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I detta nummer: 
Det våras för gröna kemin 

Karlshamns oljefabriker vill satsa 50 milj kr på att utreda "den gröna kemins" möjligheter. SökandPt efter 
samarbetspartners har inletts. 

Idag kostar ett kilo rapsfrö ca 3 kr, medn ny kemisk kunskap visar att fröna innehåller ämnen som är 
värda 100-tals kronor per kilo. 

Liksom de flesta gröna växter har rapsen ett rikt inre kemiskt liv som kan tas tillvara för framställning av 
produkter till verkstads-, plast-, läkemedels-, papperskemikalie- och tvättmedelsindustrin. 

förutom prestanda och precision väger hälsoaspekter och kostnader för rengöring och avfallshantering 
allt tyngre i vågskålen hos många industrier. Det har redan inneburit framgångar för vegetabiliska 
smörjmedel och kan komma att betyda odling av skräddarsydda "teknikväxter". 

Bonderevolten "ett tveeggat svärd" 
Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att smida nya vapen i kampen för att påverka allmänhet och 
myndigheter. För bönderna har årets protester riktat sig inte bara mot den förda regeringspolitikcn utan 
också mot den egna organisationen som betraktas som impotent, säger Sifo-chefen Hans Zetterberg. 

Kungsörnen uppfräschad men ingen "vinstmaskin" 
En betydligt hårdare marknadssituation krävde en uppdelning av Kungsörnen. Vi hade blivit för 
tungrodda och besluten höll på att bli för centraliserade, säger nya moderbolaget Cereal"ias vd Per Sorte. 

Mycket tyder på att bönderna kommer att få släppa ifrån sig en del av makten i företagsgruppen. 
Cerealias vinst räcker inte som riskkapital om koncernen ska utveckas mot nya affärsområden. 

USAs rekordskuld ger Sveriges bönder dyra krediter 
Tiden efter 1985 ser ut att kunna kallas "den japanska bankirepoken" sedan USA nu med sitt svällande 
budgetunderskott och sina lån i Japan håller på att bli det mest skuldsatta landet i världen. Sveriges 
bönder påverkas av denna utveckling på den internationella kapitalmarknaden. Större räntesänkningar 
blir alltmer avlägsna, skriver Olle Bolang. 

Skogen i världsfocus 
Trädens och skogarnas betydelse för hela mänskligheten kräver krafttag mot miljöförstörelse och stor 
satsning på p/anteringsprojekt. Internationella skogsåret 1985 har riktat uppmärksamheten på ett av 
världens allvarligaste problem. 

EG: "Kvoternas imperium" eller prissänkning! 
I alla EG-länderna finns övertygelsen att den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, måste reformeras. 
Men åsikterna skiljer sig starkt när det gäller medlen. ! en sk Grönbok från EG-kommissionen framhålls 
en rad skäl till varför prissänkningar är att föredra framför kvantitativa begränsningar av produktionen för 
att komma till rätta med de växande överskotten. 

Fransk matmarknad 
Det finns i matlandet Frankrike utrymme för att profilera sig både med hög kvalitet till höga priser och 
med importerade livsmedel till lågpris. Problemen för bönder och handlare är att den totala konsum
tionen stagnerar eller minskar fill följd av sänkt köpkraft. Precis som "r Sverige. 

Kinas bönder uträttar storverk 
Kina har öppnat sig för omvärldens industriländer som hoppas på att där finns en jättemarknad. Men det 
är på det egna jordbruket som Kinas framtid beror. Kan landet hålla den framstegstakt som inleddes med 
bondehushållets frigörelse 1979 kan näringsstandarden bli tillfredsställande trots att åkerarealen per 
kines inte är större än 0, 1 hektar. Detta enligt uppgifter från OECDs jordbrukskommittE'. 

Apropå 
• Kooperationens tredje kris är ideologisk. 
• !FAD - framgångsrik u-landsfond i gungning. 
• Scan Djupfryst - avknoppning som gick hem. 
• Solidaritet, samarbetseffekter och medlemsnytta. 

Omslagsbilden: foto Dag Sundberg, ide Tom Forsberg. 
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''Gröna kemin'' 

kan skapa marknad 

för "teknikväxter" 

KF-ägda AB Karlshamns Oljefabriker är berett att 
satsa 50 miljoner kronor under tre till fem år på att 
utveckla 'den gröna kemins' industriella möjligheter. 
En pågående utredning avgör om och när steget tas. 

Sökandet efter samarbetspartners är i full gång 
under ledning av forskningschefen Ragnar Ohlson. 

- Idag kostar vanliga rapsfrön tre kronor kilot. 
Men de oljerika fröna innehåller ämnen som är värda 
flera hundra kronor kilot var för sig, säger han. 

Liksom de flesta gröna växter har rapsen ett rikt 
och avancerat inre kemiskt liv. Med biologisk teknik 
kan de värdefulla kemiska ämnena tillvaratas för 
framställning av en rad råvaror och produktionsme
del för exempelvis verkstads-, plast-, läkemedels-, 
pappers-, kemikalie- och tvättmedelsindustrin. 

Förutom prestanda och precision väger hälsoaspek
ter och kostnader för rengöring och avfallshantering 
allt tyngre i vågskålen hos många industrier. 

Framgångar för biologiskt nedbrytbara alternativ 
till petrokemiska och syntetiska produkter kan medfö
ra att Karlshamns och oljeväxtodlarna breddar verk
samheten från den mogna marknaden för livsmedels
fett till att också arbeta med "skräddarsydda tek
nikväxter". 
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- Vi hoppas på samarbete med 
många företag och institutioner för 
att ta vara på en slumrande värld av 
industriella möjligheter. 

Professor Ragnar Ohlson, forsk
ningschef och utvecklingsstrateg hos 
KF-ägda Karlshamns Oljefabriker, 
tror att "den gröna kemin" har 
framtiden för sig i miljömedvetna 
industriländer. 

Husqvarnas biologiskt nedbrytba
ra smörjolja för motorsågar är bara 
början. 

- Gröna växters rika inre kemis
ka liv gör det möjligt att använda 
dem som råvara till produkter för 
höga prestationskrav inom den tek
niska industrin, utan att behöva till
sätta miljöskadliga additiv för att få 
dem att fungera, säger Ragnar Ohl
son. 

Chefen för SKFs forskningslabo
ratorium i Holland, dr Herman 
Landkamp, säger till Nya perspektiv: 

- Bara syntetiska smörjmedel 
kan på det hela taget mäta sig med de 
vegetabiliska som alternativ till pe
trokemiska. Detta gäller vid bearbet
ning av exempelvis kvalitetskullager 
under hårt tryck. 
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Svenska oljefält 

Oljeväxter som senap och sesam 
finns omnämnda redan i skrifter från 
Indusdalen tvåtusen år före Kristus. 
Idag odlas oljeväxter i allt större ut
sträckning över hela världen, dels för 
sitt innehåll av fett, dels för det vär
defulla proteinfodermjöl som erhålls 
efter utvinning av fettet. 

De viktigaste oljeväxterna är soja
böna, bomull, jordnöt, solros, ko
kos- och oljepalm samt raps och 
rybs. 

I Sverige är det främst raps och 
rybs som bildar våra oljefält. Förra 
året odlades totalt ca 330 000 ton på 
en areal av 170 000 hektar, motsva
rande nära fem procent av landets 
hela åkerareal. Svensk rapsolja utgör 
ungefär en tredjedel av den råvaru
mängd som KF-ägda Karlshamns 
Oljefabriker köper under ett år till 
ett sammanlagt värde av över en mil
jard kronor. 

Råvarukostnaden påverkas av 
världsmarknaden och av fettvaruav
gifter, som beslutas inom ramen för 
den svenska jordbruksregleringen för 
att skydda inhemsk odling. Förra 
året uppgick avgifterna till 76 
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Ragnar Ohlson, adjungerad professor i jordbruksbaserad kemiteknik i Lund och 
utvecklingsstrateg hos Karlshamns Olje fabriker, tror på "den gröna kemin" . I bakgrun
den syns det anrika KF-företagets forskningsbyggnad där ett fyrtiotal personer jobbar 
med utvecklingsarbete. 

miljoner kronor, men normalt över
stiger de 200 miljoner. 

De importerade råvarorna utgörs 
av oljefrukter som kopra och shea
nötter samt ett femtontal olika oljor 
och fetter, allt efter kvalitet, pris och 
ändamål. Sojaolja och palmolja är 
de volymmässigt största importoljor
na. 

Svensk rapsolja blir dock allt vikti
gare som råvara för Karlshamns i 
takt med att kvaliteten höjs, står det i 
företagets årsredovisning. Ambitio
nen är att så långt det är möjligt öka 
användningen av svensk råvara, vil
ken upphandlas genom Svensk 
Oljeextraktion AB i Karlshamn. 

Kluriga fettsyror 
Karlshamns är idag en processindust
ri med kompletta anläggningar för 
förädling av vegetabiliska oljor och 
vegetabiliskt protein till åtminstone 
300 fettbaserade produkter för livs
medelsindustrin. En betydande vo
lym går på export. 

Mest känt för konsumenten är fö
retaget som tillverkare av margarin 
och glass. men viktiga produkter är 
också livsmedelsingredienser och fo
dermedel. 

Därtill specialprodukter för den 
tekniska industrin, främst olika fett
syror som används vid tillverkning av 
tvål, stearinljus och alkydfärger. 

Karlshamns vill nu också vidare
utveckla fettsyrors användning inom 
gummi-, plast-, kosmetik-, textil-, 
beklädnadsmedels-, smörjmedels
och emulgatorindustrin. Kunskaper
na om raffinering, faktionering etc 
finns redan ·som en "naturaförmån" 
från matfettstillverkningen. Det nya 
specialistkunnande som behövs gäl
ler fettsyrornas komposition och be
handling för särskilda ändamål. 

"Nya perspektiv" 
Med lite blick för vad det skulle 
betyda om Karlshamns lyckas med 
att tillgodose exempelvis plast- och 
verkstadsindustrin med råvaror och 
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produktionsmedel från vegetabilier, 
så kan vi också ana nya perspektiv 
för växtodlingen i Sverige, Blir det i 
så fall i framtiden alltjämt margari
net som ger odlarna deras inkoms
ter? 

Redan ingår i margarinet en ökan
de andel fettråvara från exempelvis 
slaktprodukter som ister och talg, 
alltså animaliskt fett (som bl a slak
teriföreningsägda Konvex AB levere
rar). Detta medan växtförädlarna 
gjort rapsen allt mer destinerad för 
matfett genom att beröva den på för 
livsmedelsbruk ej önskvärd halt av 
erukasyra ( den syra som består av 
långa, raka molekyler och som där
för gör rapsoljan kemiskt-tekniskt 
speciellt intressant). 

Nya perspektivs hypotetiska fråge
ställning lyder: Blir det med raps 
eller med andra växter som Sveriges 
bönder smörjer svensk teknisk indu
stri eller förser den med råvarukom
ponenter i framtiden? 

Men först något mera om rapsens 
förflutna: 

Lysande smörja 
Av den första egentliga bibliografin 
om raps, författad av bland andra 
Ragnar Ohlson 1970, framgår det att 
raps som människoföda är en sen
kommen företeelse. 

Det är som smörjmedel och lys
bränsle vi använt oss av rapsoljan 
under århundraden utan att veta hur 
den kunde utvecklas vidare både för 
tekniskt och ätligt bruk. Som marga
rinråvara blev den aktuell först under 
första världskrigets nödår. 

Det var dock inte förrän vid andra 
världskrigets utbrott, med åtföljande 
avspärrning och brist på energirik 
föda, som odlingen av raps och and
ra oljeväxter för margarin expande
rade kraftigt i Sverige. 

När så småningom den billiga pet
rokemiska oljan från arabländerna 
slog igenom definitivt inom industrin 
"lades locket på" för fortsatt teknisk 
exploatering av växtkemin. Den lö
nade sig inte. 

Inte förrän nu i vårt miljömedvet
na 1980-tal har vi börjat få upp 
ögonen för oljeväxter - och spann
mål - som överlägsna också för 
andra ändamål än bara som livsme
del. 

Växtfabriker 
Alltjämt är den petrokemiska oljan 
en konkurrenskraftig råvara till de 
flesta tekniska ändamål inom indu
strin, om man ser till priset. Men 
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Vegetabilisk olja för smörjning av motorsågar tillverkas av Karlshamns och marknads
förs av Husqvarna. Den består till 700 procent av fettsyraestrar och är fullständigt 
biologiskt nedbrytbar. Tillsats av additiv eller främmande kemiska ämnen förekommer 
inte. Den är inte giftig ens i större kvantiteter och inte heller brandfarlig. Stel konsistens 
får den först vid minus 26°C, upplyser reklamen. 

Karlshamns tillverkar också ett sortiment miljövänliga metallbetningvätskor och 
smörjmedel som marknadsförs under namnet Filium. 

miljöhänsyn, ökade krav på preci
sion och s k "technology assess
ment" samt behoven av mer specifi
ka egenskaper hos en råvara gör att 
flera saker nu än tidigare påverkar de 
verkliga kostnaderna och således 
hela kalkyler och lönsamhetsresone
mang. 

Detta förhållande riktar uppmärk
samheten på vilka alternativ en ak
tiverad växtkemisk forskning kan er
bjuda industrin och marknaden. Kan 
den innebära produkter som är kon
kurensmässiga även jämfört med vad 
som numera går att åstadkomma 
syntetiskt? 

Forskningschefen Ragnar Ohlson 
hos Karlshamns tror att vegetabiliska 
industriråvaror på sikt kommer att 
klara konkurrensen med syntetiskt 
framställda substitut. Men han vill 
varna odlarna för att ha för stora 
förväntningar på snabba resultat för 
deras del. 

- Det krävs mycket forskning, 
fantasi och risktagande för att göra 
inbrytningar på marknader där pet
roleumfolket reagerar och försvarar 
sitt. 

Moraliskt stöd 
Ett moraliskt stöd har växtkemister
na i det faktum att de arbetar i takt 
med accepterade trender i riktning 

mot bättre resurshushållning, mins
kad sårbarhet och framför allt ökade 
hänsyn till miljö och hälsa. 

Ragnar O hlson för klarar: 
- Växtens celler konstruerar ofta 

mycket mer komplicerade och värde
fulla kemiska ämnen än vad männi
skan kan klara i sina väldiga och 
energikrävande kemiska syntesfabri
ker. Mer än trettio procent av alla 
läkemedel har därför fortfarande sitt 
ursprung i växtvärlden. 

- I växter kan vi också finna 
ämnen som ökar skördarna och som 
påverkar både växtsätt och blomning 
både hos ursprungsväxten och andra 
växter. Här finns också ämnen som 
kan användas som biologiska be
kämpningsmedel mot ogräs, 
svampar och skadliga insekter. 

- Som rena industriråvaror har 
växterna därtill sina positiva miljö
egenskaper. De är biologiskt ned
brytbara och skonsamma mot män
niska och miljö. 

Långa, raka molekyler 
När hjulet var ungt använde egypti
erna sniglar och karneltalg som 
smörjmedel för att minska frik
tionen. Lika funktionellt har det i 
England varit att använda rapsolja 
för att smörja lokaxlar med. Så små
ningom har vetenskapen lärt oss för-
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stå att smörjegenskaperna har med 
molekylernas längd och struktur att 
göra. 

- Det är inte minst tack vare sina 
långa, raka molekyler som biologis
ka fettsyror har överlägsna smörj
egenskaper, säger Ragnar Ohlson. 

Förklaringen är kemisk: 
- Ett smörjmedel ska stanna 

kvar på ytor som glider mot varand
ra. Detta gör inte dagens mineral
oljor av sig själva. De måste innehål
la många tillsatser och additiv för att 
molekylerna ska hållas på plats (can
cerogena nitrosaminer bl a). Ett ve
getabiliskt fett däremot har från bör
jan en kemisk uppbyggnad som gör 
att molekylerna inte sticker iväg utan 
stannar på ytskiktet även under hårt 
mekaniskt tryck. 

- När vi idag leverar skärvätskor 
för metallbearbetning kan vi garante
ra verkstäder och hälsovårdsinspek
törer att vätskorna i sig inte innehål
ler andra komponenter än sådana 
som reningsverken klarar av. Detta 
är också värt pengar, liksom att slip
pa besväret med ohälsosam oljedim
ma och att på köpet få produkter 
som är jämförelsevis lätta att tvätta 
bort. 

Oljedimma är alltjämt ett besvär
ligt hälsoproblem på verkstäder där 
smörjsystemen inte är väl slutna, på
pekar Ragnar Ohlson. 

SKF testar 
Inom SKF-koncernen, med stora an
läggningar i bl a Göteborg och i 
Västtyskland, är man angelägen om 
att finna slipsmörjmedel av högsta 
kvalitet och prestanda. Tekniska 
krav väger tungt men också arbets
miljön liksom kostnaderna för ren
göring och avfallshantering. Bara i 
Göteborgsfabriken förbrukas årligen 
ca 3 500 kubikmeter smörjmedel, 
som måste tas hand om. Sluten upp
bränning - av miljöskäl - är en 
stor kostnadspost ifråga om såväl 
petrokemiska som syntetiska smörj
medel, säger Hans Blomqvist på 
SKFs kemiska laboratorium. 

Hans Blomqvist menar att de vege
tabiliska oljorna har suveräna 
smörjande egenskaper men att de lik
som de petrokemiska har den nack
delen att de kan medföra bekymmer 
med bakterier och oxidation. Detta 
problem blir mindre med syntetiska 
oljor, som framför allt ger ett myc
ket gott rostskydd. 

SKF använder sig idag bl a av ett 
fett med ämnet litiumhydroxisterat. 
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Detta kommer från ricinolja ur rici
nusbusken, upplyser dr Herman 
Landkamp chef för SKFs forsknings
laboratorium i Holland. Flera addi
tiv som nu används är naturliga, t ex 
s k spermoil från valar. 

Syntetiska estrar har delvis samma 
egenskaper som vegetabiliska kol
kedjor, men utan att oxidera. 

För SKF är det frågan om en öm
tålig avvägning där vegetabiliska 
ämnen ännu inte är några givna 
huvudbeståndsdelar i de slip- och 
smörjmedel man vill använda. 

Vill ha vitsenap 
För att återgå till dagens svenska 
raps, så har halten av erukasyra 
sänkts från 50 procent till nästan noll 
för matfettets skull. För tekniska än
damål vore det ibland en fördel om 
rapsoljan innehöll mycket erukasyra 
och därmed rikligt med långa, raka 
kolkedjor. 

Av den här anledningen vill Karls
hamn gärna få igång produktion av 
en ny sort av vitsenap som Svalöfs 
AB förädlat fram och som innehåller 
ca 55 procent erukasyra. Ragnar 
Ohlson hos Karlshamns kan dock för 
dagen inte ange vilket pris odlarna 
skulle få. Den nya odlingen faller 
nämligen inte under den vanliga pris
regleringen eftersom denna bara gäl
ler för matfett. 

Men förr eller senare blir ändå 
priset avgörande för om de svenska 
oljeväxtodlarna ska börja odla 
skräddarsydda sorter för tekniskt 
bruk. Finns de aktuella råvarorna på 
världsmarknaden måste den svenska 
odlingen sannolikt i början skyddas 
genom prisregleringen. Och för så
dant prisstöd krävs ett politiskt ini
tiativ. 

Under alla förhållanden kommer 
de jordbruksmässiga förutsättningar
na att finnas för att avsevärt öka 
oljeväxtodlingen i landet, säger Rag
nar Ohlson och refererar till gjorda 
utredningar. Han tror att biotekni
ken öppnar unika möjligheter att 
åstadkomma sjukdomsresistenta sor
ter som medger intensivare odling 
när efterfrågan växer. 

Den nya svenska vitsenapen som 
Svalöf försöker få godkänd, håller 
nära 55 procent erukasyrahalt och 
har liksom all vitsenap den fördelen 
att den är mer resistent mot parasiter 
och konkurrerar bättre mot ogräs än 
raps. Den är också lättare att hålla 
åtskild, vilket således kan göra den 

till en specialgröda för tekniskt bruk 
utan att hota rapsodlingen. Här finns 
ett svenskt försprång för dagen. 

Rika frön 
För Karlshamns, som arbetar på en 
mogen livsmedelsmarknad, har 
marknadsmannen Christer Åhlunds 
intåg som VD förra året inneburit en 
uppmuntran av innovationer och nya 
affärsideer. 

Till de mera sofistikerade nya möj
ligheterna hör rapsfrönas kemiska 
innehåll som mjukgörare för PVC
plast till exempelvis golvbeläggning
ar, men också som finkemikalie för 
framställning av nylon (polymerer), 
antyder Ragnar Ohlson. 

Här väger medicinska skäl tungt. 
Människor kan vara allergiska mot 
t ex en nylonstrumpa därför att dess 
petrokemiska beståndsdelar består 
av små molekyler medan de klarar en 
sort som är uppbyggd av rapsoljans 
större molekyler, förklarar han. 

- Detta är bara några exempel på 
affärsidetänkandet. Intressantare 
blir det när vi börjar veta mer om 
växternas hormoner och hur vi kan 
tillhandahålla dem för t ex biologisk 
växtbekämpning. Växtriket erbjuder 
här säkert rikare möjligheter än djur
riket, säger Ragnar Ohlson. 

- Det är hos växterna man hittar 
ämnen som ökar skördarna. Ta hor
monet brasinolid som finns i rapspol
len, och spraya några gram över ett 
hektar sojabönor så ökar avkastning
en hela tio procent! 

Samarbete för beredskap 
Ragnar Ohlson anser att vegetabilie
branschen inte har råd att vänta för 
länge på ekonomiska signaler från 
marknaden. Incitamentet måste tills 
vidare vara en egen vilja att vara 
tidigt ute och att hjälpa näringslivet 
med att upptäcka "den gröna ke
mins" möjligheter. Det krävs tåla
mod med detta innan vi utvecklat 
egen lönsamhet, säger han. 

- Men för att nå framsteg krävs 
en handlingsfront där många intres
senter och.forskare medverkar, såväl 
privata som statliga. 

Förr eller senare måste även stora 
indusfriländer som Västtyskland och 
USA göra något radikalt för att få 
bukt med de miljöproblem och den 
ohälsa som en slentrianmässig an
vändning av fossila råvaror medför. 

Vi bör försöka ligga före i Sverige 
med en alternativ kemi, tycker Rag
nar Ohlson. 

Reportage: Tom Forsberg 
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