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HUR GICK DET I BELGRAD? 
 
Svaret är: Vi kom en bra bit på väg, 
men vi nådde inte ända fram! 
   Det var i november 2010 som vår 
internationella paraplyorganisation 
ISDE lämnade in ett förslag till den 
WHO-stödda organisationen SAICM 
att anta ”Environmental Persistent 
Pharmaceutical Pollutant” (EPPP) 
som en viktig miljöförorening att 
arbeta med. Vid Open-ended 
Working Group (OEWG) i 
Belgrad 15 till 18 november skulle 
det beslutas om ämnet skall läggas 
fram till SAICMs tredje session, 
International Conference on 
Chemicals Management (ICCM3), i 
Génève 15 till 20 juli 2012. Det är då 
det formella beslutet fattas om att 
inkludera EPPPs som en ”emerging 
issue”.  
   Eftersom Sverige ligger långt fram 
på detta område, och eftersom LfM 
var en av de aktörer som puffade 
igång arbetet, så var det naturligt att 
LfM var huvudansvarig för 
utformningen av förslaget liksom 
bearbetningen efter remissrundan. 
Inför Belgrad-mötet hade LfM 
diverse kontakter med 
myndighetspersoner och forskare. 
Slutligen blev det bestämt att Lilian 

Corra till sin hjälp vid presentationen 
skulle få Åke Wennmalm, f.d. 
miljödirektör i Stockholms läns 
landsting, och Sveriges bästa expert 
på hela området. Under tiden hade de 
svenska myndigheterna bearbetat EU 
och lyckats få dem att stödja 
förslaget. 
   Lilian och Åke gjorde ett bra arbete 
vid presentationen, och många 
delegater förstod allvaret. När 
diskussionerna om att inkludera 
EPPPs i arbetet så räckte dock inte 
denna förståelse till.  
   Det kom ett meddelande från Lilian 
Corra, ISDEs representant vid mötet 
med SAICM i Belgrad: “Dear ISDE 
members, I am sorry to inform that 
the final resolution of 
the plenary is as 
follows: The Open-
ended Working 
Group considers that 
the proposal did not 
meet the criteria for 
an emerging policy 
issue.” 
   Strax därefter kom 
ett nytt meddelande: 
“At the final of the 
final discussion they 

accepted that as is a very important 
topic, the recommenddations have to 
be reviewed and the proposal may be 
presented again! not at ICCM3 but in 
the next round!”  
   Det var Kanada, USA och Kina 
som motsatte sig att läkemedel i 
miljön antas som en ”emerging 
issue” vid mötet ICCM3 i juli.     
   Lilian påpekade att hon hade gott 
stöd från EU och Sverige. 
Rekommendationerna ska nu 
omarbetas och frågan läggas fram till 
ett senare möte. 
   I vilket fall som helst har 
medvetenheten ökat, och frågan 
kommit upp på internationell nivå.

Läkare för Miljön 3-4 2011 Del 2/2 2

mailto:Ingrid.eckerman@lakareformiljon.se
mailto:info@lakareformiljon.se
http://www.lakareformiljon.se/
http://www.isde.org/
http://www.saicm.org/index.php?ql=h&content=home
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_persistent_pharmaceutical_pollutant
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_persistent_pharmaceutical_pollutant
http://www.saicm.org/index.php?content=meeting&mid=124&menuid=&def=1
http://www.saicm.org/index.php?content=meeting&mid=124&menuid=&def=1


  

EU SKA INTE STOPPA MILJÖVÄNLIGA KOSTRÅD! 
 
Författare Anne v Heideman m.fl. 
 
Under tre år har Livsmedelsverket 
på uppdrag från regeringen 
arbetat med att ta fram kostråd 
som tar hänsyn till både hälsa och 
miljö. I november 2010 blev det 
klart att regeringen, av hänsyn till 
EU, krävde sådana förändringar 
att Livsmedelsverket inte längre 
kunde stå bakom råden. Andra 
organisationer tar nu över råden, 
och Sverige blir akterseglat av 
Danmark, Norge och England. 
Som läkare måste vi konstatera att 
detta är oacceptabelt. Omsorg om 
människan kräver omsorg om 
miljön och klimatet. Hälsan kan 
inte utgöra ett handelshinder! 
 
Bakgrund 
I propositionen ”En sammanhållen 
klimat- och energipolitik” 2008 
konstaterades att 20-25 % av 
Sveriges växthusgasutsläpp och  
20 % av all energiförbrukning 
kommer från matproduktionen. 
Livsmedelsverket fick tre miljoner 
kronor för att ta fram och informera 
konsumenter och storhushåll om 
miljösmarta livsmedelsval. Syftet 
var att motverka klimat-
förändringarna men också att bidra 
till att regeringens miljömål om en 
giftfri miljö och motverkad 
övergödning uppnås. 
   Livsmedelsverket tog fram 
faktaunderlag för att kartlägga våra 
vanligaste livsmedels miljöpåverkan. 
I maj 2009 anmälde Sverige som 
första land i EU ett förslag om råd 
om miljösmarta matval. Råden 
förespråkade närproducerad mat för 
att minska transporterna, vilket EU-
kommissionen tolkade som ett hinder 
mot den fria inre marknaden. Livs-
medelsverket försökte då gå EU till 
mötes genom att formulera om råden. 
I stället för närproducerad mat 
diskuterades transportlängder, 
konstgödsel, energiåtgång och 
utsläpp.  
 
Miljösmarta kostråd stoppas 
I november 2010 kom besked från 
Regeringskansliet att de miljösmarta 

kostråden skulle stoppas. 
Livsmedelsverkets generaldirektör 
Inger Andersson sade: ”För att 
tillgodose alla inblandade svenska 
intressenter hade så stor omarbetning 
av råden krävts, att de till slut skulle 
ha blivit för urvattnade för att vara 
användbara för konsumenten. Vi 
hade då inte heller kunnat garantera 
den vetenskapliga grunden för våra 
råd.”  Stor efterfrågan finns på 
information som kan hjälpa 
konsumenterna att välja mat som är 
bra både för hälsan och för miljön. 
Storbritannien, liksom Danmark och 
Norge, är på gång med liknande råd. 
(Pressmeddelande 12.11.2010) 
 
Projektet skrotas men råden sprids 

Svenska folket kommer inte att få 
några miljösmarta kostråd från 
Livsmedelsverket. Ansvarig för detta 
negativa beslut är landsbygdsminister 
Eskil Erlandsson: ”Miljöhänsyn får 
stå tillbaka för frihandeln” 
(pressmeddelande 12.11.2010) och 
”Jag kan bara konstatera att det var 
många påpekanden från andra 
medlemsländer i den 
handelsgemenskap som vi har inom 
EU” (SvD nyheter 8.9.2011).  
   Erlandsson tolkar EU-lagen mycket 
snävt. I lagstiftningen finns utrymme 
för att miljöhänsyn får påverka 
frihandeln om miljönyttan står i 
proportion till effekterna på handeln.  
   Hållbara kostvanor handlar bland 
annat om större andel vegetabilier, 
färre ”tomma kalorier”, ökad andel 

ekologiskt, rätt kött och grönsaker 
samt transportsnålhet. Detta budskap 
har myndigheter som Stockholms 
läns landsting och Folkhälsoinstitutet 
fört ut i snart ett årtionde. Med 
sådana hållbara kostvanor kan 
livsmedelsutgifterna sänkas med ca 
5.600 kronor per person och år. Ska 
detta undanhållas Sveriges 
befolkning? 
   Naturskyddsföreningen, Sveriges 
Konsumenter, ABF och tanke-
smedjan Dyrare mat, nu! kritiserar 
regeringens och landsbygds-
ministerns agerande. ”Vi har inte råd 
med politiker som inte vågar sätta 
miljömål före de kortsiktiga 
ekonomiska målen.” Dessa fyra 
organisationer publicerar därför 
Livsmedelsverkets kostråd på sina 
egna hemsidor. Men de når inte ut till 
vård, omsorg, skolor etc. på samma 
sätt som Livsmedelsverkets 
rekommendationer. 
Sverige borde ta ledningen 
Läkare för Miljön ställer sig bakom 
de fyras uttalande. De miljösmarta 
och hälsofrämjande kostråden är ett 
viktigt steg för att minska matens 
miljöpåverkan. Svenska konsumenter 
har rätt att få ta del av denna 
kunskap.  
   Sverige borde ta ledningen när det 
gäller miljöfrågorna och visa övriga 
EU-medlemmar att miljösmart mat är 
ett viktigt verktyg för att få en hållbar 
riktning i klimat- och miljöfrågorna. 
Med den nuvarande ordningen blir 
EU självt ett hinder för utveckling 
och framsteg. Sverige hade en 
möjlighet att ligga främst på detta 
område, precis som vi ligger främst i 
området läkemedel och miljö. Nu 
halkar vi efter. 
   Läkare för Miljön anser att dessa 
frågor i högsta grad är en hälsofråga. 
Mat, hälsa och miljö hänger ihop och 
är av stort intresse både för våra 
patienter och för folkhälsan.  När 
hälsan blir ett handelshinder måste 
alla läkare och sjukvårdspersonal 
agera.  
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STRATEGI MOT ANTIBIOTIKARESISTENS 
 
Till LfM kom en inbjudan från 
Socialdepartementet att delta i en 
hearing om Socialstyrelsens rapport 
Förslag till utveckling av strategin 
mot antibiotikaresistens och 
vårdrelaterade infektioner. 
Hearingen, som ersatte en formell 
remissomgång, var uppdelad i tre 
omgångar. De två första vände sig till 
myndigheter respektive humansidan. 
Den vi inbjöds till vände sig till 
organisationer och intressenter från 
djur, livsmedel och miljösektorerna.  
   Det visade sig att LfM var den enda 
inbjudna miljöorganisationen. 
Forskningsstiftelsen MistraPharma 
och Stockholm vatten var båda 
inbjudna men närvarade ej. I stället 
blev det en ny upplevelse att lyssna 
till veterinärer, häst-, hund- och 
kattorganisationer, jordbruks- och 
konsumentorganisationer etc. 
   Bakgrunden till rapporten är den 
ökande antibiotikaresistensen 
tillsammans med de svårigheter till 
övervakning över gränserna som EU-
medlemskapet innebär. Behovet av 
en nationell samverkansfunktion för 
antibiotikaresistens (AMR) och vård-
relaterade infektioner (VRI) är 
tydligt, och Socialstyrelsen avser att 
initiera en sådan inom folkhälsa, 
djurhälsa, livsmedel och miljö. 
   Förslaget innebär flera olika delar: 
1. En nationell samverkansfunktion 
med deltagare från berörda 
myndigheter, branscher och 
organisationer inom folkhälsa, 
djurhälsa, livsmedel och miljö. 
2. En nationell kommunikations-
strategi om antibiotikaanvändning, 
resistens och hur infektioner 
förebyggs. 
3. Öka kunskapen om antibiotika, 
resistensutveckling, hygien och 
smittspridning inom grundutbildning 
och fortbildning samt kvalitetssäkra 
utbildningen för expertfunktioner. 
4. Forskning om antibiotika i 
kroppen, förebyggande av 
vårdrelaterade infektioner och 
smittförebyggande åtgärder, nya 
antibiotika, hälsoekonomi och 
antibiotikas miljöeffekter. 
5. Övervakning och uppföljning: IT-
system, kodning av förskrivare och 
förskrivningsorsak samt system för 
diagnostisering och epidemiologisk 
övervakning av resistenta bakterier. 

6. Preventiva åtgärder inom bl.a. 
sjukvård, omsorg och förskola samt 
utveckling av en nationell 
hälsodatabas. 
7. Optimal användning av antibiotika 
genom utveckling och uppdatering av 
riktlinjer. 
8. Miljöfrågor: kontroll över utsläpp, 
kunskap om resistensgener och 
antibiotika i svenska miljön och 
global miljöcertifiering av 
antibiotikatillverkning. 
9. Djur och livsmedel: 
Övervakningssystem, diagnostik och 
smittförebyggande åtgärder. 
   I september planeras ett 
myndighetsmöte för initiering av 
Nationell samverkansfunktion. Under 
oktober tar man emot olika aktörers 
förslag till aktiviteter utifrån 
strategins mål och förväntade utfall 
och i december planeras en workshop 
för berörda aktörer. Därefter skall en 
handlingsplan sammanställas. Våren 
2012 ska den nationella 
samverkansfunktionen vara etablerad 
och handlingsplanen klar. 
 
Folkhälsa - djurhälsa 
Mina medrepresentanter i hearingen 
talade om rapporten Folkhälsa – 
Djurhälsa. Ny ansvarsfördelning 
mellan stat och näring (SOU 
2010:106). Enligt denna rapport 

gäller zoonoslagen 1999 endast 
salmonella. Här konstateras också att 
EU-inträdet tog ifrån oss möjligheten 
till kontroll av importerade djur och 
djurprodukter. Vi fick övergångs-
bestämmelser, men fristen har löpt 
ut. Klimatförändringar och 
globalisering ökar också riskerna. En 
ny djursmittslag föreslås nu. Primära 
ansvaret föreslås ligga hos 
djurhållaren. Större djurhållare måste 
upprätta en ”biosäkerhetsplan”.  
   Medrepresentanterna saknade i 
”Folkhälsa – djurhälsa” zoonoser, 

antibiotikaresistens och livsmedel. 
Man ansåg också att det samarbete 
som nu finns mellan staten och 
näringarna är mycket viktigt, men att 
förslaget innebär att grundstenarna 
för samarbetet tas bort. Att bönderna 
själva ska stå för diagnostik och 
antibiotikumbehandling ansåg de 
närvarande veterinärerna vara ett steg 
i helt fel riktning.  
 
Synpunkter från ”näringen”  
  Trots att djurhållning minskat så har 
antibiotikaförskrivningarna ökat. 20 
% av korna får antibiotikum-
behandling för mastit, trots att 
evidens saknas. Korna behandlas för 
att ge mjölk, ej för att göra kon frisk. 
Liksom inom hästnäringen används 
gärna bredspektrumantibiotika 
eftersom då karenstiden förkortas, 
jämfört med penicillin. En minskad 
antibiotikumbehandling är fullt 
möjligt. En person ansåg att orsaken 
är den stora produktionsökningen 
mjölk per ko som avlats fram, dvs. de 
har onormalt stora juver. 
   Man talade om den jämförelsevis 
goda djurhälsa vi har i Sverige och 
om vikten att behålla den. Generellt 
ansågs att förebyggande 
djurhälsovård, inklusive hygienen 
inom djurbranschen, måste 
förbättras. 
   Synpunkter framfördes att 
styrsystem behöver utvecklas så att 
ett ”samhällskorrekt uppförande” 
också blir lönsamt. Marknads-
krafterna har för stort inflytande. Mer 
import av djur medför också mer 
import av resistenta bakterier. 
   Hänsyn måste tas till att 
djurnäringen är stor, med många 
olika organisationer av olika storlek, 
vilket kan leda till 
informationssvårigheter. Häst-
näringen t.ex. innefattar allt från 
stora stuterier till privata ägare av 
enstaka hästar, med ett antal olika 
organisationer. Det är svårt att nå ut 
med information. Fågelprodu-
centerna däremot är bara 120 stycken 
i en enda organisation. För att 
utveckla och vidarebefordra kunskap 
behövs inte endast veterinärer utan 
även samhällsvetare och 
kommunikatörer.  
   Vidareutbildning för veterinärer 
borde vara obligatorisk. Läkare och 
veterinärer har ett gemensamt ansvar 
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när det gäller antibiotikaresistens. 
Därför måste human- och 
veterinärmedicin samverka, främst 
Socialstyrelsen och Jordbruksverket. 
 
Livsmedel 
   Från livsmedelsbranschen talade 
man om resistenta bakterier på 
livsmedel. Aktiva förpackningar, 
som reducerar mängden bakterier, 
berördes endast i förbigående. Likaså 
berörde man möjligheten att ställa 
krav i samband med 
livsmedelsupphandling. 
 
LfM:s synpunkter 
   Som varande läkare var det svårt 
att hålla sig från humanmedicinen. 
Med tanke på multiresistenta gener i 
dricksvattnet i Delhi och den 
pågående EHEC-epidemin i 
Tyskland blev det självklart att lyfta 
frågan om import av resistenta 
bakterier och gener via resenärer, 
djur och livsmedel.  
   Andra metoder, t.ex. kirurgi, för 
infektionsbehandling måste tas 
tillvara. Vi måste också börja 
diskutera etiskt-ekonomiskt vem som 
ska få vilken vård. Det är inte alltid 
etiskt bäst att lägga in skröpliga 
gamlingar på intensiv-
vårdsavdelningar och och behandla 
med antibiotikum. Kanske hem-
sjukvård, sjukvård i särskilda 
boenden och palliativ vård ska 
byggas ut.  

   Odlingsmetoder och snabb-
diagnostik måste utvecklas. 
Utbildning och ökad kompetens både 
i hygien och i användning av 
antibiotika är ett måste för all 
personal inom vård och omsorg. Vare 
sig läkare eller hemtjänstpersonal får 
glömmas. Mandaten för 
vårdhygieniker måste ses över. 
   LfM instämde i att utökad 
provtagning, diagnostik, uppföljning 
och forskning är nödvändigt. Till 
detta krävs dock finansiering. LfM 
framförde också vikten av att 
miljökrav ingår vid all upphandling, 
men framför allt då det gäller 
tillverkning av antibiotika. 
   LfM tryckte på vikten av en 
samordningsfunktion med 
representanter från klinisk human- 
och veterinärmedicin, forskning, 
myndigheter m.fl. Med erfarenheter 
från Tyskland bör man tänka 
”katastroforganisation” och bl.a. 
klargöra vilka mandat vilken 
organisation har. Kanske bör en 
”smittskyddsgeneraldirektör” 
inrättas, med mandat att bestämma 
över andra organisationer. 
   LfM har redan tidigare pekat på 
risken att läkemedel tas upp i växter 
som odlas på slamgödslad jord. 
Användning av rötslam togs upp i 
rapporten, men lika viktig är 
användning av gödsel. Ökad 
kompetens i hygien och vårdhygien 
behövs inom såväl humanverksamhet 
som djurverksamhet.  

   I samband med LfM:s seminarier 
om mat för några år sedan berättade 
Artur Granstedt övertygande om 
fördelarna med ekologiskt 
kretsloppsjordbruk. Jag ställde mig 
nu frågan om det inte måste vara 
fördelaktigt även ur 
infektionssynpunkt. Det är möjligt att 
en mer ”naturlig” livsstil, inklusive 
matvanor och fysisk aktivitet, kan 
stärka motståndskraften hos kor. 
Borde staten styra mot ett sådant 
systemskifte? 
   Andra deltagare lyfte fram vikten 
av internationellt samarbete, framför 
allt inom EU. LfM framförde att vi 
måste gå utanför EU, bland annat 
med tanke på 
läkemedelstillverkningen.  
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Antibiotikaresistens  Socialstyrelsen, 
hämtat 2011-06-15 
Strategi för ett samordnat arbete mot 
antibiotikaresistens och 
vårdrelaterade sjukdomar  
Regeringens proposition 2005/06:50 
Kaj Karlsson: Vår beredskap är inte 
alls god  Expressen 18.3.2011 
STRAMA  Samverkan mot 
antibiotikaresistens  
Svensk förening för vårdhygien  

 
 

LfM DELTAR I STANDARDISERINGSARBETE 
 

Det pågår ett 
ständigt arbete 
inom EU att ta 
fram olika 
standarder för att 
stödja myndig-
heter att göra bra 
upphandlingar. 
Häri ingår ol

aspekter på hållbarhet, som energi-
förbrukning, miljö- och hälso-
farliga ämnen, 

ika 

säkerhet mm. 
   Aktuellt just nu är upphandling 
av medicinskteknisk utrustning. 
Europas befolkning åldras, och allt 
fler kommer att behöva sjukvård. 

Dessutom börjar dagens utrustning 
åldras, och tidpunkten närmas då 
många upphandlingar blir aktuella. 
   Miljöstyrningsrådet har tagit 
initiativet till att ta fram hållbar-
hetskriterier för medicinskteknisk 
utrustning. Det innebär att expert-
gruppen sätts samman och arbetar i 
Sverige. En europeisk arbetsgrupp 
styr arbetet från Bryssel. Enligt 
planen ska arbetet vara färdigt 
hösten 2013.  
   Listan över medlemmar i 
expertgruppen är mycket lång. Där 
ingår upphandlare och tekniker 
från landsting samt representanter 

för olika branscher och myndig-
heter liksom representanter från 
Läkaresällskapet och Läkar-
förbundet. Den grupp som aktivt 
engagerat sig i arbete är betydligt 
mindre.  
   Från Läkare för Miljön är vi 
glada att ha bidragit med den enda 
läkarexpertisen i gruppen. 
Charlotte Nelsson, klinisk fysiolog 
på Centralsjukhuset i Karlstad, har 
gått in i arbetet. Hon är mycket 
uppskattad då hon bidrar med den 
kliniska kompetensen. 
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http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/msr�
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-3-14
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http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-3-14
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/vardhygienochresistens/antibiotikaresistens
http://soapimg.icecube.snowfall.se/strama/ab-proposition%20dec%202005.pdf
http://soapimg.icecube.snowfall.se/strama/ab-proposition%20dec%202005.pdf
http://soapimg.icecube.snowfall.se/strama/ab-proposition%20dec%202005.pdf
http://www.expressen.se/debatt/1.2369774/kaj-karlsson-var-beredskap-ar-inte-alls-god
http://www.expressen.se/debatt/1.2369774/kaj-karlsson-var-beredskap-ar-inte-alls-god
http://www.strama.se/dyn/,12,11,14.html
http://www.sfvh.se/
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GEOENGINEERING - DEN NYA 
KLIMATUTMANINGEN? 
 

Författare: Marta Cullberg 
Weston 

 
Efter misslyckandet vid klimat-
förhandlingarna i Köpenhamn har 
det varit en markant minskning av 
informationen om klimathotet i 
media. Det känns som att luften 
tillfälligtvis gått ur arbetet med att 
begränsa koldioxidutsläppen 
globalt även om en hel del arbete 
sker lokalt och i olika internatio-
nella kommittéer. Den republikan-
ska framgången i senaste valet i 
USA har gjort miljöfrågan omöjlig 
att hantera i den amerikanska 
kongressen, och tal om anpassning 
till en varmare värld har börjat 
dyka upp i diskussionerna. Vi såg 
det inte minst i Carl Bildts inställ-
ning till arbetet i det Arktiska 
rådet. Det som verkligen fick mig 
att bli omskakad är dock tanken på 
att geoengineering nu börjar få luft 
under vingarna.  
   Jag har just läst Jeff Goodells 
How to Cool the Planet. Geoengi-
neering and the Audacious Quest 
to fix Earth’s Climate. (Houghton 
Mifflin Harcourt, Boston/NY 
2011) och Hack the Planet av Eli 
Kintisch, (John Wiley & Sons, NJ. 
2010). De täcker båda ungefär 
samma förgrundsfigurer inom 
forskningen kring klimatpåverkan 
och båda belyser riskerna med att 
börja experimentera med klotets 
klimat. Hack the Climate är den 
som tydligast uttrycker oron för 
riskerna om vi börjar rubba 
intrikata balanser i vårt komplexa 
klimatsystem medan Goodells 
slutsats blir att vi trots riskerna 
måste börja göra vetenskapliga 
experiment för att lära oss mer om 
vi en dag måste använda oss av en 
sådan här lösning för att få stopp 
på den skenande uppvärmningen.  
 
Frågan är uppe på bordet 
Det var den holländske nobel-
pristagaren i kemi (för hans arbete 
med ozonproblemet) Paul Crutzen 
som startade en intensiv debatt 
med en artikel i den vetenskapliga 
tidskriften Climate Change 2006. 
Han föreslog att vi skulle börja 

undersöka möjligheten att kyla ned 
vårt klot med hjälp av små sulfat-
partiklar som pumpas upp i övre 
atmosfären eftersom de industria-
liserade ländernas förmåga att nå 
fram till överenskommelser om 
koldioxidreduktion var en ”pious 
wish”, enligt hans mening. Alltså 
behövde vi börja ställa in oss på att 
hitta krislösningar. 
   En rad vetenskapliga och poli-
tiska möten har sedan dess ägt rum 
kring geoengineering. Redan 2007 
hölls en vetenskaplig konferens på 
prestigefyllda Harvard University. 
År 2009 gav The British Royal 
Society ut en studie om geoengi-
neering, och den följdes av en 
rapport från den amerikanska 
motsvarigheten, the National 
Academy of Sciences, 2010. 
Gulbenkianfonden stod som värd 
för ett möte i Lissabon 2009 med 
International Risk Governance 
Council där man började diskutera 
riskerna med utvecklingen av 
denna teknik.  
 
De mest diskuterade 
”lösningarna” 
De olika tekniska klimatlösning-
arna kan indelas i två grupper: de 
som siktar på att minska/ta bort 
koldioxid ur atmosfären och de 
som siktar på att förändra plane-
tens albedo (ljusreflekterande 
förmåga). I den första gruppen är 
förstås modeller för att få bort 
koldioxid från kolkraftverk en inte 
särskilt kontroversiell verksamhet, 
men som har visat sig kostsam. 
De tre globala varianter av 
ingenjörslösningar som har fått 
mest genomslag i diskussionen om 
geoengineering är:  
   1. The Pinatubo option, där man 
försöker efterlikna ett vulkan-
utbrott genom att skjuta upp 
(sulfat-)partiklar i atmosfären, som 
skulle kunna blockera delar av 
solljusets värmande effekt. 
Diskussion finns om att skapa ett 
stoftskydd över polerna (där det 
inte finns stora befolknings-
grupper) för att minska avsmält-
ningen. Det skulle då också kunna 

minska riskerna för avsmältningen 
av tundran och de stora metan-
depåer som riskerar att slippa ut i 
en varmare värld.  
   Även mer globala lösningar med 
att använda partiklar för att avleda 
solljuset diskuteras, men om man 
minskar solljuset kommer neder-
bördsmängden att minska. Ett stort 
problem är att man inte vet om 
olika monsunvindar som stora 
delar av världens befolkning är 
beroende av då kanske förändras. 
Partiklar i övre atmosfären kan 
dessutom tänkas påverka ozon-
lagret på ett okänt sätt. 
   2. Blekning av molnen över 
havsytan för att de ska reflektera 
mer solljus tillbaka ut i atmosfären 
i stället för att träffa jorden. Här 
finns olika modeller med bland 
annat båtar med stora sprayaggre-
gat som skjuter upp små, små 
droppar av havsvatten upp i 
molnen som gör dem ljusare. Det 
finns tekniska problem att lösa 
men de anses hanterbara. Här är 
återigen påverkan på nederbörden 
en okänd faktor och även om man 
minskar inflödet av solljus 
(minskar värmen) kan den ökade 
koldioxiden leda till en försurning 
av haven som skadar djurlivet där. 
   3. Gödning av haven med små 
järnpartiklar som skulle leda till 
algblomning som kan absorbera 
koldioxid. En välkänd oceanograf 
vid namn John Martin hade 1990 
visat att järnpartiklar i stoftmoln 
kunde göda algblomning.  När 
algerna sedan föll ned till havs-
botten band de stora mängder av 
koldioxid. Ett litet experiment med 
järnlösnings-gödning i Sydatlanten 
misslyckades då det gjordes i ett 
område som inte innehöll till-
räckligt stora mängder av silikon i 
vattnet, så algerna kunde inte 
skapa ett skal som skyddade dem. I 
stället blev de föda för djur-
plankton och mycket litet 
koldioxid kom att förpassas till 
havsbotten.   
 
Okänd påverkan på naturen 



Teorierna bakom gödnings-
modellen hade således inte 
inkluderat viktiga faktorer som 
måste vara för handen för att 
absorbering av koldioxid skulle 
äga rum. Geoengineerings-
projekten har alla begräsningar och 
bieffekter som man inte kan 
förutse. De klimatmodeller som 
forskarna har till sin förfogan i dag 
är alltför begränsade för att ta in 
alla de olika klimatfaktorer som 
kan påverkas och det är därför 
omöjligt att förutsäga utfallet. 
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   Eli Kintisch interfolierar sina 
olika kapitel med exempel på hur 
människan försökt rå på problem i 
naturen genom att införa någon ny 
faktor och hur dessa försök så ofta 
slagit fel. Ett sådant exempel är när 
man i Australien på 1930-talet 
importerade en särskild padda för 
att den skulle äta upp skalbaggar 
som förstörde skörden av socker-
rör. I dag är dessa paddor en 
nationell plåga i stora delar av 
Australien. Exemplet visar som så 
många andra att naturens balans är 
mer komplicerad än vad vi tänker 
oss. 
 
”Billiga” men riskabla 
En av de förföriska aspekterna av 
dessa ingenjörsmetoder är att de i 
förstone kan verka ”billiga” i 
jämförelse med vad det kostar att 
ställa om vår energikonsumtion.  
De seriösa forskarna är dock ense 
– detta är inte ett alternativ till 
omställning utan en katastrof-
lösning om temperaturföränd-
ringen blir för hög. Vad man också 
påpekar är att när man väl tagit till 
en sådan här lösning går det inte 
att sluta om man inte ska riskera en 
ännu snabbare temperaturökning. 
   Problemet är att en hel del av 
dessa geoengineeringförslag inte är 
tekniskt särskilt komplicerade och 
det är därför lätt att föreställa sig 
att någon nation i desperation 
beslutar sig för att ensidigt 
använda sig av en sådan här 
lösning. Det finns olika mer eller 
mindre vilda planer i omlopp om 
hur man kan påverka klimatet. En 
del företag tror dessutom att de ska 
kunna tjäna pengar på processen. 
Risken för en militär användning 
är förstås också trolig. 

 
Människan med 
klimatstyrningsredskap 
Manipulation av vår jord/klimat 
med tekniska medel är förstås 
inget nytt. En skrämmande idé var 
Edvard Tellers Project Chariot där 
han ville använda kärnvapen för att 
spränga en hamn i Alaska i början 
av 1960-talet. Tack och lov fick 
politikerna kalla fötter när olika 
grupper började opponera sig. Det 
pekar mot risken för mänsklig 
hybris när det gäller att med 
tekniska medel manipulera det lilla 
klot som ger oss alla en chans till 
ett fantastiskt liv. 
   Såväl USA (under Vietnam-
kriget) som forskarna i Sovjet har 
försökt manipulera klimatet genom 
molnpåverkan i mindre skala, men 
de nya geoengineering-projekten 
är av en helt annan magnitud. 
Visst kan man argumentera för att 
det kan vara viktigt med forskning 
som gör att man vet bättre vad man 
skulle kunna ta till om läget i 
världen blir katastrofalt, som Jeff 
Goodell gör efter sin genomgång. 
Erfarenheten från utvecklingen av 
kärnvapen inger dock farhågor. 
När anden släppts ur flaskan finns 
det ingen chans att stoppa tillbaka 
den igen. Det finns betydande 
likheter – både kärnvapen och 
geoengineering är komplexa 
tekniska operationer som skapades 
för att lösa problem men som i sig 
riskerar att utvecklas till ett hot 
mot mänskligheten. 
 
Klimatkrig? 
Geoengineering rymmer risken att 
kapitalstarka nationer vill testa 
modeller för att påverka klimatet i 
deras region. Mardrömmen är en 
ensidig användning i stor skala 
från någon stats sida med otestad 
teknologi. Vem ska då avgöra 
riskerna och hur detta experiment 
påverkar grannländer?  
   Jeff Goodell skissar på ett sådant 
mardrömsscenario:  Glaciärerna i 
Himalaya smälter och det leder till 
torka i Kina där en desperat rege-
ring beslutar sig för att skjuta upp 
partiklar i atmosfären som 
blockerar solljuset över glaci-
ärerna. Dessa riskerar att påverka 
monsunen över regionen och om 
torkan då drabbar Indien kommer 
relationen mellan länderna snabbt 

att bli explosiv.  Vi står då kanske 
inför risken för ett klimatkrig som 
kan utspelas på hög nivå (molnen) 
men kanske kommer också 
kärnvapnen in i bilden.  
   Ett av de många problemen är att 
det inte finns internationella avtal 
som reglerar försök med geo-
engineering och det är också svårt 
att förhandla fram sådana på grund 
av experimentens diffusa natur. 

 
Chans att slippa begränsningar 
Risken är förstås stor att förtröstan 
på en teknisk lösning gör att luften 
går ur planeringen för hur man kan 
reducera koldioxidutsläppen. Både 
Kintisch och Goodell är tydliga 
med att forskarna är ense om att vi 
inte kan minska våra ansträng-
ningar att reducera koldioxid-
utsläppen. Denna del av budskapet 
kommer dock med stor sannolikhet 
att gå förlorad för den stora 
allmänheten. Kan man luta sig 
tillbaka och fortsätta att leva det 
bekväma livet med stora kol-
dioxidutsläpp och köpa sig fri med 
någon teknologisk ”quick fix” så 
kommer det självklart att vara 
tilltalande. Vi ser det redan i USA 
där klimatförnekandet har varit 
markant bland vissa konservativa 
republikaner, som inte velat 
acceptera något som skulle hota 
deras livsstil eller företagens frihet 
att släppa ut koldioxid. Nu ser de 
geoengineering som en lösning på 
att de tvingats inse att klotet håller 
på att värmas upp (av andra krafter 
än koldioxid förstås!). 
 
Resultatet av ett stort 
misslyckande 
Att vi nu står inför riskerna med 
osäker klimatpåverkan med hjälp 
av geoengineering är resultatet av 
vår oförmåga hittills att vidta till-
räckliga åtgärder för att förändra 
vår livsstil och våra okloka energi-
system. Det är ett katastrofalt 

http://www.climateark.org/shared/search/welcome.aspx?searchtext=geoengineering�


   Hur förvaltar vi vår nya makt 
över naturen? Hittills har vi styrts 
av hybris med okunskap om 
naturens intrikata system och med 
ekonomiska modeller som negli-
gerat att vi hela tiden tärt på klotets 
resurser. Det är dags för en mer 
realistisk inställning där vi satsar 
på hållbara energisystem och lever 
efter en ”försiktighetsprincip”, som 
innebär att man inte ska inte pröva 
en teknik som potentiellt kan vara 
skadlig för samhället/planeten.  
Alternativet att människan försö-
ker manipulera klimatsystemen 
med vår begränsade kunskap är 
skrämmande. 

   Vi lever i en värld som redan är 
väsentligt förändrad inte minst 
under de senaste decennierna när 
datortekniken revolutionerat vår 
vardag och våra kommunikationer. 
Bill Gates är en av dem som 
bidragit med forskningsmedel för 
att undersöka olika tekniska 
lösningar på klimatproblemen. Han 
frågar sig om det finns tillräckligt 
med tid att ställa om världens 
energisystem och undvika en 
klimatkatastrof. ”I energivärlden 
tar innovationer cirka femton år 
och implementering tar tjugo, så 
om vi kan köpa oss en tidsperiod 
på tjugo-trettio år är det kanske 
viktigt.” Han sätter därmed ord på 
Jeff Goodells farhågor.  

misslyckande när vissa forskare nu 
använder sin energi för att hitta sätt 
att reflektera bort solljuset i stället 
för att utveckla bättre metoder för 
att använda solljuset som energi-
källa. Det är här forsknings-
resurserna borde fokuseras. 
 
Antroposcene 
Vid millennieskiftet föreslog Paul 
Crutzen (som för övrigt har arbetat 
och studerat i Sverige) att den nya 
eran i klotets historia ska kallas 
antroposcene eftersom så mycket 
av det som sker på jorden är 
påverkat av människan. Med geo-
engineering som en del av vår 
vardag skulle detta bli ännu mer 
påtagligt.  
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The SPICE project: a 
geoengineering feasibility 
study 

Detta är ett projekt i samarbete mellan 

ett antal brittiska universitet. Målet är 

att hitta nya vägar att minska 

atmosfäriska temperaturer som 

orsakats av klimatförändringar, och 

komplettera konventionella sätt att 

minska koldioxidutsläpp. Man tänker sig 

att pumpa upp vatten i en slang som 

bärs upp av en heliumfylld ballong. 

Detta gör det möjligt att spruta ut 

partiklar i stratosfären på 20 km höjd 

och på så sätt efterlikna ett 

vulkanutbrott. 

Hhttp://www.nerc.ac.uk/press/rel

eases/2011/22-spice.aspH  
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Vill du lära dig hur kemikalier i miljön påverkar 
hälsan? 

 

Då är Miljötoxikologi i Uppsala kursen för dig! 
7,5 högskolepoäng 

 
Toxikologi är läran om kemikaliers oönskade effekter på levande organismer. Användningen av 
metaller och syntetiska ämnen har bidragit till samhällsutvecklingen, men har även skapat 
allvarliga miljöproblem. Denna kurs är tvärvetenskaplig och ger såväl en insikt i hur s.k. miljögifter 
sprids och omsätts i miljön, hur dessa hanteras av kroppen samt framförallt vilka toxiska effekter 
och sjukdomar som kan uppkomma hos människor på grund av exponering. 
 
Kursen ges vid Uppsala universitet under vårterminen 2012, torsdagar kl 18-22 utspritt 
under vecka 03-22.  
Högskolepoäng: 7,5 (25 %). Kurskod: 3ME047.  
 
Behörighet: Läkare och läkarstudenter eller studenter från andra vårdutbildningar, 
apotekarstudenter, farmaceuter samt studenter inom biomedicin eller biologi/kemi. 
 
Efteranmälan: Kontakta Caroline Olofsson, e-post: Caroline.Olofsson@medsco.uu.se  
 
Information om schema, kursplan mm: Monica Lind, Institutionen för medicinska 
vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.  
E-post: monica.lind@medsci.uu.se. Telefon: 018-611 97 45  
 
PLATSER FINNS. ANMÄLAN SNARAST! 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Effekt är Sveriges första samhällsmagasin om 
klimat och hållbarhet. Effekt är självklar läsning för 
den som vill följa med i och förstå klimatfrågan och 

de omvälvande händelserna i vår närhet och 
omvärld. 

Teckna din prenumeration på 
www.effektmagasin.se. 

 

      KÖP EN  
   LFM-TRÖJA! 

 
Den nya T-tröjan är i grått, med vår vackra logga i vitt 
och grönt. Materialet är 70 % bambu och 30 % 
ekologisk bomull. Läs mer på www.yogo.se.  
 Sätt in 250 kr på plusgiro 14 43 65-4. Glöm inte namn! 
Skicka brev till info@lakareformiljon.se  

med uppgift om storlek och leveransadress. 
 

 

 FÖRENINGSPOST 
Läkare för Miljön 
c/o Eckerman 
Statsrådsvägen 11 
128 38 Skarpnäck 
info@lakareformiljon.se 
 

B 
Porto betalt 

Glömde du betala medlemsavgiften? Det är inte för sent! 
Plusgirot är 144365-4 och medlemsavgiften för de flesta 250 kr.  

Glöm inte ditt namn! Se också HhemsidanH. 

http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_banners&task=click&bid=4�
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