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I) SKOVE OG BIOENERGI 
(i forlængelse af 2.gang) note

Forurener biomasse, 
især fra skovene, 

atmosfæren med mere CO2, 
når de afbrændes 

– sammenlignet med fossile brændsler? 





”Miljø-vanvid i Europa”

Citat THE ECONOMIST 6.april: 
”Efter at europæiske regeringer i årevis har pralet 

med deres high-tech, lav-kulstof energi-revolution, 
synes det foretrukne brændsel af før-industrielle 
samfund at være det mest begunstigede”(træ)...

”Fordi træ kan bruges i kulfyrede kraftværker, der 
ellers med nye miljøregler skulle lukkes, er det 

ekstremt populær hos kraftværks-selskaberne.”  
Tyske RWE i London, engelske Drax i Yorkshire, 

skandinaviske DONG, Vattenfall osv.



Pengene vokser på træerne (1)
[DKs vindmølle-elproduktion er 

på ca. 10 Twh pr.år]

”Europas største kulstof-handels-firma, 
CF Partners, har beregnet at Drax 

ved at producere 
12,5 Twh pr. år fra 2016 på træpiller 

vil kunne få 
4,8 milliarder Dkr. i subsidier – 

sammenlignet med en profit i 2012 på 
1,66 milliarder.” - altså næsten 3 gange så meget!



Pengene vokser på træerne (2)

 Kulstof-handels-systemet i EU (EU-ETS)
giver for hver ton af CO2, 

der ville være blevet ledt ud af de 
fortrængte fossile brændsler,

 1 hel CO2-kvote.
Uden fradrag for 

● CO2 udledt under industri-fremstilling og transport 
af træpillerne f.eks. fra Nordamerika

● CO2 udledt ved indgrebene i skovene, inklusive 
skovbunden

● Manglende CO2-optagelse i ryddet skov i årtier.



Bio-reduktionisme i Kyoto-
protokollens omsætning

Allerede i Kyoto 1997 kom 
kompensationsforretninger ind i 

landenes CO2-reduktionsforpligtelser: 
I stedet for kun at handle om UDLEDNINGER af 

drivhusgasser fra skorstene og udstødningsrør, 
indførtes 

bonusser for al slags vegetation (biomasse), der 
kunne regnes med ville OPTAGE CO2.
Forhandlerne enedes senere om at regne 

afbrænding af al biomasse for CO2-neutral, fordi 
den fra skorstenen udledte CO2 ville modsvares af 

CO2 optaget ved ny VÆKST af planter.



Viden trængt ud i THE 
ECONOMIST

”Tim Searchinger fra Princeton Universitet har 
regnet ud, at hvis 

hele træer bruges til at producere energi (som de 
sommetider gør), 

forøger de udledningerne af kulstof med 79% over 
20 år og med 49% over 40 år; 

der er ingen kulstofreduktion før efter 100 år, når 
erstatningstræerne er vokset op. 

Men som Tom Brookes fra den europæiske klima-
stiftelse siger, 'Vi prøver at 

knække kulstof-kurven nu, ikke om 100 år'.”
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Træpillefabrikation fra hele træer + 
kraftværk i Nordøst-USA note
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… og så ender det let som her i 
Nova Scotias  'certificerede skov' 

- Greenpeace Canada hilser  note 
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 Startgælden udlignes først efter årtier – 
selv når fortrængning af kul fratrækkes 

(MANOMET/MASSACHUSSETTS 2010) note
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...eller også ÅRHUNDREDER: 
økosystem-udledningen kan stige over mere 

end 100 år - som her i en østrigsk model
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Altså: DONG og andre er godt på 
vej med at forværre klimaet note

ALLEREDE I 2009 VED OPRETTELSEN AF 
DONGs

 INNOVATIONS-CENTER  
præsenterede en medarbejder 

PLANERNE OM EN OMSTILLING TIL 
TRÆFYRING I GRUNDLAST 

- EN IDÉ SOM KLIMAKOMMISSIONEN 
SENERE AFVISTE
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DET ER UHENSIGTSMÆSSIGT 
AT ERSTATTE FOSSILE BRÆNDSLER 

GENNEM TRÆnote 
Skiftet fra fossile brændsler til TRÆ kan kun forøge CO

2
-emission fra 

skorstenen

  

THI: Biomasse / Kulhydrater UDLEDER MERE 
CO

2 
end fossile kulbrinter   

per energi-effekt

BRÆNDSEL UDLEDT CO2 PER
[KG co2 / GJ]

ENERGIEFFEKT
[ %]

NATURGAS 57 60

GASOLIE / 
DIESEL

74 78

KUL 95 100

HALM 102 107

TRÆ 102 107



ÅRSAG: energieffektivitet 
afhænger af kulstoffets (C)   
mætning med brint (H)  note  

BRÆNDSEL KULSTOF-BRINT
FORHOLDET

BRÆNDVÆRDI
[ KCAL/MOL]

Relativ 
brændværdi %

NATURGAS
CH4 192 100

BENZIN
- CH2 - 150 78

KUL (ANTRAZIT)
- CH - 125 65

BIOMASSE
- CH2O - 114 59

Kilde:       
Scientists’ 

Institute  of   Public Information 1979



Any questions?

Uddybende spørgsmål?



II) BIOKAPITALISME ?

Det store lys 
omkring årtusindskiftet:

en mutation 
fra petrokemi... 



  

...fra petrokemi til genteknologi 

Kapitaltilførsel fra petrokemi-koncerner: 
Hvis de skulle betale for den forurening, de har 

afstedkommet, var de bankerotte.

=> investitionsbølge i bioteknologi 
som 'LIFE SCIENCE';

Forventning: Sammen med IT-high tech 
længe udset til at blive 'lead industry' for et 

nyt verdensøkonomisk opsving.



High tech og bioteknologi 
=> 5.Kondratieff-bølge?note



Men: Hvor blev det 5.opsving 
af? note

Kondratieff-bølge IV B: 
Siden 1967/71 stagnerer verdensøkonomien 

(siden sammenbruddet af USA's 
økonomiske hegemoni). 

 
=> Kombinationen IT/high tech og biotek har hidtil 

kun ført til bobler. 

Derfor spørgsmålstegnet på Taylor/Flints figur.



BIOTEK bygger på et 
problematisk vidensgrundlag note

Efter 50 års forskning spørger øko-socialisten 
Barry Commoner i 2001: 

”Er denne videnskab virkelig klar til anvendelse i 
stor skala, 

når dens teoretiske fundament – at DNA genomet 
determinerer helheden af en organismes nedarvede 

karakteristika – 
påviseligt er ufuldstændigt; 

og når nogle af dens fundamantale 
forskifter simpelthen er forkerte?” 



'SCIENCE AND SURVIVAL' 
(B.Commoner 1966)  note 

 
Hybris:

James Watson og Francis Crick 
 udreder i 1953 den molekylære struktur af 

DNA, dets dobbelt-spiral
- tolket som 'livets hemmelighed': 

ændringer i dets 'byggestene'/genotyp 
ville 1:1 ændre egenskaber 
i organismernes fænotyp.

=> Barry Commoner formulerer grundlæggende 
indvendinger mod 'DNA-dogmet'.



Teoretisk indvending  

Molekylær-biologien kom i modsætning til 
den traditionelle biologis opfattelse: 

Det er cellen som helhed, der styrer cellernes 
udvikling. 

BC henviser bl.a. til enzymers 
medvirken i protein-syntesen.

Denne kompleksitet blev reduceret til DNA-
strukturen som den ene-afgørende faktor.



Erfaringsbaseret indvending 

Gjort i praksis: 
Forsøg på at  fremstille 

kvælstof-fikserende planter 
syntetisk via gen-manipulation. 

Det ville spare masser af teknisk energi der går med 
til at fremstille stoffet ud fra luftens indhold af N 

(ca.80%).

  Men:  bakterier er symbiotisk medvirkende 
=> mere komplekse vekselvirkninger end DNA-

reduktionismen erkender.



Any questions?

Uddybende spørgsmål?



Regional udvikling på afveje...

På denne baggrund var det en 
tvivlsom affære 

at satse på 
genteknologi som vækst-motor

...f.eks. i Øresundsregionen



 Medicon Valley - den store 
satsning note 

Ved Øresundsregionens dannelse 
i 90'erne var en af styrkepositionerne:

MEDICON VALLEY -
et 'cluster' af virksomheder inden for genteknologi + 

medicinale anvendelser: 
 ”biotech, medtech and pharma companies of all 

sizes...as well as public organizations, 
universities, science parks, investors, 

and various business service providers”
(Medicon Valley Alliance 2013)



Vidensbaseret industri-cluster: 
Citeringer biomedicin 1998-2003 



MEN i 2013: Kritik fra Boston 
Consulting Group 

”Medicon Valley i Øresundsregionen dækker...over en 
gruppe af virksomheder, der siden 1989 har arbejdet med 

biotek og medicinsk teknologi. 
I begyndelsen med fokus på biotekvirksomhederne, 

men i takt med at 
BIOTEK ER KOMMET UNDER STIGENDE PRES, 

er fokus blevet bredere: 

Medicon Valley er nu i gang med et...projekt, som 
beskæftiger sig med det betydeligt bredere område, 

life science, 
som også omfatter ingredienser og functional food.”



Berlingske Business: Danske 
biotekdrømme smuldrer (6.2.13)

»'Risikoen for at Medicon Valley falder bag af dansen i 
det stærkt konkurrenceprægede life science-marked 

kræver øjeblikkelig opmærksomhed.'
Så dramatisk indleder 

konsulenthuset Boston Consulting Group 
en rapport om de fremtidige muligheder i 

Øresundsregionen...
Rapporten peger på en lang række problemer for 

life science-industrien...
Ifølge rapporten lukker store selskaber 

produktionssites, produktivitetsvæksten er marginal, 
og antallet af nye start up-virksomheder er 

begrænset.”



En uvis fremtid for mange små, 
men næppe de store 

virksomheder



Altså: er genteknologien god for 
noget?

Ja, løsnet fra DNA-dogmet (life science) 
kan genteknologi bruges historisk 

f.eks.til identifikation af levende væseners arvelige 
karakteristika tilbage i tiden –

og i nutiden f.eks. til at skelne forskellige 
befolkningsgruppers genetiske set-up 

i forhold til sygelighed.
F.eks. er 'kun' 20% af danskerne genetisk  

disponeret for diabetes 2.
Eller hvorfor nogle kan tåle røg – og andre ikke.

MEN: dette giver ingen kapitalfraktion!  



Any questions?

Uddybende spørgsmål?



III) KAPITALFRAKTIONER

Begrebet blev i Vesttyskland præsenteret af 
økonomen Rudolf Hickel / Uni Bremen 

(Kursbuch 1974)
som et redskab til 

'analysen af den herskende klasse'. 

Baggrund: en østtysk historikers værk om tysk 
økonomi og politik fra 1914-1932 

(Kurt Gossweiler 1971) 



 Historisk- geografisk konkurrence 
mellem regioner og kapital-

fraktioner =>'industriel udvikling' note



  U.K.s nedgang => 
Konkurrence USA – Tyskland note

Kondratieff II B (1870/75 – 1893/96): 
Omstrukturering 

=> opstigning af USA og Tyskland

Kondratieff III A (1893/96 – 1914/20): 
Opsving med 

USA og Tyskland som førende regioner
i de nyeste industrier såsom 

Dampskibsbyggeri; gas- og elekricitetsværker 
og -netudbygning. 

[Tyskland: + kemiindustri]
  



PARALLEL POLITISK 
UDVIKLING note

HEGEMONIERS 
KREDSLØB

1790-1890 U.K.s HEGEMONI

1890-??? USA's HEGEMONI
Sat igennem mod tysk rivalitet:
Militær sejr i to verdenskrige.

I mellemkrigstiden:
USA's 'hegemoniske sejr'



Hvordan Tyskland blev slået (1) 
note

Konklusionen efter 1.verdenskrig:
”Vi (de allierede) sejrede på en bølge af olie”.

Krigsteknologien var omstillet til benzinøkonomi – 
både til tanks m.v. og til flyvevåbenet.

Den tyske Generalstab iværksatte derfor en 
opskalering af den nys udviklede teknik til 

omdannelse af brunkul 
som Tyskland havde rigeligt af til (Leuna-)benzin.



Hvordan Tyskland blev slået (2)

Men USA havde markedsmagten 
på verdensmarkedet for råolie:

I 1927 åbnes nye kæmpe oliefelter i Texas og 
Oklahoma 

 => verdensmarkedsprisen på råolie falder 

=> Tysk kemiindustris (IGFarbens) enormt voksede 
investeringer i Leuna-benzinen bliver 

urentable !



Hvordan Tyskland blev slået (3)

Politisk betød dette, at kemiindustrien 
kommer i reaktionens lejr 

– sammen med de 'gamle' kapitalfraktioner fra 
kul- og stålindustrien: 

Kemi- og elektro-industrien 
– de såkaldt progressive kapitalfraktioner- 

søger henimod 'National-Socialismens' autarki-
politik som værn mod verdensmarkedet.



Hvordan Tyskland blev slået (4)

Imens:
Militaristerne sigter mod en erobring af

olie-regionerne i Øst 
(Rumænien, Kaukasus osv.)  

Husk at: Tyskland var under 1. Verdenskrig 
ikke blevet besejret i Øst 

(ydmygede Sovjet i 1918 med fredstraktaten
 af Brest Litowsk); 

- blev først under 2.Verdenskrig også besejret i Øst  



Hvad kan vi lære af den historie 
(1 af 2)?

1) Teoretisk: 'Kapitalen' er ikke noget 
super-subjekt (Hickel 1974). 

Kampen mellem kapitalfraktionerne er både 
væsentlig i klassekampen - og dødsens alvorlig

2) Historisk: Gamle kapitalfraktioner kan være 
'moralsk forældede' (Marx), 

men deres historisk befæstede 
MAGTPOSITIONER 

skal ikke undervurderes som forhindring for en 
progressiv udvikling  



Hvad kan vi lære af den historie 
(2 af 2)?

3) Angående vidensgrundlaget for 
'science based industries':

Dårlig grundlagsviden (som f.eks. med biotek) gør 
produktionsudbredelsen ikke-bæredygtig;

Men: et godt teknisk vidensgrundlag 
(som f.eks. i en del vedvarende energi-industrier) 
er ikke nok til at sikre den hurtige udbygning, der 

ud fra viden om klimaet skal til i dag 



Any questions?

Uddybende spørgsmål?



IV) DEN NØDVENDIGE ØKO-
SOCIALISME

Lad os se på de tre lære-stykker:
1) Hvilken kamp mellem kapitalfraktioner er 

aktuel og væsentlig?
2) Hvordan forsvares de gamle fraktioners 

magtpositioner?
3) Nøden der skal vendes     



1) Hvilken kamp (1)?

Ifølge Verdenssytem-analytikeren Immanuel 
Wallerstein er det us-amerikanske hegemoni det us-amerikanske hegemoni gået 

ned i 2 tempi:
a) økonomisk i begyndelsen af 70'erne

med sammenbruddet af 
guld-$- valutasystemet 

(Bretton Woods-systemet) 

b) politisk i 2003 med opkomsten af 
aksen Paris-Berlin-Moskva-Peking 

imod G.W.Bush's invasion i Irak 



1) Hvilken kamp (2)? note

I kampen om en ny verdensorden tegner sig en 
skillevej mellem:

(a) den gamle geopolitiske magtpolitik 
med sigte på tilegnelsen af andres naturressourcer;

og (b) den 'økologiske globalisering' 
der skal blive til mere end en global 

bekymringsindustri 
=> reel 'GRØN POLITISK GLOBALISERING' 

med nye, demokratiske magtbeføjelser 
fra lokalt via regionalt til globalt plan



1) Hvilken kamp (3)?

Geopolitisk magtpolitik: 

genopfundet i 70'ernes USA
 – i konfrontationen med OPEC 

skulle gribes til 
”action that's appropriate, including use of military 

force” 
(Præsident Carter's 

forsvarsminister Harold Brown  i Business Week's 
temahæfte 'The decline of U.S.power', 12.3.79)



Fortsat: geopolitisk magtpolitik

Saddam Hussein's Irak førte krig mod Iran 1980-88
og blev voldsomt forgældet.  

=> i 1990 lokket i Kuwait-fælden. 
USAs herskende blok ved magten triumferede: 

”Det første offer for indmarchen i Kuwait var den 
udbredte tro på, 

at Verdens geopolitiske centrum ville 
forskydes fra Washington til et sted omkring Berlin 
(temahæfte 'Oil – What next? Fortune, 10.9.90). 

=> Ingrebene i 'Golfen' sikrede militær dominans.  



Fortsat: geopolitisk magtpolitik

I stedet for miljøpolitikeren Al Gore
blev G.W.Bush i 2000 indsat som præsident.

 Via direkte indgreb i Mellemøsten
skulle han gentage successen 

og
'sikre billig olie' fra Golfen.

 
Men: Verden kom til at kunne 

mærke PEAK OIL 
og finansspekulationerne med oil-futures: 

Endnu inden 'finanskrisen' brød ud,
 røg oliepriserne i vejret !



Økonomer kender problemet note

Nobelpristager Joseph Stieglitz: 
”Energivirksomhedernes ejere, 
som bringer vores planet i fare, 

kan hjemtage en kæmpe gevinst, 
men vi som 

samfund bliver med temmelig vished taberne” 
(UNDP 2011, 21).

Nicholas Stern, forfatter til Stern-rapporten 2006: 
”Klimaforandringen er 

det mest eklatante tilfælde af markedssvigt.”  



Undtagelsen som bekræfter 
regelen?

Talen om MARKEDSSVIGT
betyder trods alt 

at man tror at markedet ellers kan rette sig selv

MEN: 
Markedskonforme midler som CO2-kvotehandelen 

løser ikke, men er en del af problemet:
De styrker ejernes magtposition, 

jf. bedraget med CO2-neutralitets-stempelet for træpiller 
(nu endda klargjort af THE ECONOMIST, se starten).



Any questions?

Uddybende spørgsmål?



2) Hvordan forsvares de gamle 
fraktioners magtpositioner?

a) i forhold til den grønne omstilling er 
kul- olie- og i mindre grad naturgasindustrierne de 

kapitalfraktioner, der står til at miste 
et kæmpe-formue, 

hvis de skulle redde klimaet ved at lade de 
resterende reserver ligge i Jorden: 

”Ialt gemmer sig for 360 000 milliarder $ fossile 
energiråstoffer i Jorden 

der endnu er værd at udvindes” 
(Garnreiter 2013, s.3)

Der handles allerede med disse værdier 
– dermed forsvares deres planlagte realisering! 



b) Staterne støtter 'sunset-
industrierne'

Ingeniøren 4.10.2011: 
Løftebrud – fossile brændsler modtager rekordhøj støtte:

”IEA har...beregnet, at der 
i 2010 blev brugt 2.285 milliarder kroner 

 på forskellige støtteordninger, 
som holder 

prisen på fossile brændsler kunstigt nede. 

Det var en stigning på 614 milliarder kroner  
eller knap 27 procent
 i forhold til 2009.” 



 'Grøn politisk globalisering' ?note

Tanken blev i år 2000 fremsat af 
Verdens-system analytikerne i geografi 

P.Taylor og C.Flint (Political Geography, 4. udg.)

Den blev endeligt gjort til skamme gennem 
prioriteringen af statsræson 

frem for grønne globale relationer, 
da statsminister Lykke Rasmussen 

i 2009 fyrede miløministeriets chefforhandler 
Thomas Becker og overgav forhandlingsmagten på 

COP15 
til Bo Lidegaard fra statsministeriet.



RIO var skræmmende for USA

Bo Lidegaard vidste:

COP 15 skulle ikke gentage 
succesen fra RIO 1992, 

hvor George Bush's USA var blevet isoleret 
gennem samarbejdet 

mellem EU og u-landene: 
Nederlaget kunne ses som et 'diplomatisk Vietnam' 

(Lipietz 1993).



=> Resultat: vi er ikke kommet 
ud af saksen note



Any questions?

Uddybende spørgsmål?



3) Den nød-vendige omstilling    

Desværre bliver den 
naturvidenskabelige nødvendighed 

ikke automatisk til en 
korrigerende historisk nødvendighed.

Begrebet 'nødvendighed' må med Ernst Bloch
snarere tolkes som det der er påtrængt for 

BEVIDST AT VENDE NØDEN.



Hvori består nøden(1)?

A) COP15: det gamle mellemstatslige system
 skaber nøden med 

IKKE at ville/kunne gennemføre kollektive aftaler, 
der er vigtige for at kunne afværge det der med 

naturvidenskabelig nødvendighed 
fører til klima-kollapset:

Vi er på vej ud over 2 grader C  målsætningen 
- og dermed til flere tipping elements i 

klimasystemet, herunder skovenes 'bundvending' 
fra netto at optage til netto at afgive CO2 



Hvori består nøden(2)?

B) MarkedetMarkedet for CO2-kvoter retter sig ikke op af sig 
selv, men troen på dette forhindrer kvalitative 

indgreb: 
man kunne jo tage de kvoter ud, der er givet på 

problemskabende præmisser. 
F.eks.når billige CO2-kvoter i store mængder kan 
købes af entydige forurenere og oven i købet er 

udgivet på præmissen 
1 ton fossilt CO2 sparet = 1 omsættelig CO2-kvote.

Uden de fradrag, der blev omtalt tidligere og som 
gør at balancen i mange år fremover er negativ, når 

det handler om træpiller.  



Om at vende nøden (1) note

Efter erfaringerne med den tyske 'Energiewende' 
bør der ifølge Garnreiter 2013

udarbejdes en strategi for en bred samfundsmæssig 
omstilling

med energi-omstilling/klimasanering som 
omdrejningspunkt for to linjer:

(a) regionalisering – demokratisering – 
internationalt samarbejde om afrustning m.m.

(b) finanskapitalens detronisering – nye 
prisstrukturer – 'Robin Hood'-omfordeling 

oppefra/nedad og fra Nord til Syd 
 



Om at vende nøden (2) note

Strategien bør indeholde tre skridt:
(a) presse på for en reel omstilling; 

(b) forhindre forværringer i livsbetingelser og 
sociale vilkår Verden over;

© tage sigte på en fundamental omstilling, der er 
nød-vendig og burde føre til 

ØKO-SOCIALISME.
Det sidste er ikke noget dogme, men del af en 

historisk læreproces: 
Det 20.århundredes socialismer blev eroderet 

gennem egne 'Grænser for Vækst' + tons-ideologien 
– vi må erkende dette for at kunne gøre det bedre! 



Afsluttende diskussion

Uddybende spørgsmål?
Kritik og anbefalinger?
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