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Tina-‐Simone	  S	  Neset	  
Tema	  Va2en	  i	  Natur	  och	  Samhälle	  
Centrum	  för	  Klimatpoli>sk	  Forskning	  
Linköpings	  Universitet	  

Del	  I 	   	  Global	  Fosforbrist	  
Del	  II 	   	  Global	  Fosforsäkerhet	  
Del	  III 	   	  Gruppdiskussion	  –	  Synergier	  mellan	  åtgärder	  

	   	   	  för	  hållbar	  fosforanvändning	  och	  andra	  
	   	   	  globala	  hållbarhetsutmaningar	  
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DN,	  Bard	  v.47	  2010	  

Global	  Fosforbrist	  

•  Kan	  fosfor	  ta	  slut?	  
•  Om	  ja,	  när?	  

•  Global	  Fosforbrist	  –	  på	  vilket	  sä2?	  
•  Finns	  det	  en	  hållbar	  fram>d	  för	  fosfor?	  
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• Fosfor	  är	  e2	  essen>ellt	  	  näringsämne	  för	  alla	  levande	  organismer	  

• Det	  finns	  ingen	  ersä2ning	  för	  fosfor	  inom	  matproduk>onen	  och	  
fosfor	  kan	  inte	  ‘’produceras’’	  
• Fosfatmalm	  är	  icke-‐förnyelsebar,	  och	  högkvalita>va	  reserver	  
börjar	  bli	  en	  brist	  
• Konstgödsel	  (N,P,K)	  har	  bidragit	  >ll	  a2	  försörja	  miljarder	  människor	  genom	  
a2	  öka	  avkastningen	  

• Medvetenhet	  och	  åtgärder	  mot	  fosforförorening	  (övergödning),	  men	  lite	  
medvetenhet	  om	  långsik>g	  fosforsäkerhet	  
• 90%	  av	  dagens	  bruten	  fosfor	  är	  för	  användning	  inom	  jordbruket	  

UNEP	  yearbook	  2011	  
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Användning av fosfatmalm 

HISTORISK	  FOSFORANVÄNDNING	  

Cordell	  et	  al,	  2009	  
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•  Befolkningsökning	  
•  Ökning	  av	  animalisk	  kost	  (t	  ex	  China,	  Indien)	  

•  ‘Tyst’	  eherfrågan	  av	  faiga	  bönder	  

•  Ökning	  av	  bioenergi	  
•  Annan	  användning	  (t	  ex.	  El-‐bil	  ba2erier)	  

Eherfrågan	  ökar…	  

IFA	  2008	  
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2008	  –	  höga	  fosforpriser	  –	  ökning	  på	  800%!	  	  

REUTERS/Eduardo Munoz 

Matuppror	  

Matpriser	  ökade	  	  

Gödseluppror	  

En ton P ‘i jorden’ är inte 
samma som en ton ‘på 
jordbruksmarken’ som är 
tillgänglig för matproduktionen 

Cordell	  et	  al	  	  2009	  
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•  Fysisk	  begränsning	  

•  Förluster	  i	  matkedjan	  

•  Brist	  på	  ins8tu8onell	  ansvar	  -‐	  frågan	  	  

	  	  	  	  	  	  	  ’’faller	  mellan	  stolar”	  	  

•  Ekonomisk	  begränsning	  

•  Geopoli8ska	  begränsningar	  

Cordell	  et	  al	  2009	  

Cordell,	  White&Lindström,	  2011	  
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Phosphate	  rock	  –	  mine	  produc8on	  2010	  (USGS	  2011)	  

million	  tons	  phosphate	  rock	  

	  Miljöpåverkan	  

Miljöpåverkan	  av	  brytningen	  av	  fosfatmalm:	  

•  Energi:	  Brytning,produk>on	  och	  transport	  (>ll	  sjös)är	  energiintensiv	  -‐	  30	  
miljoner	  ton	  transporteras	  varje	  år	  

•  Radioak8v	  avfall:	  1	  ton	  av	  Fosfat	  genererar	  5	  ton	  radioak>vt	  fosfatgips	  
(phosphogypsum)	  avfall	  

•  Tungmetaller:  t.ex Cadmium, Uranium, Thorium kan överföras till 
jordbruksmarken 

www.epa.gov 
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Brist	  på	  ins>tu>onella	  ramar	  –	  vems	  ansvar?	  

•  Brist	  på	  anpassade	  och	  effek>va	  ins>tu>onella	  strukturer	  för	  a2	  säkra	  
P	  >llgång	  i	  en	  längre	  >dsperspek>v	  

•  Marknaden	  styr	  ‘by	  default’	  –	  hållbart?	  

•  Vems	  ansvar	  är	  det	  a2	  garantera	  en	  långsik>g	  fosforsäkerhet?	  	  
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Ekonomisk	  Brist	  

•  Lantbrukare	  behöver	  >llgång	  >ll	  fosfor	  både	  lång-‐	  och	  kortsik>g	  

•  Brist	  på	  8llgång	  >ll	  fosfor	  pga:	  

–  finansiella	  begränsningar	  –	  (t	  ex.	  Bristande	  köpkrah,	  >llgång	  >ll	  
kredit)	  

–  Marknadsbegränsningar–	  t	  ex	  dominans	  av	  leverantörer	  

–  ArbetskraPsbegränsningar	  –	  t	  ex	  >d	  a2	  applicera	  

Cordell et al, 2009 
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	   	  GEOPOLITISK	  BEGRÄNSNING	  

  Alla	  jordbrukare	  behöver	  fosfor	  –	  fem	  länder	  kontrollerar	  ca	  85%	  av	  
reserverna	  	  

Brist	  på	  data	  

•  Brist	  på	  transparant,	  >llgängligt	  data	  för	  alla	  aktörer	  –	  
jordbrukare,	  beslutsfa2are,	  industri	  och	  forskare	  

•  Fosfatmalm	  och	  andra	  P	  källor	  (stallgödsel,	  exkreta,	  matavfall,	  
skörderester	  etc)	  

•  Trender,	  Scenarios	  

•  Brist	  på	  global	  monitoring,	  rapportering,	  etc	  
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Fram>dsscenarier:	  a2	  möta	  det	  långsik>ga	  fosforbehovet	  

Fram>dsscenarier:	  	  
1.  Probable	  scenario:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

where	  are	  we	  heading?	  	  

2.  Possible	  scenario:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
where	  could	  we	  go?	  	  

3.  Preferred	  scenario:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

where	  do	  we	  want	  to	  go?	  	  

>  Vilka förändringar kommer det att behövas för att kunna möta en framtida 
matproduktion?  

>  Hur skall vi hantera säkerhet, brist på data och ramar 

FRAMTIDSSCENARIER	  

Cordell,	  Neset,	  White	  &	  Drangert	  (2009)	  
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• Typ	  av	  gödsel	  
• Tidpunkt	  för	  gödsling	  
• Mängden	  och	  applika>onsart	  
• Val	  av	  växter,	  mikrobiella	  
bakterier	  och	  enzymer	  
• Marktester	  
• Reduk>on	  av	  erosion	  
(bufferzoner)	  
• Jordkarakteris>ka	  
• …	  

A2	  minska	  P	  behov	  inom	  jordbruket	  

LANTBRUKARENS	  OCH	  KONSUMENTENS	  MÖJLIGHET	  ATT	  
PÅVERKA	  

•  Ökad	  effek>vitet	  i	  fosforanvänding	  inom	  
jordbruket	  

•  Ökad	  användning	  av	  stallgödsel,	  
grödorester	  

•  Behov	  a2	  skilja	  mellan	  fossil	  och	  
återvunnen	  fosfor	  

•  Ökad	  effek>vitet	  I	  hela	  kedjan	  
(matproduk>on,	  hushållsavfall,	  
toale2er)	  

•  Öka	  vegetarisk	  konsum>on	  
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En	  integrerad	  insats	  

•  Det	  finns	  ingen	  enskild	  lösning	  för	  a2	  kunna	  bemöta	  fram>dens	  
fosforbehov	  

•  Strategier	  måste	  bemöta	  globala	  utmaningar,	  men	  även	  vara	  
kontextspecifik	  	  

•  åtgärder	  måste	  vara	  både	  kostnadseffek>v,	  energiefficient,	  rä2vis	  
och	  miljömässigt	  kompa>bla	  

•  Substan>ella	  förändringar	  på	  infrastukturella	  och	  ins>tu>onella	  
ramar	  krävs.	  

UTMANINGAR	  

För	  en	  hållbar	  P	  fram>d	  behövs	  det	  a2	  börja	  tänka:	  

• Bortom	  marknaden	  

• Bortom	  jordbruksmarken	  

• Bortom	  övergödning	  

• Bortom	  kortsik>g	  försörjning	  

• Vem	  tar	  hand	  om	  vad?	  –	  Ins>tu>onella	  roller	  och	  ansvar	  

• Hur	  hanterar	  vi	  brist	  på	  data	  och	  brist	  på	  transparens?	  
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Möjligheter	  

Möjligheter	  för	  en	  hållbar	  P	  fram>d	  :	  

• Nya	  hållbara	  teknologier	  och	  prak>ker	  för	  ökad	  effek>vitet	  inom	  P	  
användning	  och	  återvinning	  

• Nya	  partnerskap	  mellan	  sektorerna	  (gödsel,	  VA,	  Stadsplanering,	  
Forskning)	  

• 	  Industrins	  förändring	  från	  produkt	  (gödsel)	  >ll	  tjänst	  (markbördighet,	  
matsäkerhet)	  

• Nya	  aktörer	  och	  policies	  för	  a2	  säkerställa	  kort-‐	  och	  långsik>g	  P	  säkerhet	  
för	  matproduk>onen	  

Slutsatser	  

•  P	  brist	  är	  e2	  hot	  mot	  fram>dens	  matsäkerhet	  (och	  inte	  bara	  på	  grund	  av	  
den	  fysiska	  bristsitua>onen)	  

•  P	  brist	  saknas	  från	  de	  huvudsakliga	  diskurser	  inom	  matsäkerhet	  och	  miljö	  

•  Brist	  på	  governance,	  ins>tu>onella	  ramar	  mm	  

•  Brist	  på	  transparent	  data	  

•  A2	  bemöta	  fram>dens	  behov	  kommer	  kräva	  både	  en	  minskning	  av	  
eherfrågan	  samt	  en	  ökning	  av	  återvinning	  

•  P	  säkerhet	  

•  E2	  globalt	  problem	  som	  behöver	  en	  mul>-‐dimensionel	  respons	  
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Vad	  behövs…?	  

•  Förbä2rade	  scenarios	  

•  Data	  

•  Kunskap	  om	  synergier	  

•  Analys	  av	  policies	  och	  governance	  strukturer	  

•  Na>onella	  och	  regionala	  bedömningar	  och	  responser	  

•  Interna>onell	  governance	  (involvera	  stakeholders,	  skapa	  en	  plasorm	  för	  
dialog,	  iden>fiera	  mål	  och	  policy	  åtgärder)	  

GLOBAL	  PHOSPHORUS	  RESEARCH	  INITIATIVE	  

•  Joint	  ini>a>ve	  co-‐founded	  in	  2008	  (Linköping	  
University	  &	  University	  of	  Technology,	  Sydney)	  

•  Today	  -‐	  5	  research	  organisa>ons	  across	  Australia,	  
Europe	  and	  North	  America	  

•  Aim:	  	  
o  to	  facilitate	  quality	  interdisciplinary	  research	  on	  

global	  phosphorus	  security	  for	  future	  food	  
produc>on.	  	  

o  networking,	  dialogue	  and	  awareness	  raising	  among	  
policy	  makers,	  industry,	  scien>sts	  and	  the	  
community	  on	  the	  implica>ons	  of	  global	  phosphorus	  
scarcity	  and	  possible	  solu>ons.	   phosphorusfutures.net	  
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New Global Phosphorus Network www.GlobalPNetwork.net to link the world’s 
sustainable phosphorus use researchers, practitioners & policy-makers 

Features:  
o  News & events: read latest news on sustainable P policies, discoveries, views & upcoming events 
o  Discussion forum: Debate & discuss the key current issues & mobilize action 
o  Library: One-stop-shop for all reports, articles, links related to sustainable P issues 
o  Member directory: Find other sustainable P people from around the world 

Topics:  

Join the growing global network of scientists, policy-makers, practitioners & individuals 
with an interest in sustainable use of phosphorus to ensure the world’s food needs are 
met in the long-term future. 

Developed by the Global Phosphorus Research Initiative (GPRI)  
Contact Dana.Cordell@uts.edu.au for more information. 

o   Global phosphate reserves  o   Phosphorus recovery & reuse 
o   Phosphorus & food security o   Phosphorus pollution & waste 
o   Phosphorus use efficiency o   Phosphorus – general sustainability 

GLOBAL	  PHOSPHORUS	  RESEARCH	  INITIATIVE	  

För	  mer	  informa>on	  se:	  	  

phosphorusfutures.net	  

globalPnetwork.net	  

TACK!	  
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Diskussionsfrågor	  

•  Vilka	  synergier	  finns	  mellan	  åtgärder	  för	  
hållbar	  fosfor	  användning	  och	  globala	  
hållbarhetsutmaningar?	  	  

•  Vad	  behövs	  för	  genomföra	  dessa	  åtgärder?	  	  


