer, indikatorer och kriterier som gör att företagen ställer upp på konkreta 

åtaganden. Då kan både konsumenter och andra företag göra medvetna val som kan styra 

marknaden mot en mer hållbar riktning. Certifiering kan inte garantera att indirekta effekter 

hanteras så där måste andra redskap användas (Certifiering, 2015).  

3.1.5.1 Bonsucro 

Bonsucro är en global ideell organisation som certifierar hållbar sockerrörsproduktion ur miljö- och 

social hänsyn. Deras syfte är att i framtiden se en sockerrörsindustri som ständigt förbättras och är 

hållbar. Deras mål är att definiera ett globalt applicerbart system med kriterier, indikatorer och 

standarder för sockerrörsproduktion med hänsyn till områdenas förhållanden.  Deras 

certifieringsstandard är uppdelad i 5 principer, 18 kriterier och 53 indikatorer och inriktar sig på 

odlingar och fabrikerna. En sammanställning av dessa finns i tabell 2 i appendix 1. Certifieringen kan 

ges till alla produkter som görs av sockerrör däribland etanol. Bonsucro är fullvärdig medlem i ISEAL 

Alliance (Bonsucro, 2015). År 2014 var 3.6 % av alla sockerrörsodlingar i världen certifierade av 

Bonsucro och de siktar på att nå 20 % av världsproduktionen år 2020. Sockerrör odlas i 102 länder 

världen över men Bonsucro har endast certifieringar i Brasilien och Australien (Smedley, 2014). 

3.2 Resultat simulering 
Resultaten av simuleringarna redovisas med grafer och tabeller för att kunna vara lätta att förstå. 

Resultatet är uppdelat i två delar och följer kolets samt kvävets balanser. De viktigaste resultaten för 

studien syns i graf 2 ”kol i stam vid skörd” då detta ligger till grund för stora delar av diskussionen av 

resultatet.  I tabell 3 nedan görs en kort sammanfattning av de 5 systemen för att underlätta 

tolkningen av graferna.  
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System Skördade toppar 
och blad (ToBl) 
(%) 

Mängd gödsel 
(Kg N/ha och år) 

System 1: Lämna toppar och blad utan gödsel (limegrön)   0 % 0 Kg N/ha 

System 2: Certifiering utan gödsel (mörkgrön) 70 % 0 Kg N/ha 

System 3: Föreldning utan gödsel (röd) 99 % 0 Kg N/ha 

System 4: Certifierat jordbruk med gödsel (blå) 70 % 63 Kg N/ha 

System 5: Föreldning med gödsel (svart) 99 % 90 Kg N/ha 

   Tabell 2: Sammanfattning av systemen 

3.2.1 Simulering av kol 

 

Figur 3: Kolets budget 

För att få en överblick över vart kolet kan ta vägen i en odling syns kolets budget i figur 3 ovan. 

Resultaten kommer till en viss grad att följa denna budget då de intressanta skillnaderna systemen 

emellan syns i hur mycket kol som lagras i mark och hur stor skörd som kan tas ut.  

3.2.1.1 Kol i växt 

Hur mycket kol som finns i växten är en bra indikator på hur bra det växer. Desto mer kol, desto 

större är också sockerröret vilket medför mer skörd. I graf 1 kan studeras att odlingen som eldar och 

gödslar har högst kolvärdet fram till år 1986, efter detta har jordbruket som lämnar kvar alla toppar 

och blad men inte gödslar högst kolvärde i växten. Tätt därefter följer det certifierade jordbruket 

med gödsel och odlingen som föreldar och gödslar. Sedan sker ett hopp till det fjärde högsta kolvärde 

i stammen där jordbruket som certifierar utan gödsling. Lägst kolvärden i stammen har jordbruket 

som eldar grödorna och inte gödslar. Det kan även noteras att extra gynnsamma förhållanden fanns 

1998 då grödan hade sina högsta kolvärden i stammen. 
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Graf 1: Kol i växt 

3.2.1.2 Kol i växt vid skörd 

Det är självklart viktigt för alla jordbrukare att få en så hög avkastning av sina grödor som möjligt. 

Därför studeras mängden kol i växten vid skörd. I graf 2 syns att i början av simuleringsperioden så 

har jordbruket som eldar och gödslar högst avkastning. Men efter år 1988 så har jordbruket som 

lämnar alla toppar och blad utan att gödsla högst produktion under resterande simuleringsperiod. 

Det certifierade jordbruket utan gödsel och odlingen som eldar utan att gödsla har de lägsta värdena 

av kol i stam vid skörd. 

 

 

Graf 2: Kol i stam vid skörd 

Av Bonsucros indikator 3.1.2 måste skörden vara större än 57 ton/ha och år då området som valts 

ligger i ”klimatzon 12” för att kunna bli certifierat.  I litteraturstudien beskrivs hur kolvärdet i 

sockerröret motsvarar 50 % av växten ovan jord och 44.6 % av stammen som är det värde som 

används i beräkningarna. Enheten 1 g/m2 omvandlas till 10 kg/ha. I tabell 4 beskrivs hur stora 

skördarna blir med dessa omvandlade värden. Då odlingen som lämnar alla toppar och blad utan att 

gödsla har det största värdet definieras den som 100 % för att kunna jämföra systemen inbördes.  
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  Lämna ToBl, 
ej gödsel 

Certifiering, 
ej gödsel 

Eldning, ej 
gödsel 

Certifiering 
med gödsel 

Eldning med 
gödsel 

Medelvärde 
per år 

[g/m^2] 1613.9 1299.5 1234.2 1570.7 1602.0 

 [ton 
kol/ha] 

16.1 13.0 12.3 15.7 16.0 

Medelskörd [ton 
skörd/ 
ha] 

36.2 29.1 27.7 35.2 35.9 

  100% 81% 76% 97% 99% 

Tabell 3: Resultat av kol i växt vid skörd. 

 

Graf 3: Genomsnittlig skörd/år 

I graf 3 jämförs de genomsnittliga skördarna mot Bonsucros krav på 57 ton/ha och genomsnittet i 

sydöstra Brasilien på 70 ton/ha. 

3.2.1.3 Kol i mark 

Kol i mark är en viktig faktor då den både minskar växthuseffekten, ökar markens bördighet och 

produktionen blir högre. Startvärdet 11 000 g/m2 är representativt för området och taget från 

litteraturstudien. Som synes i graf 4 så har den jordbruket som lämnar alla toppar och blad utan att 

gödsla en 50 % ökning av kol under den 30-åriga simuleringsperioden. De andra systemen har en 

stadig ökning på mellan 10-25 % förutom det jordbruket som eldar utan att gödsla ligger stabilt kring 

startvärdet under hela perioden.  
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Graf 4: Kol i mark 

3.2.2 Simulering av kväve 

 

 

Det näringsämne som det är mest troligt att jorden har brist på är kvävet. I kvävets budget i figur 4 

visas var detta essentiella näringsämne kan ta vägen i systemet. Då kvävemängden i grödan är ytterst 

viktig för att det skall kunna växa men överdrivna mängder leder till negativa konsekvenser studeras 

kvävemängd i växten närmare. För att undersöka om det är kvävebrist i jorden undersöks detta i graf 

6: kväve i mark. Om jordbruksmarken har stort kväveläckage kan detta leda till övergödning av 

närliggande sjöar och detta läckage kan avläsas i graf 7: kväveläckage. Slutligen inspekteras 

kvävebalansen i de olika systemen. 

Figur 4: Kvävets budget 
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3.2.2.1 Kväve i växt 

I graf 5 visas hur mycket kväve som finns i stammen på sockerröret. Fram till år 1986 så har odlingen 

som gödslar och eldar sina grödor högst värde av kväve i stammen. Den certifierade odlingen som 

med gödslas 63 kg kväve/ha har de högsta värdena kväve allokerat i stammen efter år 1986. Det 

lägsta värdet under hela simuleringstiden har jordbruket som varken gödslar eller lämnar kvar några 

toppar och blad samt den certifierade odlingen som inte gödslar.  

 

Graf 5: Kväve i stam 

3.2.2.2 Kväve i mark  

Det visas i graf 6 hur mängden kväve som finns i marken förändras under simuleringsperioden. Den 

ekologiska odlingen har en ökning av kvävet och på cirka 20 % från start till slut. Detta system är det 

enda som lämnar kvar 100 % av sina toppar och blad på marken vid skörd. Det certifierade systemet 

som gödslar sina grödor med 63 kg N/ha ligger stabilt vid cirka 410 g/m2. De andra tre systemen har 

en sänkning på mellan 10-20% av totala värdet där jordbruket som eldar men inte använder gödsel 

har störst sänkning vilket medför långsam urlakning. 

 

 
 

Graf 6: Kväve i mark 
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3.2.2.3 Kväveläckage 

 

Graf 7: Kväveläckage 

Ur graf 7 kan utläsas att de enda jordbruken som har några märkbara läckage är de två systemen där 

gödsel används.  I litteraturstudien refereras att i en sandig jord så är läckaget i genomsnitt 4,5 g/m2 

per år kan då jämföras med 6,25 g/m2 respektive 4,7 g/m2 som slutvärden för de simulerade 

gödslade jordbruken under en trettioårsperiod, det vill säga 0,216 g/m2, år och 0,156 g/m2,år som är 

långt under genomsnittsvärdena. Dock gödslas referensvärdet från litteraturstudien med totalt 180 

kg N/år vilket då är mer än dubbelt så mycket som simuleringarnas maxvärde. 

3.2.2.4 Kvävebalans  

Den totala kvävebalansen syns i graf 8. Där kan det studeras att jordbruket som eldar sina grödor och 

inte använder gödsel och det certifierade systemet utan gödsel urlakas sakta men säkert. De två 

systemen som använder sig av gödsel, alltså det certifierade och det jordbruket med gammaldags 

odlingsmetod ligger på ganska stabila kvävebalanser kring noll. Medan odlingen som lämnar alla 

toppar och blad har en rejält positiv kvävebalans.   

 

Graf 8: Kvävebalans 
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3.2.2.5 Utsläpp av lustgas 

 

Graf 9: Utsläpp av lustgas 

Det ackumulerade värdet av utsläppen av lustgas som är högst för alla simuleringar är 2,6 g/m2 för 

systemet som eldar och gödslar sina grödor. I graf 9 visas att de enda systemen som faktiskt har 

några utsläpp av lustgas N20 är de två systemen som använder gödsel. Då lustgas är 350 gånger 

kraftigare växthusgas än koldioxid räknas värdet om till koldioxidekvivalenter. Vilket ger att det 

ackumulerade värdet lustgas från graf 9 motsvarar 9.1 ton CO2-ekvivalenter per hektar under denna 

trettioårssimulering eller 303,3 kg CO2/ha och år. Med en medelskörd på 35,9 ton/ha för systemet 

som eldar och gödslar med 90 kg N/ha ges 8,449 kg CO2-ekvivalenter per ton skörd. 

4 Diskussion 
I följande stycken diskuteras resultaten från litteraturstudien samt simuleringarna i Coup Model. 
Först diskuteras sockerrörsodlingarnas påverkan på mark och vatten följt av en diskussion kring 
resultaten från modellering samt eventuella svagheter och felkällor från simuleringen. Därefter 
diskuteras hur väl Bonsucro-certifieringen fungerar i praktiken. Slutligen följer en diskussion kring de 
sociala aspekterna vid odlingarna och etanolens hållbarhet ur ett globalt perspektiv. 
 

Påverkan på mark och vatten 

Som med de flesta förnyelsebara energikällorna finns problematiska områden även när det kommer 
till sockerrörsodlingar och dessa gör att det bör diskuteras huruvida etanol från sockerrörsodling kan 
anses vara ett hållbart drivmedel. Ur ett globalt klimatperspektiv är etanol som drivmedel ett hållbart 
bränsle eftersom det är koldioxidneutralt. Däremot finns problem på lokal och regional nivå gällande 
försämring av jordkvalitet och risk för övergödning. Att odla sockerrör tar mycket näring från marken, 
och för att kompensera för detta krävs gödsling. Eftersom det är oerhört svårt att dimensionera 
mängden gödsel exakt för den jordtyp som finns i ett visst område är risken för näringsläckage stor 
liksom risken för urlakningen av jorden. Med i grund i detta dras slutsatsen att metoder och tekniker 
för att kunna optimera gödslingen och förhindra näringsläckage är ett viktigt steg mot målet att 
minska odlingarnas miljöpåverkan. Avstånd mellan odlingsjorden och avrinningsdiken måste 
kontrolleras bättre. Att bättre övervaka kol- och kvävebalanserna i odlingarna skulle också kunna 
hjälpa odlare att få kontrollera hur deras jordar mår och huruvida de sköts på ett effektivt och 
hållbart sätt. 
 
Genom att undvika bekämpningsmedel förhindras ackumulering av giftiga ämnen i marken och 
eventuellt läckage till närliggande vattendrag. Att sluta använda giftiga bekämpningsmedel är också 
till fördel för markens mikroorganismer samt de djur som har odlingarna som levnadshabitat. 
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Dessutom påverkas inte levande organismer i och i närheten av det vatten dit dessa ämnen färdas 
efterhand. Däremot finns risk för mindre skördar. 
 
Enligt lagstiftning i Brasilien ska all skörd, även från de odlingar som idag inte är certifierade, övergå 
till mekanisk inom en överskådlig framtid. I simuleringarna som gjorts märks störst skillnad i 
bördighet mellan de odlingar som föreldar innan skörd, och de som använder sig av mekanisk skörd 
vilket visar att denna lagstiftning är ett steg i rätt riktning. Eftersom all skörd ska bli mekanisk 
kommer Bonsucro-certifieringen endast vara viktig i detta avseende tills denna omställning är helt 
klar. Men i nuläget hjälper den ändå för att säkerställa att certifierade sockerrör skördas på ett så 
hålbart sätt som möjligt, och snabbar eventuellt också på övergången då efterfrågan på hållbart 
producerade sockerrör ökar. 
 
Det finns ändå vissa problem med mekanisk skörd. Tunga maskiner bidrar till jordkompaktering på 
samma gång som mindre odlingar antagligen kommer få det svårt att gå runt ekonomiskt om de 
tvingas byta skördemetod eftersom de stora jordbruksmaskinerna har en hög investeringskostnad. 
Maskinerna är också svårmanövrerade i alltför kuperad terräng.Samtidigt får denna metod ändå 
sägas vara bättre än föreldning innan skörd. Detta då föreldning ger minskad mängd organiskt kol i 
marken som ökar risken för jorderosion då marken lämnas bar mellan skördarna. Dessutom påverkas 
närliggande samhällen negativt till följd av rök och partikelutsläpp. Biodiversiteten minskar också 
eftersom vissa arter inte överlever branden, och andra förlorar sina habitat när bladen från plantorna 
eldas upp. 
 
Mekanisk skörd är också mer tidseffektiv och ekonomisk lönsam för stora odlingar på lång sikt, även 
om investeringskostnaderna är stora. Däremot är det inte lika självklart att små odlingar kan få 
lönsamhet i denna typ av skördemetod. Genom att övergå till mekanisk skörd försvinner 
partikelutsläppen som annars skulle kommit från eldningen vilket förbättrar arbetsmiljön för 
arbetarna. Däremot försvinner många arbetstillfällen eftersom denna typ av skördemetod kräver 
mindre arbetskraft än att skörda manuellt. 
 

Modellering i Coup Model 

Resultaten från simuleringarna skiljer sig en del från hypoteserna som antogs i början av studien. I 
hypotesen antogs att jordbruket som lämnar alla toppar och blad utan att förelda skörden skulle ha 
minst skördar men istället hade denna högst. I övrigt så stämde hypotesen överens ganska bra med 
resultaten. 
 
Utifrån simuleringarna med kolets balanser ses i graf 1 och 2 kan studeras att under simuleringens 
första sju år har de gödslade systemen högst kolvärden. Efter år 1986 fram till simuleringens slut är 
det istället systemet som inte gödslar men lämnar kvar alla toppar och blad som har högst kolvärden. 
Detta visar att det är effektivt att gödsla de första säsongerna efter att en växt planterats, men att 
gödslingen sedan kan kompenseras av den naturliga kolmängden som uppkommer i marken till följd 
av de kvarlämnade bladen. 
 
Modellen saknar en funktion för att återplantera grödor. I simuleringarna används samma växt under 
hela simuleringsperioden. Då sockerröret är en perenn som bör återplanteras var sjätte år ger 
simuleringarna troligvis ett resultat som är inte stämmer överens med verkligheten. I graf 4: Kol i 
mark, syns det att kolet i marken ökar för system 1 med en snabbare takt än de övriga 
simuleringarna. Systemen som inte eldar sina grödor har lägre värden och lägst har de system som 
eldar. Detta kan liknas med försöket av Souzaa (2012) i Paraguaco i São Paulo som är beskrivet i 
litteraturstudien under 3.1.4.1.2 Försämring av jordkvalitet. I försöket låg de högsta nivåerna av 
organiskt kol i den orörda skogen, sedan i odlingsområdet utan eldning och odlingarna med eldning 
hade den lägsta halten.   
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Systemet som lämnar alla toppar och blad utan att elda är inte heller så representativt för 
verkligheten då det inte gått att finna exempel på jordbruk som sköter sina odlingar på detta sätt i 
vetenskapliga rapporter. Systemet lades till i modellen till följd av nyfikenhet för hur gödsling beter 
sig jämfört den naturliga kompostering som annars sker. Trots att system 1 ger störst skördar i 
genomsnitt har denna metod en komplicerad skötselmetod för både arbetare och maskiner. Sedan 
bortses det från att topparna och bladen i systemen som inte föreldar sina grödor används till andra 
ändamål som inte tas hänsyn till i dessa resultat. 
 
Att de simulerade systemens skördar blir runt hälften så stora jämfört med genomsnittet i sydöstra 
Brasilien och kravet på skördemängd från Bonsucro kan avläsas i graf 3. Dessa skillnader skulle kunna 
ha uppkommit till följd av antingen beräkningsfel, låg luftfuktighet i klimatfilen, för litet rotdjup eller 
för låg nederbörd. I graf 2: kol i stam vid skörd visas tydligt dessa skillnader där de skördar med minst 
avkastning vissa år ger så lite som hälften så stor skörd som maxvärdena. 
 
Hade gödsel eller konstbevattning används vid rätt tidpunkt borde skörden blivit större och därmed 
också närmare genomsnittet i Brasilien. Dock kan resultaten anses ligga inom en rimlig felmarginal 
för vad en modell av denna typ kan förväntas hantera. 
 
Resultaten för kväve i växt och mark är ytterst lika de undersökningar som syns i graf 1: kol i stam och 
graf 4: kol i mark för kolets balanser i växt och mark. Detta visar hur mycket dessa faktorer faktiskt 
hänger ihop. Intressanta observationer kan göras av graf 7 gällande kväveläckage från systemen. De 
enda odlingarna som hade något märkbart läckage var de där gödsel tillsattes och detta först efter 
cirka 15 år. Detta läckage uppkommer troligen av att jorden och sockerrören efter några år helt 
enkelt inte kan binda allt kväve som tillförs. Men som synes i graf 8 har de system som gödslar 
fortfarande en stabil kvävebalans utan vare sig höjning eller sänkning vilket betyder att naturen gör 
av med överintaget och behåller en bra balans. De system som inte gödslas drabbas istället av en 
långsam urlakning, med undantag för den odling som lämnar kvar alla toppar och blad på marken vid 
skörd. 
 
Odlingen som lämnar kvar alla toppar och blad utan att gödsla är det enda systemet som har en stor 

positiv kvävebalans, samtidigt läcker inte systemet kväve vilket kan tyckas underligt. En förklaring till 

detta skulle kunna vara det kol/kväve-förhållande som råder. Kol/kväve-förhållandet visar hur bördig 

en jord är och desto mer kol som finns i marken, desto mer kväve kan bindas. Jämförelsen mellan 

graf 4 av kol i mark och graf 8 för kvävebalans visar på att dessa två faktorer har ett nära samband. I 

de två systemen som gödslar sina grödor och har ett kväveläckage som kan studeras i graf 7 råder 

ingen positiv kvävebalans. Detta kan förklaras på motsvarande sätt som för system 1, att kol/kväve-

förhållandet begränsar kvävemängden som kan bindas i marken då dessa två system har en lägre 

kolmängd i marken. Detta påverkar markens kvävebindningsförmåga och leder till att överskottet vid 

gödsling urlakas ur jorden som läckage. 

 

I graf 9 åskådliggörs utsläppen av lustgas från systemen. Dessa är relativt små och borde därför inte 

ge något större bidrag till andelen växthusgaser i atmosfären. De största utsläppen sker från 

systemet som eldar och gödslar sina grödor och omräknat till koldioxidekvivalenter med en 

omvandlingsfaktor på 350 läcker det 303,3 kg CO2-ekvivalenter per hektar och år. Detta värde kan 

jämföras med att genomsnittsmänniskan på jorden släpper ut cirka 7 ton CO2 per år. Det motsvarar 

även cirka 8,45 kg CO2-ekvivalenter per ton skörd och eftersom gränsvärdet för Bonsucros indikator 

3.2.1 är 40 kg CO2-ekvivalenter per ton skörd ligger samtliga systems utsläpp inom den tillåtna 

gränsen. Värt att notera är att Bonsucros gränsvärden inkluderar utsläpp från transporter och 

skördemaskiner vilket innebär att de sammanlagda utsläppen i studien egentligen ligger högre än de 

värden som redovisats. 
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Problematik med modellen 

Resultatet kan inte anses helt tillförlitligt utan snarare som en fingervisning över hur verkligheten 
skulle kunna se ut.  Detta då det endast är ett försök att simulera verklighetens komplexa system. För 
oavsett hur bra parametrarna och modellen kan skildra verkligheten och finns det oändligt med 
felkällor som kan förändra utgången.  Resultatet skulle troligtvis bli mer precist om det använts 
kortare tidssteg och flera iterationer per dag. Detta gjordes inte på grund av att kraftfullare datorer 
hade behövts vid sådana försök.  I verkligheten skiljer de modellerade systemen sig åt betydligt mer 
än vad de få parametrarna som ändras i modellen kan beskriva. 
 
Den bas som alla de simulerade systemen är uppbyggda på kan inte heller ses som helt representativ 
för området. Denna bas är mer lämpad för regnskogsklimat snarare än det klimat som finns i sydöstra 
Brasilien. Vad gäller den jordtyp som användes i modellen är det en homogen jord. I verkligheten är 
jordmånen mycket mer komplex och det finns troligen fler än en jordtyp i odlingsmarken. 
Simuleringarna görs endast på en planta men för att spegla riktiga förhållanden borde istället även 
marktäckande växter och ogräs tagits med i modellen vilka hade förändrat omständigheterna 
ytterligare. 
 
För själva plantan fanns det inte några fastslagna vetenskapliga siffror för hur stor del av växten som 
består av rot och rotsystem. I detta fall har ett värde används efter jämförelser av andra växter ur 
gräsfamiljen. Detta kommer dock inte ge några synbara förändringar systemen inbördes utan endast 
ge en felkälla på modellen mot verkligheten. 
 
Att de simulerade systemens skördar blir runt hälften så stora jämfört med genomsnittet i sydöstra 
Brasilien och kravet på skördemängd från Bonsucro kan avläsas i graf 3: genomsnittlig skörd/år. 
Dessa skillnader skulle kunna ha uppkommit till följd av antingen beräkningsfel, låg luftfuktighet i 
klimatfilen, för litet rotdjup eller för låg nederbörd. I graf 2: kol i växt vid skörd, visas tydligt dessa 
skillnader där de skördar med minst avkastning vissa år ger så lite som hälften så stor skörd som 
maxvärdena. Hade gödsel eller konstbevattning används vid rätt tidpunkt borde skörden blivit större 
och därmed också närmare genomsnittet i Brasilien. Därutöver spelar typen av gödsel en stor roll för 
storleken på skörden. I modellen användes gödsel innehållande endast kväve. I verkligheten används 
gödsel utöver kväve innehåller ett flertal andra kemikalier och näringsämnen som kan avkastningen. 
Dock kan resultaten anses ligga inom en rimlig felmarginal för vad en modell av denna typ kan 
förväntas hantera. 
 
I de system som skall simulera en föreldning av grödan innan skörd saknas denna funktion i Coup 
Model. Istället har mängden skörd beräknats fram manuellt och de ”eldade” bladen och topparna 
plockats bort i vid detta tillfälle. Detta kan ha förändrat värdena på den faktiska skörden då den 
mänskliga faktorn kan ha förändrat resultatet.  Om en funktion för att kunna simulera eldningen 
hade funnits i Coup Model hade resultatet antagligen blivit annorlunda för kvävets budget, då askan 
innehållande viktiga näringsämnen borde stimulera grödorna och ge en högre avkastning jämfört 
med att helt försvinna som det blev i dessa system. Kolbalansen hade dock inte förändrats då de 
försvinner upp i atmosfären.  
 
Som nämnts tidigare ligger problematiken med gödsling i att det är svårt att tillföra exakt rätt mängd 
för att växterna ska hinna ta upp allting, men ändå få tillräckligt så att maximal skörd kan tas ut från 
odlingarna. I simuleringarna visar det sig att odlingarna där gödsel tillförs börjar läcka först efter ett 
tag, vilket tyder på att plantorna i början lyckas ta upp tillräckligt med kväve för att förhindra läckage, 
men att mängden tillfört kväve blir för stor efter några år. Försök med att bättre övervaka jordens 
egenskaper skulle förhoppningsvis kunna optimera gödslingen och därmed också den skörd som kan 
tas ut från en odling. Det skulle också minska risken för att utarma jordarna. 
 
Något att också ta hänsyn till är att modellen som använts i simuleringarna endast tillför gödsel en 
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gång per år, eftersom det är så det ser ut på odlingarna idag. Att tillföra samma mängd gödsel 
utspritt under flera gödslingstillfällen, och dessutom ta hänsyn till rådande väderförhållanden och 
nederbörd, skulle kunna optimera den andel tillfört kväve som sockerrören har möjlighet att ta upp. 
 
 

Bonsucro 

Bonsucro-certifierade odlingar finns idag endast i Brasilien och Australien, vilket kan bero på flera 
olika saker. För det första anses brasilianska såväl som australiensiska odlingar förhållandevis bra när 
det gäller både miljötänk och sociala förhållanden. Detta gör att färre åtgärder måste vidtas för att 
lyckas certifiera en odling. Ett finansierat initiativ för att börja certifiera odlingar även i 
utvecklingsländer i exempelvis Afrika, skulle kanske trigga dessa områden att börja satsa mer på 
hållbara odlingar. 
 
Dessutom är certifieringar i slutändan bara ett verktyg som odlare och företag kan använda sig av för 
att tydligare visa att de följer vissa hållbarhetsstandarder, och på så sätt förhoppningsvis bli mer 
attraktiva på marknaden. Om marknaden inte efterfrågar hållbarhetscertifierad etanol kommer 
företagen heller inte ha några incitament att hållbarhetscertifiera sig. Ett sätt att främja viljan att 
certifiera sig skulle kunna vara exempelvis skattelättnader eller andra åtgärder som sker på 
regeringsnivå. Om etanolindustrin skulle växa mer i framtiden skulle antagligen kraven på 
hållbarhetscertifierade odlingar också öka, liksom kapital för att kunna utveckla dagens odlingar och 
göra dem mer hållbara. 
 
Bonsucro-certifiering ställer krav på hur mycket skörd som måste produceras varje säsong vilket är 
värt att diskutera. En hög avkastning är en indikator på att växten som odlas inte utsätts för för stor 
närings- eller vattenstress, vilket är bra. Däremot kan krav på en hög avkastning leda till att mer 
gödningsmedel än önskvärt tillsätts, vilket leder till näringsläckage och negativ miljöpåverkan i form 
av övergödning. En jord med låg avkastning är heller inte ekonomiskt lönsam, och detta kan tyckas 
vara tillräckligt incitament för att hålla sin jord så bördig som möjligt, men ändå hålla sig inom tillåtna 
standarder. 
 
Bonsucro-certifieringen, liksom många andra certifieringar för mer hållbara produkter, ser detaljerad 
ut vid första anblick men när denna certifiering skulle användas vid en av simuleringarna uppstod 
vissa svårigheter. Bland annat var det svårt att hitta exakt information om tillåten gödslingsmängd för 
den jordart som odlingen bedrevs i vilket gör att certifieringen inte blir lika transparent som det 
skulle önskas. Dessutom var den tillåtna mängden utsläpp av växthusgaser förvirrande då det inte 
framgick om den gällde med eller utan maskiner.  
 
Eftersom de sociala hållbarhetskriterierna i Bonsucro-certifieringen bara ställer krav på att gällande 
lagar ska följas kanske dessa odlingar inte är så mycket bättre än resterande odlingar givet att alla 
faktiskt följer de lagar som finns. Som nämnt i rapporten har problem gällande arbetsförhållanden 
ändå uppmärksammats i Brasilien de senaste åren och det är ännu en lång väg kvar innan samma 
standard uppfylls på alla Brasiliens odlingar. Rapporter från brasilianska myndigheter hävdar att 
dessa är ovanligt bra medan media och rapporter från olika ideella organisationer visar att det 
kanske inte är hela sanningen. Oavsett vad som faktiskt stämmer kan det konstateras att 
sockerrörsodlingen har bättre arbetsvillkor än många andra jordbrukssektorer i Brasilien, men att 
många av Brasiliens odlingar fortfarande lämnar mycket att önska när det gäller social hållbarhet. 
Därför är certifieringen användbar i dagsläget, men skulle antagligen behöva skärpas ytterligare för 
att göra dessa odlingar bättre än genomsnittet också i framtiden. 
 
En annan fråga som kan vara värd att diskutera hur det faktum att det till största del är företag som 

varit delaktiga i framtagningen av certifieringen, och hur detta eventuellt påverkat utformningen av 
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den. WWF får anses vara ett oberoende organ men samtliga andra parter tjänar antagligen på att fler 

av deras leverantörer blir certifierade, eftersom detta gör de stora företagens produkter mer 

attraktiva på arbetsmarknaden, givet att produkterna inte blir dyrare. En ytterligare aspekt värd att 

notera är att samtliga företag handlar med produkter innehållande socker, inte etanol. Ifall detta 

påverkar utformningen eller kvalitén på certifieringen och dess krav är svårt att säga, men risken 

finns. 

 

Hållbarhetsanalys 

Till skillnad från i Brasilien, där etanol är vanligt som drivmedel främst tack vare stor tillgänglighet 
och låga priser, används etanol som drivmedel i Sverige eftersom det anses vara ett grönare 
alternativ jämfört med bensin eller diesel. Eftersom etanol inte framställs i några större mängder i 
Sverige idag måste större delen av det som säljs importeras. För att etanol fortfarande ska kunna 
anses vara ett hållbart alternativ till bensin ställs därför höga krav på dels transporten av drivmedlet 
från tillverkningslandet till Sverige, men också på de förhållanden som råder på odlingarna både vad 
gäller miljö men också sociala rättvisor och arbetsförhållanden. Genom att göra som OKQ8 och 
enbart importera certifierad etanol kan slutsatsen dras att etanol, på det sättet det importeras och 
används i Sverige idag, är ett hållbart alternativ till bensin. 
 
I modellen som används för rapportens simuleringar används en relativt mager jord. Skulle en 
bördigare jord användas finns risken att näringsläckage uppstår tidigare, eftersom jorden redan 
innan gödslingen innehåller tillräckligt av de ämnen sockerrören kommer ta upp. Oavsett om 
odlingen sker i en bördig eller mager jord, bör jordens egenskaper övervakas bättre för att kunna 
optimera gödslingen både ur ett ekonomiskt och ur ett ekologiskt perspektiv. 
Sockerrörsodlingarna, i framför allt São Paolo, är förhållandevis väl övervakade och 
arbetsförhållandena där är oftast bättre än inom andra sektorer av jordbruket i Brasilien. 
 
Slutligen kan det ändå diskuteras ifall etanol överhuvudtaget kan anses som ett hållbart alternativ till 
fossila drivmedel. En ökad användning av etanol kommer ofrånkomligen leda till en större 
markanvändning vilket dels hotar redan existerande habitat såsom regnskog och andra känsliga 
biotoper, men också markareal som idag används för att odla mat. Mycket av etanolen transporteras 
till länder i västvärlden som har både tekniska kunskap och tillräcklig ekonomi för att byta ut sina 
fordonsparker mot helt andra typer av fordon som exempelvis elbilar. En diskussion kan därför föras 
kring ifall det kanske är bättre att på en gång lägga allt fokus på att utveckla de bilar som idag drivs 
med helt andra förnybara drivmedel, såsom el och vätgas. Eftersom dagens verklighet inte ser ut så 
kan ändå etanol ses som ett hållbart drivmedel kortsiktig och som ett rimligt ett övergångsdrivmedel 
fram tills att fordonsparkerna kan bytas ut helt. 
 
Att använda etanol i större skala än idag kommer ofrånkomligen kräva mer markareal vilket inte kan 

anses försvarbart i verkligheten. Dessutom kvarstår faktum att den mest energieffektiva etanolen 

vad gäller framställning kommer från sockerrör, och platser där dessa kan odlas är begränsade till 

områden nära ekvatorn.  

Något som kännetecknar många av dagens förnyelsebara energikällor som nyttjas i större skala är att 

de påverkar lokalt snarare än regionalt och globalt. Det samma gäller för sockerrörsodling. De 

negativa miljöeffekterna sker lokalt eller regionalt och människor i andra länder än de som 

producerar etanolen kommer inte drabbas av några negativa effekter. Frågan är då vidare ifall det är 

försvarbart att använda sig av ett bränsle som produceras i länder som är i starkt behov av export för 

att utveckla sin ekonomi, och kommer välja att odla exempelvis sockerrör för etanolexport, även om 

det påverkas landets flora och fauna och invånare negativt i flera avseenden.  
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Eftersom odlingssystemen vi undersökt inte använder sig av konstbevattning, är kontroll av 

bevattning och gödslings samspel inte något som går att påverka. I områden där konstbevattning 

sker går det däremot att bättre kontrollera detta, vilket kan minska mängden kväveläckage. 

5 Slutsatser 
Efter granskning av resultaten kan ett antal slutsatser dras. 
 
Bonsucro är en bra hållbarhetscertifiering i länder där det finns stora problem med att odlingar inte 
följer de regler och den lagstiftning som råder i landet, eller där sådana lagar helt enkelt inte finns. 
För länder där regelverk både finns och följs är denna certifiering inte lika stark eftersom den på de 
flesta punkter endast kräver att odlingarna följer rådande lagar. Ytterligare en slutsats som kan dras 
från litteraturstudien är att certifieringen inte är tillräckligt utvecklad när det gäller gränsvärden för 
olika parametrar. Exempelvis var det inte möjligt att hitta några praxis-värden för gödslingen för det 
aktuella odlingsområdet, även om certifieringsprotokollet angav att ett sådant värde skulle användas 
som riktlinje.  
 
Vidare skulle sockerrörsodlingar antagligen tjäna mycket på bättre övervakning av jordkvalitén för att 
förbättra avkastning och minska negativa miljöeffekter till följd av näringsläckage. Från 
simuleringarna dras slutsaten att gödsling ger högre avkastning och föreldning ger en lägre 
avkastning. Men eftersom Coup Model är relativt komplext och därmed komplicerat att använda är 
det osäkert hur riktiga dessa slutsatser faktiskt är. 
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Appendix  

Appendix 1 
Bonsucro Production Standard v 4.01  

Princip Kriterium indikatorer med 

relevans till rapporten 

Förklaring för 

dessa indikatorer 

1 Följa Lagar 1.1 Följa applicerbara lagar  

 1.2 Att kunna visa landrättigheter 

2 Respektera mänskliga 

rättigheter och godkända 

arbetsförhållanden 

2.1 Följa ILO:s konventioner  

 2.2 Bistå med en säker och hälsosam arbetsplats 

 2.3 Alla arbetstagare ska ha minst minimilön 

 2.4 Bistå med tydliga, omfattande och jämnställda kontrakt med 

arbetstagarna 

3 Hantera input, produktion 

och effektivisera processer 

för ökad hållbarhet 

3.1 Övervaka 

produktion och 

processeffektivitet 

3.1.2 Skörd ton 

[sockerrör/ha]  

Området är i 

klimatzon 12: 

Måste ge minst 57 

ton sockerrör/ha 

 3.2 Övervaka 

växthusgaser för att 

minska 

klimatförändring 

3.2.1 Netto 

växthusgaser/ton 

sockerrör (Med 

maskiner) 

<40 kg CO2 eq/ ton 

sockerrör 

4 Aktivt arbeta för 

biodiversitet och 

ekosystemtjänster 

4.1 Utvärdera den 

impakt från 

sockerrörsbolag på 

biodiversitet och 

ekosystemtjänster 

4.1.4 Proportion av 

Kväve och fosfor i 

gödsel 

<1.05 [Fosfor 

ekvivalenter] 

  4.1.5 Agrokemikalier 

tillsatt per hektar och 

år. 

<5 kg aktiv 

ingrediens/ha,år 

5 Kontinuerligt förbättra 

nyckelområdet av 

verksamheten 

5.1 Utbilda och fortbilda anställda 

 5.2 Förbättra 

kvaliteten av jord och 

vattenresurser 

5.2.1 Vatten 

konsumerat per 

produktenhet 

<130 kg vatten/kg 

produktenhet 

  5.2.3 Procent av 

toppar och blad som 

>30% 
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lämnas efter skörd för 

marktäckning 

  5.2.4 Plöjd jord i 

markprocent av 

odlingsarea och år 

<20% 

 5.3 Kontinuerligt 

förbättra kvaliteten 

av sockerrör och 

produkten från 

processanläggningen 

5.3.1 Teoretisk 

åtkomligt 

sockerinnehåll i 

sockerrören  

>10% 

 5.4 Verka för energieffektivitet  

 5.5 Minska utsläpp och utflöden och verka för återvinning av avfall 

 5.6 Att snabbare, effektivare och med fokuserad forskning utveckla 

expertis 

 5.7 För expansion av odling eller nya odlingsprojekt genomgå en 

ESIA-process 

 5.8 Säkra en aktiv och transparent process med alla relevanta 

intressenter 

 5.9 Verka för ekonomisk hållbarhet 

Tabell 4: Sammanfattning av Bonsucros principer, kriterier och indikatorer. 

 

 


