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Af Sharangka Manokaran og Mickey Gjerris

for, at den vilde orangutang vil 
være udryddet i 2022, hvis ikke 
udviklingen vendes.   

Regnskovens forsvinden har 
andre vidtrækkende konsekven-
ser; orangutangens udryddelse 
er blot et meget synligt og uro-
vækkende symbol på udviklin-
gen. De tropiske regnskove er 
den naturtype i verden, hvor 
der fi ndes fl est forskellige plante- 
og dyrearter samlet på et sted og 
mange af disse arter er kende-
tegnet ved, at de kun fi ndes der. 
Når regnskoven forsvinder, for-
svinder også disse. 

Fra rapsolie til palmeolie
Biobrændstof betragtes af nogle 
som et vigtigt våben mod den 
globale opvarmning. Selvom 
energieff ektiviteten, den reelle 
CO2-eff ekt og brændstoff ets 
bidrag til luftforureningen med 
ultrafi ne partikler er blevet kri-
tiseret fra mange sider, er bio-
brændstof fortsat et af de få red-
skaber, der kan opnås politisk 
enighed om at anvende for at 
afhjælpe klimaproblemerne. 

I Europa produceres bio-
brændstoff et hovedsageligt af 
rapsolie og efterspørgslen har 

været stigende gennem årene. 
For fødevareindustrien, der tra-
ditionelt har aftaget rapsolien, 
har dette betydet, at de har måt-
tet se sig om efter en substitut. 
Valget faldt naturligt på pal-
meolie, eftersom oliens fysiske 
og kemiske egenskaber gør den 
yderst velegnet som erstatning 
for andre vegetabilske fedtstof-
fer. Udover at blive anvendt i 
fødevarer, indgår palmeolie i en 
lang række andre forbrugsva-
rer som f.eks. personlige pleje-
produkter og i Asien anvendes 
den også til produktion af bio-
brændstof.

Indonesien indtager pladsen 
som verdens førende palmeolie-
producent, hvilket hovedsageligt 
skyldes at landet har et optimalt 
klima til produktionen og rige-
lig, billig arbejdskraft. Regnsko-
ven kommer ind i billedet som 
en tredje faktor. Ved at fælde 
den, skaff er Indonesien det nød-
vendige produktionsareal. Men 

Biobrændsel 
   og etik
 
 - må vi fælde de indonesiske regnskove?

Indonesiens regnskove fældes i hastigt tempo for at give plads til oliepalmeplantager. 

Det er en af konsekvenserne af at satse på biobrændstoffer for at bekæmpe global opvarmning. 

I hvilken grad man anser det for at være et problem, afhænger af hvilket natursyn, 

man abonnerer på.

 Greenpeace kørte i foråret 
2010 en kampagne under slo-
ganet »Give the orangutang a 
break«. Kampagnens formål var 
at oplyse om, at indonesiske 
regnskovsarealer konverteres til 
oliepalmeplantager, hvormed 
den vilde orangutangs fortsatte 
eksistens yderligere trues. Oran-
gutangen fi ndes kun vildt på 
Borneo og Sumatra. Skovene er 
endnu store nok til at rumme 
de populationsstørrelser, der er 
nødvendige, men spørgsmålet er, 
hvor længe det varer ved.

I perioden 2000 – 2008 er 
de indonesiske regnskove ble-
vet reduceret med 1,8 mio. ha. 
hvert år, hvilket bl.a. skyldes 
legal og illegal skovhugst til 
tømmer og papirfabrikation 
samt minedrift. Den vigtigste 
grund er dog konverteringen 
af regnskov til oliepalmeplanta-
ger. Af Indonesiens oprindelige 
regnskov står kun 28 % tilbage. 
FN’s miljøprogram skønner der-

Regnskoven 
og den globale opvarmning

Store kulstofl agre er bundet i regnskoven, indbygget i planternes 
biomasse. Når regnskoven fældes og brændes af frigives kulstoffet i 
form af CO2. Omtrent 20 % af den CO2-udledning mennesket er skyld i 
stammer fra skovrydninger.
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det fører problemer med sig. Et 
af de største er, at regnskoven 
rummer en stor biodiversitet, 
der går tabt, når den fældes. 
Arter forsvinder og dyr og plan-
ter mister deres leveområder. 

Selvom det har uønskede 
konsekvenser for den vilde 
natur, at regnskoven konverte-
res til landbrugsjord, er der også 
en række fordele for den vilde 
natur ved at producere palme-
olie frem for så mange andre 
vegetabilske olier. Oliepalmen 
er den mest pladseff ektive olie-
plante og har et årligt udbytte 
på 3,68 ton pr hektar. Til sam-
menligning er udbyttet for raps 
kun på 0,59 t/ha og for solsikke 
0,42 t/ha. Det betyder, at hvis 
den samme mængde olie skulle 
produceres af en anden plante, 
skulle der mindst 6 gange så 
store arealer til, som der i dag 
optages af oliepalmer. Det skal 
nævnes, at eff ektiviteten med 
raps er nærmere 1 t/ha, hvis 
man kun ser det i europæisk 
perspektiv.

Udover fødevareindustrien, 
drager også de lokale indonesere 
gavn af palmeolieproduktionen. 
En stor del af Indonesiens 242 
mio. mennesker er selvforsy-
nende bønder, der næsten ingen 
regulær pengeindkomst har. For 
at få bedre adgang til sundheds-
faciliteter, uddannelse og for-
brugsgoder har mange af disse 
mennesker et ønske om at tjene 
fl ere penge. I og med mange 
af dem råder over landområ-
der, der ikke er i brug, er det en 
nærliggende løsning for dem, at 
involvere sig i palmeolieproduk-
tionen og dermed højne deres 
levestandard. 

Natursyn
Hvorvidt man fi nder det rigtigt 
eller forkert at erstatte regnsko-
ven med oliepalmeplantager 
afhænger af ens viden om sagen 
og ens etiske forståelse af natu-
ren. Hvis man kun ved, at regn-
skoven fældes, og at det truer en 
række plante- og dyrearter, er de 
fl este tilbøjelige til at fordømme 
foretagendet. Omvendt vil man 
formodentlig godtage, hvad der 
sker, hvis man kun er sig bevidst 
om, at udvidelsen af palmeolie-
produktionen dækker en global 
efterspørgsel og samtidig gavner 

de lokale indonesere.
Men selv når mennesker præ-

senteres for alle fakta, er de til-
bøjelige til at indtage forskellige 
standpunkter. Dette kan forkla-
res med forskelle i de enkelte 
menneskers natursyn og eti-
ske værdier. Diskussionen om 
biobrændstof er derfor også en 
etisk diskussion.

Vores natursyn afspejler, hvor-
dan vores forhold til naturen er. 

De to yderpunkter i natursyns-
diskussionen er antropocentrisme 
og økocentrisme. En antropocen-
trist mener, at det kun er men-
nesket, der er etisk betydnings-
fuldt i sig selv. Den traditionelle 
begrundelse for dette er, at 
mennesket er udstyret med en 
ukrænkelig værdighed, fordi det 
har evnen til at tænke rationelt 
og tilsidesætte drifter, instinkter 
og tilskyndelser. 

Økocentristen mener deri-
mod, at al natur har krav på 
etisk hensyn. Det gælder men-
nesker, dyr, planter, bakterier og 
større ting som økosystemer og 
landskaber. Begrundelsen er, at 
alle er afhængige af alle på jor-
den, vi er alle dele af et større 
økosystem og derfor hverken 
mere eller mindre værd end 
andre. Økosystemet som hel-
hed har en etisk betydning og 

Oliepalmen er den mest pladseff ektive olieplante med et årligt udbytte på omkring 3,68 ton pr hektar. Til 
sammenligning er det årlige udbytte af olie for raps på mellem 0,59 og 1 t/ha.
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dermed også alle enkeltdelene. 
Mennesket har som det væsen, 
der har mulighed for at vælge 
hvad det vil gøre, i enestående 
grad et ansvar for at respektere 
og tage vare på resten af økosy-
stemet.

Det etiske dilemma
I diskussionen om regnskoven 
vs. oliepalmeplantagerne vil 
økocentristen og antropocen-
tristen indtage modstridende 
standpunkter. Førstnævnte vil 
erklære sig som modstander 
af konverteringen med den 
begrundelse, at regnskovene 
er økosystemer, der har lige så 
meget ret til at være på jorden, 
som menneskeracen har. Sidst-
nævnte vil mene, at hensynet til 
mennesket er det eneste hensyn, 
der er at tage og så længe men-
nesket drager nytte af, at regn-
skoven bliver fældet, er dette 
acceptabelt. 

Det er ikke muligt, at afgøre, 
hvilket af disse standpunk-
ter, der er det “rigtige”, da de 
er baseret på værdier og etiske 
overbevisninger. Etik er ikke 
matematik, og man kan ikke 
regne sig frem til, hvem der har 
ret. Hvorvidt det kan retfærdig-
gøres at fælde regnskoven for at 

skaff e biobrændsel og vegeta-
bilsk fedtstof må derfor afhænge 
af en værdibaseret og politisk 
diskussion.

Så hvad er løsningen?
Selvom etikken ikke kan 
komme med direkte løsninger 
og svar, kan den kaste lys over 
etiske diskussioner, så man bli-
ver klar over hvilke grundan-
tagelser og værdier, der er på 
spil, hvad værdierne bunder i og 
hvilke motiver modparten har 
for sine synspunkter. I dette til-
fælde karambolerer især to syns-
punkter. Det ene er, at regnsko-
ven ikke må fældes, fordi den er 
et enestående og diverst økosy-
stem, der har lige så meget ret 
til at være her som mennesket. 
Det andet er, at menneskets 
behov for biobrændstof og de 
fattige indoneseres ret til at for-
øge deres indkomst er de eneste 
relevante hensyn at tage.

Hvis vi tager udgangspunkt 
i det sidste synspunkt, så er der 
en brist ved første del af argu-
mentationen. Efterspørgslen på 
palmeolie bunder i at rapsolien, 
bliver benyttet som biobrænd-
stof. Forklaringen på dette 
angives ofte til at være, at bio-
brændstof er mere klimavenligt 

end fossilt brændstof, men fl ere 
og fl ere sætter spørgsmålstegn 
ved, om det er korrekt. At fælde 
regnskoven for at modvirke den 
globale opvarmning svarer i 
bogstavelig forstand til at tisse i 
bukserne for at holde varmen.

Tilbage står nu to argumen-
ter, der henter deres begrundelse 
i hver deres lejr: Regnskoven 
bør bevares og at indoneserne, 
skal have lov til at højne deres 
levestandard ud fra de natur-
ressourcer de har – som oftest 
regnskoven.

Man burde altså kunne nå til 
enighed om, at opgaven er at 
udtænke veje til, at indoneserne 
kan opnå en tilfredsstillende 
levestandard, uden at dette øde-
lægger regnskoven. I dette til-
fælde er modstillingen af men-
neskets interesser og naturens 
interesser falsk. Det er både i 
vores egen og i naturens inte-
resse, at vi fi nder på en anden 
måde at udnytte regnskovens 
ressourcer end ved at producere 
biobrændsel inden for de nuvæ-
rende økonomiske betingelser. 
Opgaven for mennesker med 
forstand på skovbrug og øko-
nomi synes klar – og spørger 
man orangutangen, skal løsnin-
gen helst fi ndes snart.  

Om forfatterneOrangutangen er presset af 
verdens behov for planteolier, 
der betyder, at Indonesiens 
regnskov ryddes til fordel for 
oliepalmeplantager.  
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