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“The future does not belong to the largest or the strongest but to those who can adapt quickest”



Jordbruk og avskoging over 30% av klimagassutslipp
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>30%



Foreløpig har vitenskapen triumfert og tillat geometrisk
vekst av matproduksjon
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Umoe’s landbruksengasjement
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Investert: NOK 2 mrd
Eier: 100 %

Investert: NOK 350m
Eier: 32 %

Produserer ca 230m liter bioetanol pr
år og ca 60MW bioelektrisitet fra
sukkerør i Brasil. Lokalisert ved
President Prudente i Sao Paulo staten

Produserer avanserte landbruksmaskiner. 
Fabrikker i Tyskland, Frankrike, Danmark, 
Nederland, Italia, Kina, Russland og
plogfabrikk på Klepp



I Brasil brukes kun 0.4 % av landet til å produsere over 
halvparten av drivstoffet for personbiler
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Source: UNICA



106m nye hektar kan dyrkes i Brasil
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Hele Frankrike: 55m hektar hvorav
18m jordbruksland



Etanol fra sukkerør er det mest effektive biodrivstoffet
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Sukkerør i Brasil har høyest effekt pr m2
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Kilde: David McKay 

Power production, per
unit area, achieved by various plants
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Umoe BioEnergy skal produsere like mye energi som
Veslefrikk
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Etanol fører ikke til avskoging

Sukkerør trives ikke i regnskogen, 
de plantes primært i sørøst beltet

Følgelig er ikke sukker årsaken til
avskogingen i Amazonas
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87% av
produksjon

Kilde: INPE, IBGE og Unica



Ut av tank inn i fornybar energi i Brasil

 Umoe Bioenergi produserer bioethanol 
fra sukkerør

• 230m liter bioethanol per år

• 60MW elektrisitet fra 2012 - nok til  
100.000 innbyggere

 Etanolet basert på sukker som
medfører en 80 % reduksjon av CO2 
utslipp ifht bensin

 320,000 mål med sukkerrør som høstes
mekanisk

 Sparer co2 utslipp lik 6.5 % av den 
norske bensin

UMOE
12 May 11



UMOE
13 May 11



UMOE
14 May 11



Umoe BioEnergy reduserer CO2 utslipp med 170 000 
tonn per år noe som tilsvarer ca 6,5% of utslipp fra 

norske biler
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