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Förord 
Denna rapport sammanfattar ett uppdrag finansierat av Jordbruksverket genom EU:s 

landsbygdsprogram inom projektet ”Minskad klimatpåverkan och förnybar energi, 

information och demonstration, utveckling”. Uppdraget innebar dels att göra en liten 

behovsanalys kring behovet av en uppdaterad och utvecklad databas för foder med miljö-

avtryck och dels att initiera en dialog mellan olika aktörer genom att arrangera ett 

seminarium och en uppföljande workshop i samarbete med Rådgivningsenheten på 

Jordbruksverket samt dokumentera dessa.  

Ett stort tack framförs till de personer som har bidragit vid de distansmöten som utgjort 

en del av projektet där även seminarium och workshop planerats: Lantmännen (Martin 

Laurentz och Anneli Moldin), Föreningen Foder och Spannmål (Erik Hartman), Greppa 

Näringen (Lis Eriksson), och projektet ”Minskad klimatpåverkan och förnybar energi” 

på Jordbruksverket (Anna Hagerberg) samt RISE (Ulf Sonesson och Anna Woodhouse). 

Christoffer Krewer, RISE, har också varit behjälplig i delar av rapporten.  
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Sammanfattning 
Fodrets andel av klimatavtrycket för animalieprodukter (kött, mjölk, ägg och odlad fisk) 

är betydande, mellan 20 till nästan 100 procent beroende på produkt. De diskussioner 

och möten som genomförts under året har visat att det finns en efterfrågan på 

uppdaterade klimatavtryck för foderråvaror och foderblandningar.  

Foderföretagen har behov av klimatdata på foderråvaror för att ha möjlighet att 

kommunicera klimatavtryck till senare delen av kedjan och även för att optimera foder-

recepten ur klimatsynpunkt. Företag i animaliebranschen (kött, mjölk, ägg och odlad 

fisk) har behov av klimatavtryck då de önskar beräkna och förbättra klimatavtrycket för 

sina produkter. Rådgivningen som riktas till djurproducenter har behov av klimatavtryck 

för både foderråvaror och foderblandningar. 

Det finns tillgång till klimatavtryck och även andra miljöavtryck för en del svenska och 

importerade foderråvaror dels på en webbsida som heter www.lcadatafoder.se och dels i 

en rapport publicerad av SIK (nuvarande RISE) 2008. Webbplatsen ägs och förvaltas av 

RISE och är i behov av uppdatering och komplettering, dock saknas finansiering för detta 

arbete. Ska uppdatering och utveckling av sidan ske, måste det till projektfinansiering 

för RISE. Det finns även möjlighet att hämta klimatavtryck via olika internationella 

databaser och websidor. 

Det finns inget självklart sätt att finansiera ett arbete med en uppdaterad och utvecklad 

svensk foderdatabas med miljöavtryck. Det krävs en bred finansiering från hela livs-

medelskedjan, men både foderbranschen och livsmedelsindustrin uppger att de har så 

låga marginaler att det inte finns några marginaler att ta av. Man ser det istället som en 

fråga av samhällsintresse och att största delen borde finansieras med offentliga medel.  

Frågor som har diskuterats och som behöver utredas ytterligare är bland annat följande: 

• Definition av vad databasen skall innehålla avseende omfång, innehåll, använd-

ning, metoder, tillgänglighet (öppen eller sluten databas), uppdatering och 

koppling till internationella initiativ.  

• Lämplig teknisk miljö där databasen ska befinna sig inklusive drift.  

• Lämplig huvudman för databasen. Foderföretagen anser att huvudmannen ska 

vara neutral och inte representera en part i kedjan. Detsamma gäller den organi-

sation som ska ta fram data. 

• För närvarande är det primärt klimatavtrycket som efterfrågas, men andra 

miljöaspekter som toxicitet och biologisk mångfald är av stort intresse.   

• Samarbetsformer för att driva denna process vidare.  

Om samarbete kring en miljödatabas för foderprodukter och uppdaterade klimatavtryck 

för råvaror kommer igång ökar sannolikheten att fler foderföretag börjar räkna på 

klimatavtryck för sina produkter.  
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1 Bakgrund 
I samband med ett internt arbete med att uppdatera en lista över foderråvaror med 

klimatavtryck identifierade Lantmännen ett behov av att detta istället borde vara en 

branschgemensam satsning. I början av hösten 2017 tog Lantmännen därför kontakt 

med RISE, som har erfarenheter från liknande projekt. RISE bestämde sig för att under-

söka detta och identifierade Föreningen Foder & Spannmål (F&S) och Greppa Näringen 

som viktiga intressenter. Dessa kontaktades och därefter arrangerade RISE ett antal 

distansmöten med dessa tre intressenter. Diskussionen utmynnade i att Jordbruksverket 

gav RISE i uppdrag att under 2018 genomföra det uppdrag som denna rapport beskriver. 

Produktion och konsumtion av livsmedel påverkar miljön på många olika sätt. För att 

kunna sätta mål och göra förbättringar behöver vi kunna mäta vad vi gör, det gäller både 

inom produktion så väl som konsumtion. Miljöavtryck för produktion av livsmedel 

efterfrågas i allt högre grad för att beräkna miljöavtrycket från måltider i till exempel 

offentlig sektor. Eftersom odling och produktion av foder står för en väsentlig del av 

miljöavtrycket för animalieprodukter är ett uppdaterat och relevant miljöavtryck för 

foderråvaror och fodermedel en grundförutsättning för att kunna beräkna miljöavtrycket 

från animaliska livsmedel som kött, mjölkprodukter, ägg och odlad fisk. Exempelvis visar 

tidigare livscykelanalyser att odling och produktion av foder står för mellan cirka 20 och 

nästan 100 procent av de växthusgasutsläpp som sker tills dess att djuren lämnar gården 

och även för odling av fisk (se Figur 1). Fodret har även mycket stor betydelse för 

animalieproduktionens energianvändning och utsläpp av övergödande samt försurande 

ämnen.  

 

Figur 1. Klimatavtrycket för fågel, kött, odlad lax och fiskad torsk uppdelat på vilka aktiviteter som 
orsakar utsläppen (Greppa Näringen 2011 och Winther et.al, 2009)  
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2 Mål och omfattning 
Uppdraget bestod av följande delar:  

Deluppdrag 1: Dialog mellan aktörer  

• Planera och genomföra en seminariedag under våren 2018, i samarbete med 

Jordbruksverket, Lantmännen och branschföreningen ”Foder och Spannmål”, 

som riktar sig till branschföreträdare i animaliekedjan, foderfirmor och ett urval 

av andra aktörer.  

• Planera och arrangera en uppföljande workshop för intresserade aktörer inom 

foderbranschen med målet att hitta samarbetsformer och initiera ett forum för 

dialog kring miljöavtryck av foderråvaror.  

• Dokumentera ovan nämnda seminarium respektive workshop.  

Deluppdrag 2: Liten behovsanalys av miljödatabas för foderprodukter 

• Göra en översiktlig beskrivning av foderbranschen och animaliekedjans behov av 

miljö- och klimatdata samt en översiktlig beskrivning av hur foderföretagen 

hanterar foderdata och beräknar miljö- och klimatavtryck för fodermedel som 

säljs i Sverige. 

• Göra en lista över foderråvaror som det finns önskemål om att uppdatera data 

kring eller beräkna nya klimatavtryck samt uppskatta tidsåtgång och om möjligt 

en prioriteringsordning för olika intressenters räkning. 

Denna rapport sammanfattar hela uppdraget.  

2.1 Avgränsningar 

Foder till sällskapsdjur som katter och hundar ingår inte.  
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3 Miljöavtryck och klimatavtryck 
Klimatavtrycket är en av flera miljöaspekter som ingår i det miljöavtryck som beräknas 

med hjälp av livscykelanalyser. I miljöavtrycket kan flera andra miljöaspekter ingå, som 

övergödning, försurning, mark-, vatten- och energianvändning, påverkan på ozon-

skiktet, marknära ozon med flera. För närvarande är det klimatavtrycket den miljöaspekt 

som får mest fokus och används exempelvis av offentliga aktörer för att följa upp och 

sätta mål för klimatpåverkan från måltider. Det finns önskemål att fler miljöaspekter ska 

kunna följas upp på samma sätt, ofta nämns till exempel toxicitet, biologisk mångfald, 

övergödning och försurning. I denna rapport används både begreppen miljöavtryck och 

klimatavtryck. I det följande görs en översiktlig beskrivning av olika initiativ, verktyg och 

databaser som används för att göra livscykelanalyser.  

3.1 PEF - Product Environmental Footprint 

PEF1 är ett projekt inom EU där kommissionen har presenterat ett förslag till gemen-

samma metoder för att beräkna produkters och organisationers miljöpåverkan, så kallat 

miljöavtryck. Syftet är att skapa en gemensam marknad för miljövänliga produkter och 

”jämna ut spelplanen” så att produkternas miljöprestanda kan jämföras. Ambitionen är 

att lösa problemet med floran av miljömärkningar som förvirrar konsumenterna. 

Metoderna utvecklas för olika sektorer, exempelvis batterier, skor och t-shirts. Mellan 

2013 och 2018 genomfördes ett pilottest av metoderna inom de olika sektorerna. 

Naturvårdsverket representerar Sverige i styrgruppen för pilottestet. Projektet har nu 

gått in en övergångsfas och nästa fas blir en policyfas2. Våren 2018 släpptes PEFCR Feed3 

(Product Environmental Footprint Category Rules Feed) som beskriver hur PEF anser 

att ett miljöavtryck för foder ska beräknas. Metoderna i denna lär överensstämma med 

FAO LEAPs metodbeskrivning (se nedan). 

I arbetet inom PEF har kommissionen upphandlat data för att kunna testa den framtagna 

metodiken. Upphandlingen har skett för olika områden och varje organisation som har 

vunnit upphandlingen inom ett område har tillgängliggjort data på en nod4. Data är fritt 

tillgängliga fram till 2020, för användning i övergångsfasen för att ta fram PEF. Den nod 

som är mest intressant utifrån ett foderperspektiv är fodernoden som Branschorgani-

sationen European Feed Manufacturer´s Organisation (FEFAC) ansvarar för, men även 

noderna för Agrofood, energi och transporter, kemikalier, förpackningar är av intresse 

för livsmedel och foder.  

Nordiska ministerrådet har bildat ett underprojekt till PEF kallat NEF5 – Nordic 

Environmental Footprint. Syftet med NEF är att koordinera myndigheterna i Norden 

med arbetet inom PEF och sprida information om PEF till nordiska intressenter. 

Naturvårdsverket representerar Sverige i NEF och två representanter från RISE är med 

i en grupp som diskuterar PEF inom livsmedelskedjan.  

                                                        
1 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm  
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_transition.htm  
3 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm  
4 http://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/contactListEF.xhtml;jsessionid=4AB8A9070E0EAE484A92D35CF2138554  
5 http://www.nordic-pef.org/  

 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_transition.htm
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/contactListEF.xhtml;jsessionid=4AB8A9070E0EAE484A92D35CF2138554
http://www.nordic-pef.org/
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3.2 FAO LEAP  

FAO Livestock Environmental Assessment and Performance partnership (LEAP)6 har 

också arbetat fram en metod för hur livscykelanalyser ska göras och för foder är 

metodiken densamma som i PEFCR Feed. På LEAPs hemsida finns ett beräknings-

verktyg där man kan räkna fram klimatavtrycket för korn, vete, majs, sojabönor och 

kassava i olika regioner i världen, även Sverige.  Verktyget är kopplat till FAO-data 

avseende exempelvis klimat.  

3.3 Mjukvaror för livscykelanalysberäkningar 

Det finns många olika mjukvaror på marknaden som utförare av livscykelanalyser 

använder. I det följande nämner vi de tre vanligaste som konkurrera på marknaden.  

3.3.1 SimaPro 

SimaPro7 är en mjukvara för modellering av livscykelanalyser i enlighet med ISO 

standarden (ISO 14030:20068) och andra metoder för miljöbedömning, exempelvis 

ReCiPe, och IPCC för totala utsläpp av växthusgaser. SimaPro används av LCA-experter 

och är utvecklat av Pré-Consultants i Holland som också äger och förvaltar program-

varan. För att använda SimaPro måste man bekosta en licens, vilket till exempel RISE 

har. Genom SimaPro får man som standard tillgång till flera LCI-databaser med 

bakgrundsdata såsom ecoinvent och Agri-footprint (se nedan för förklaringar). När man 

gör beräkningar i SimaPro får man med automatik resultat för flera miljöaspekter, inte 

bara för klimatavtryck, utan även för andra miljöaspekter som till exempel övergödning 

och försurning.  

3.3.2 GaBi  

GaBi9 är en mjukvara med samma huvudfunktioner som SimaPro. GaBi har utvecklats 

av Thinkstep i Tyskland, och förvaltas och ägs av detta företag.  

3.3.3 OpenLCA 

OpenLCA10 är också en liknande mjukvara som SimaPro och GaBi, men den är open 

source vilket bland annat innebär att det är gratis att använda och källkoden öppet 

tillgänglig. OpenLCA är stor bland i Asien. Utvecklaren av OpenLCA är GreenDelta i 

Tyskland. En skillnad är att man inte får tillgång till LCI-databaser som kräver en 

kostnad för att få använda.  

3.3.4 PEF tool 

Det finns en prototyp av ett verktyg för små och medelstora företag att göra en 

livscykelanalys enligt de regler för olika produktgrupper som tas fram i PEF-arbetet inom 

                                                        
6 http://www.fao.org/partnerships/leap/en/  
7 https://simapro.com/ 
8 https://www.iso.org/standard/37456.html  
9 http://www.gabi-software.com/sweden/index/ 
10 http://www.openlca.org/ 

 

https://simapro.com/about/#databases
http://www.fao.org/partnerships/leap/en/
https://simapro.com/
https://www.iso.org/standard/37456.html
http://www.gabi-software.com/sweden/index/
http://www.openlca.org/
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EU. Vilka produktgrupper detta verktyg kommer att omfatta och om foder är en av dessa 

är dock inte känt. Enligt informationen på kommissionens hemsida borde verktyget vara 

klart nu men detta har inte gått att få bekräftat11. 

3.4 Databaser med LCI-data 

LCI är en förkortning för Life Cycle Inventory (se bilaga 1 för vidare förklaring av LCI- 

resp LCIA-dataset). En LCI-databas innehåller länkade LCI-dataset vars data är 

insamlade och beskrivna enligt en och samma metodik. För att skilja på databaser med 

enhetliga dataset och databaser med LCI-data som insamlats utifrån olika metodiker så 

kallas ibland de senare databaserna för LCI-bibliotek.  

De som arbetar med att göra livscykelanalyser har sina egna databaser där de använder 

inköpt data kompletterat som de samlat in själva. De beräknade miljöavtrycken blir 

antingen publika i olika rapporter om det är ett öppet projekt, eller redovisas endast till 

uppdragsgivaren om det är ett projekt finansierat av till exempel ett företag. Endast en 

delmängd av data som ligger till grund för resultaten publiceras och publicerade data går 

inte att importera till en LCA-mjukvara på ett automatiserat sätt om de inte läggs i någon 

av de databaser som beskrivs i det följande. Den största mängden data hamnar i 

databaser som endast några få har tillgång till. 

3.4.1.1 ecoinvent 

ecoinvent12 är den största, mest heltäckande och transparenta LCI-databasen. Målet är 

att inkludera miljödata för alla ekonomiska transaktioner som sker. I databasen kan man 

hämta process- och utsläppsdata för tusentals produkter, exempelvis utsläpp från 

produktion och användning av olika metaller, bränsle eller förpackningsmaterial. 

Livscykelanalyser görs ju i fler sektorer än livsmedel och denna databas innehåller därför 

mycket data om ”allt annat”. Man kan abonnera på ecoinvent i sig, men också abonnera 

på den genom de olika LCA-mjukvarorna.  

3.4.1.2 Agri-footprint 

Agri-footprint13 är en LCI databas för jordbruks- och livsmedelssektorerna utvecklad av 

Blonk Consultants i Holland. Den innehåller data för cirka 5 000 produkter och 

processer. Blonks främsta datakälla är FAO-statistik som de tillsammans med annan 

statistik och diverse modeller kompilerar till LCI-data. Agri-footprint kan man abonnera 

på och även ha tillgång till genom de olika LCA-mjukvarorna.  

3.4.1.3 GFLI – Global Feed LCA Institute 

GFLI14 är ett globalt initiativ som initierats av foderbranschen. GFLI utvecklar en databas 

som ska vara tillgänglig för de som har tillgång till program för livscykelanalyser. Den 

första versionen av databasen publicerades i december 2018 i form av en Excelfil och 

innehåller 1200 dataset för de viktigaste foderråvarorna som används i Europa. Det är i 

                                                        
11 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm#sme  
12 https://www.ecoinvent.org/  
13 http://www.agri-footprint.com/  
14 http://globalfeedlca.org/  

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm#sme
https://www.ecoinvent.org/
http://www.agri-footprint.com/
http://globalfeedlca.org/


11 

© RISE Research Institutes of Sweden 

denna databas som svenska spannmålsexportörer önskar bidra med miljödata om 

svenska foderråvaror avsedda för export.  

 

4 Kort beskrivning foderföretagen 
Jordbruksverket beskrev år 2011 konkurrensen inom foderbranschen (Jordbruksverket, 

2011). Ett tiotal företag som sysslade med foder identifierades. Lantmännen hade över 

50 procent av marknaden, Svenska Foder 20 procent, Swedish Agro (dåvarande Kalmar 

Lantmän) 10 procent medan Kristianstadsortens Lagerhusförening och Vallberga Lant-

män vardera hade 3–4 procent. Det har säkert skett en del förskjutningar i marknadsan-

delar från 2011 till 2018, men de stora dragen är i stort desamma (Hartman, pers. med.). 

En stor del av foderföretagen är medlemmar i Föreningen Foder och Spannmål (F&S), 

en branschorganisation med cirka 60 medlemsföretag som omfattar fodertillverkning av 

industriell art, från stora till mindre lokala aktörer. Livsmedelsindustrier som säljer 

restprodukter till foder kan också vara medlemmar. Sammantaget omsätter medlem-

marna i F&S cirka 20 miljarder SEK (Rundqvist, pers. med. 2018).  

Det finns olika typer av foder och olika vägar för fodret att nå animalieproducenterna 

(Figur 2). För foder till nötkreatur är alltid ett eller flera grovfoder basen i foderstaten. 

Grovfoder används oftast på den gård där de odlats och passerar alltså inte ett foder-

företag. Spannmål är oftast huvudingrediensen i färdigfoder följt av raps eller soja som 

proteintillskott (Jordbruksverket 2011). Färdigfoder köps direkt från en foderleverantör. 

Lantbrukare kan också blanda sitt foder själv på gårdsnivå baserat på egenodlad eller 

inköpt spannmål. Spannmålen behöver då kompletteras med ett koncentrat som inne-

håller proteinfodermedel samt bl. a mineraler, salt och enzymer. Om lantbrukaren även 

blandar i proteinfoderdelen själv används istället en så kallad premix. Även biprodukter 

från livsmedelsindustrin kan användas i gårdsblandningar. Om inte lantbrukaren har en 

egen blandningsanläggning kan ett företag anlitas som blandar de olika råvarorna.  

Det finns ingen statistik över ur mycket foder som blandas av lantbrukarna själva men 

Jordbruksverket uppskattade 2011 att drygt 30 procent av den svenska spannmåls-

skörden används på gårdsnivå men poängterar att denna uppskattning är osäker. Drygt 

15 procent av spannmålsskörden användes i foderfabrikerna (Jordbruksverket, 2011). 
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Figur 2. En schematisk bild över olika typer av råvaror, tillsatser och foderblandningar och om de 
används av animalieproducenterna direkt eller passerar ett foderföretag. 

5 Liten behovsanalys av miljödatabas 

för foderprodukter 
Det finns miljödata för svenska foderråvaror men de är i behov av uppdatering. Under 

2008 publicerade SIK (numera en del av RISE) en rapport med miljöavtryck för 

konventionellt odlade foderråvaror (Flysjö m.fl., 2008). Dessa data och några till finns 

även att hämta hem i Excelformat från en hemsida, www.lcadatafoder.se. I detta 

miljöavtryck ingår klimat, övergödning, försurning, mark- och energianvändning och det 

miljöavtryck som framförallt används är klimatavtrycket. Rapporten och databasen 

utvecklades av RISE (dåvarande SIK) med projektmedel från EU:s landsbygdsprogram 

och innehåller miljödata för ett trettiotal foderråvaror inklusive grovfoder baserat på 

resultat från livscykelanalyser gjorda under åren 2010 – 2013. Data från rapporten och 

hemsida används exempelvis av fodertillverkare som önskar beräkna klimatavtrycket för 

foderblandningar och av rådgivare som gör klimatberäkningar åt lantbrukare inom den 

offentligt finansierade rådgivningen i samarbetsprojektet Greppa Näringen. Dessutom 

används klimatdata av livsmedelsindustrier i animaliebranschen (kött, mjölk, ägg, odlad 

fisk) som vill beräkna klimatavtryck för sina animalieprodukter. 

5.1 Foder och animaliekedjan 

Förutom för foderproducenter fyller en uppdaterad miljödatabas även behov i andra 

delar av animaliekedjan där framförallt djuruppfödare, rådgivningen och livsmedels-

branschen (kött, mjölk, ägg, odlad fisk) är viktiga intressenter. I Figur 3 visas en 

schematisk bild av foderbranschen och olika intressenter och hur ett miljöavtryck kan 

tänkas kommuniceras i kedjan. 
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Figur 3. Schematisk bild av foderbranschen och den vidare kedjan samt olika intressenter. 

5.2 Hur klimatdata för foder används idag  

I Figur 4 visas förenklat hur klimatdata används idag av de olika intressenterna. Grunden 

för klimatdata för svenska foderråvaror utgörs av den tidigare nämnda webbplatsen och 

rapporten.  

 

Figur 4. Schematisk och förenklad bild över hur klimatdata för foderråvaror används idag och av 
vem. 

5.3 Foderföretagen 

Enligt Foder och Spannmål (F&S) handlade matfrågan för inte så länge sedan bara om 

överlevnad, att det fanns tillräckligt med kalorier för att befolkningen ska överleva. Idag 

handlar livsmedelsfrågan om identitet, vad vi väljer att konsumera ger oss en identitet. 

Idag är det en trend kring klimat- och miljövänlig konsumtion. Miljö och livsmedel är ett 

komplext område, som många försöker förenkla för att göra det förståeligt för konsu-

menter. För foderföretagen är det viktigt att kunna svara på frågor kring klimat- och 
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miljöpåverkan, och att kunna svara på ett trovärdigt sätt. Därför anser F&S att det viktigt 

att oberoende aktörer tar fram evidensbaserade fakta (Hartman, pers. med.). 

Lantmännen har räknat klimatavtryck för sina fodermedel sedan 2009 och haft klimattal 

på sina foderprodukter sedan 2010. Man har gjort detta dels för att möta kundefterfrågan 

för klimatanpassade fodermedel, men också för att använda i internt förbättringsarbete 

för att skapa nya foderprodukter med lägre klimatpåverkan. Andra foderleverantörer, 

exempelvis Johan Hansson AB har kommunicerat klimatavtryck på sina fodermedel 

eftersom Gefleortens mejeri, då det fortfarande fanns kvar som självständigt företag, 

ställde krav på detta för de foder som deras mjölkleverantörer använde.   

Nyligen har Lantmännen tillsammans med Felleskjøpet i Norge gjort en genomgång av 

klimatdata för enskilda foderråvaror. Man har utgått från EU-kommissionens förteck-

ning över foderråvaror15, som totalt innehåller 620 produkter och kommit fram till att 

det är 100–150 foderråvaror som primärt är prioriterade för kvalitetssäkrade klimatdata. 

I många fall finns generella eller europeiska data att utgå ifrån, men det saknas i de flesta 

fall uppdaterade klimatavtryck för svenska förhållanden.  

Lantmännen efterfrågar en databas med kvalitetssäkrade och uppdaterade data på 

foderråvaror och foderprodukter som är relevant ur ett regionalt/svensk perspektiv. Det 

gäller framförallt nationellt producerade råvaror där generella/europeiska data inte 

speglar de mervärden som det svenska lantbruket erbjuder. Det gäller främst klimatdata, 

men även andra miljöaspekter som exempelvis övergödning, försurning, vatten och 

biologisk mångfald är av intresse. Lantmännen kommer att använda dessa data i sitt 

interna verktyg (en receptdatabas) där de gör beräkningar för sina foderblandningar. Det 

är viktigt att data är framtagna enligt gängse livscykelanalysmetodik och är 

kvalitetssäkrad. Det är också intressant att ge enskilda företag möjlighet att publicera 

varumärkesspecifika data i databasen som är kvalitetssäkrade och granskade enligt en 

överenskommen metod. (Laurentz, pers. med.).  

Svenska Foder tror att på sikt kommer behovet av en sådan databas sannolikt att uppstå, 

även om man inte får de signalerna från sina kunder i dagsläget. Om det framöver ska 

anges foders klimatavtryck anser Svenska Foder att det är avgörande att alla utgår från 

samma databas (Pålsson, pers. med.).  

Foderföretagen kan ha flera behov som en miljödatabas för foder kan uppfylla. De kan 

beräkna miljöavtryck för de olika fodermedel de säljer och kommunicera miljönyckeltal 

för sina fodervaror till sina kunder. De kan använda underlaget till att ställa krav på 

leverantörer att uppfylla viss miljöprestanda. Foderföretagen kan också använda miljö-

data för foder i sitt eget hållbarhetsarbete för att följa upp miljöindikatorer eller när nya 

fodermedel utvecklas.  

Den internationella foderbranschen ligger långt framme inom området foderdata och 

miljöavtryck. Branschorganisationen European Feed Manufacturer´s Organisation 

(FEFAC)16 har ett stort engagemang i dessa frågor och deltar i flera olika internationella 

initiativ, både inom och utom Europa. Inom Europa har man inom projektet Product 

Environmental Footprint (PEF)17 lyckats enas om regler för hur miljöavtryck för foder 

                                                        
15 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 575/2011 av den 16 juni 2011 om en förteckning över foderråvaror 
16 https://www.fefac.eu/  
17 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm  
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ska beräknas med livscykelanalysmetodik. Ett världsomspännande initiativ drivet av 

FAO som också har arbetat med att definiera hur livscykelanalyser på animalier och 

foder ska göras, initiativet heter Livestock Environmental Assessment and Performance 

partnership (LEAP)18. PEF och LEAP har lyckats enas kring samma metodik för 

beräkningar av foder. LEAP har dessutom en öppen databas på nätet med klimatdata för 

ett antal foderråvaror från olika delar av världen beräknade med hjälp av FAO statistik 

som grund. Det finns även Global Feed LCA Institute (GFLI)19 som bygger upp en 

databas för foderprodukter, en databas som endast är tillgänglig för de som har tillgång 

till program för livscykelanalyser. 

5.4 Animalieproducenter 

LRF får många frågor om hur maten produceras, vad ska vi äta. LRF:s budskap är att 

svenskt kött bättre ur klimatsynpunkt än importerat och svenskt jordbruk håller hög 

klass på utsläpp per hektar med utsläpp på fosfor och kväve (Hoffmann, pers. med.). 

Men även kött från andra länder kan ha lägre utsläpp av kväve och fosfor räknat per kg 

kött på grund av högre intensitet. LRF anser att det är viktigt att räkna på hur 

lantbrukarna verkligen gör istället för att använda medelvärden. Ett viktigt forsknings-

område är att ta reda på hur lantbrukaren fattar beslut och hur man ändrar beteendet 

och genomförandet för att höja lägstanivån. Eftersom en så stor del av matens 

miljöpåverkan har sitt ursprung i hur foder till djur odlas är det ett mycket viktigt 

ämnesområde. Därför tycker LRF att en miljödatabas för foderprodukter är nödvändig. 

En sådan databas kan medverka till att öka medvetenheten om olika miljöpåverkans-

aspekter som försurning, övergödning och klimatpåverkan hos enskilda foderprodukter 

eller ingredienser i foder. (Hoffmann, pers. med.).  

Inom den offentligt finansierade rådgivningen Greppa Näringen tar rådgivare till-

sammans med producenten i regel fram gårdsspecifika nyckeltal (Hagerberg, pers. 

med.). Nyckeltalen kan användas vid dialog kring miljöarbetet på gården och kommuni-

ceras till uppköpare av jordbruksföretagens produkter som till exempel Arla och 

Skånemejerier. Lättillgänglig kunskap om och god förståelse för fodrets miljöpåverkan 

är viktig för att lantbrukare ska kunna arbeta för att minska animalieproduktionens 

miljöpåverkan.  

5.5 Rådgivningen 

En av Greppa Näringens rådgivningsmoduler heter Klimatkollen, där en rådgivare 

tillsammans med lantbrukaren gör en beräkning av växthusgasutsläpp på gården med 

hjälp av uppgifter om vad som förs in till gården och vad som lämnar gården i form av 

utsläpp och produkter (Hagerberg och Eriksson, pers. med.). Nyckeltal tas fram för 

uppföljning. Det arbete görs med hjälp av beräkningsverktyget VERA, i vilket det finns 

klimatavtryck för många foderråvaror och foderblandningar, data som kommer 

exempelvis från RISE befintliga miljödatabas för foderprodukter eller från Lantmännen. 

Det saknas dock data för en hel del råvaror och foderblandningar, vilket betyder att 

rådgivaren får lägga extra tid på att beräkna data utifrån egna erfarenheter eller hitta 

andra källor. Det skulle vara mer effektivt om klimatdata fanns för alla råvaror och foder-

produkter, så att rådgivaren kan lägga mer tid på att resonera med lantbrukaren om vilka 

                                                        
18 http://www.fao.org/partnerships/leap/en/  
19 http://www.ifif.org/pages/t/Global+Feed+LCA+Institute+%28GFLI%29  
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åtgärder som går att göra på gården för att minska klimatpåverkan. Greppa Näringen 

har alltså behov av fler, säkrare och mer lättfunna klimatavtryck från insatsvaror samt 

tätare uppdateringar från foderföretagen. Greppa Näringen önskar också ett verktyg, en 

beräkningssnurra, för att räkna fram klimatavtryck från lantbrukares egna blandningar 

och mer jämförelsematerial som kan ”tagga” lantbrukarna att bli bättre i sitt klimat-

arbete. Det är en fördel om ett sådant verktyg även innehåller andra miljöaspekter 

förutom klimatpåverkan. 

NorFor är ett fodervärderingssystem som används på cirka 9 000 mjölk- och köttgårdar 

i huvudsak på Island, i Danmark, Norge och Sverige och även i fler länder som Kroatien 

och Slovakien för att nämna ett par. Systemet förvaltas och ägs gemensamt av de 

lantbrukskooperativa organisationerna Växa Sverige, Seges i Danmark, Tine SA i Norge 

och RML på Island. NorFor inkluderar en publik fodertabell som innehåller närings- och 

energiinnehåll för 200 råvaror, 300 grovfoder och 40 kommersiella foder. Det finns 

ytterligare 3 800 kommersiella fodermedel som inte visas publikt vilka används vid 

foderstatsberäkningar till nötkreatur och till produktionsuppföljning. NorFor används 

av foderrådgivare vid foderstatsrådgivning till mjölk- och köttgårdar och även till viss del 

inom Greppa näringen. I ett pågående projekt arbetar man med att inkludera klima-

tavtryck i fodertabellerna i NorFor (Åkerlind, pers. med.). 

5.6 Livsmedelsföretag i animaliebranschen 

Livsmedelsföretag inom animaliebranschen har behov av korrekta och uppdaterade 

klimatavtryck för att förtydliga svenska mervärden för sina respektive produkter (kött, 

kyckling, mjölk, ägg). I dessa beräkningar behövs data på klimatavtrycket för det foder 

som djuren konsumerar.  

Branschorganisationen Svensk Fågel önskar kunna beräkna ett uppdaterat klimat-

avtryck för svensk kyckling från dagens uppfödningssystem och har därför behov av 

uppdaterade klimatdata för foder (Waldenstedt, pers. med). Eftersom bidraget från 

fodret utgör cirka 80 procent av klimatavtrycket för kyckling (se Figur 1), måste data på 

fodret vara så bra och uppdaterat som möjligt. Svensk Fågel har inte ensamt resurser att 

ta fram uppdaterade miljödata för foder, utan anser att det behövs ett gemensamt 

initiativ så att fler intressenter bidrar och har då även har möjlighet att använda dem. 

Svensk Fågel representerar 98 procent av produktionen av kyckling och kalkon i Sverige 

och har ett produktionsresultatprogram som heter ”Tuppen”. Där skulle man kunna 

lägga in klimatdata på foder för att få ett klimattal på gårdsnivå. Det skulle vara mycket 

pedagogiskt för kycklingproducenterna att kunna se beräkningar på klimatavtrycket från 

den egna produktionen (Waldenstedt, pers. med.). Det är viktigt med hög foder-

effektivitet inte bara för ekonomin utan även för klimatavtrycket eftersom 

klimatbidraget från foder då fördelas på fler kg kött.  

Inom grisbranschen pågår ett projekt finansierat av SLF20 som handlar om att räkna 

fram ett uppdaterat klimatavtryck för svenskt griskött. Bidraget från fodret motsvarar 

cirka 50 procent av klimatavtrycket för griskött (se Figur 1). RISE ansvarar för att 

beräkningarna i detta projekt och kommer att i möjligaste mån hämta uppdaterade 

klimatavtryck från andra projekt som genomförts under senaste år, alternativt söka i den 

                                                        
20 Stiftelsen Lantbruksforskning  
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vetenskapliga litteraturen. I den mån uppdaterade avtryck inte går att finna, är man 

hänvisad till att använda de som finns i www.lcadatafoder.se (Woodhouse, pers. med.). 

Mejeribranschen har också ett intresse och behov av att det finns uppdaterade miljö-

avtryck för foder, exempelvis Arla Foods som har målet att reducera klimatavtrycket per 

kg mjölk med 30 procent från 1990 till 2020. Eftersom foderproduktionen står för en 

betydande del av mjölkens klimatavtryck (cirka 40 procent) är det viktigt att ha upp-

daterade klimatavtryck för foder för att kunna visa på de förbättringar som görs. Dess-

utom, det ökande intresset och fokuset på klimatpåverkan från konsumtionen av mat, 

inklusive rekommendationer till befolkningen om hur en klimatsmart och hälsosam 

måltid ska sättas samman, gör det viktigt att kunna visa på förbättringar i produktionen 

som innebär minskad klimatpåverkan av mejeriprodukter (Flysjö, pers. med.)   

5.7 Fiskodlingsbranschen 

En i Sverige förhållandevis liten men växande bransch som också använder foder är 

fiskodling. Till stor del är det samma råvaror till fiskfoder som i foder till lantbruksdjur. 

Det pågår många livscykelanalyser på landbaserad odling där man har behov av 

klimatavtryck på foderråvaror (Hornborg, pers. med.)  

5.8 Grossister, handel, offentliga och privata 

restauranger  

Aktörerna i sista delarna av kedjan när livsmedel når konsumenten är mycket in-

tresserade av klimatavtryck för livsmedel och speciellt klimatavtryck i dagsläget. I denna 

del av kedjan är det många aktörer som använder RISE klimatdatabas för livsmedel21 för 

att sätta mål och följa upp livsmedelskonsumtionen klimatpåverkan. Exempel på sådana 

aktörer är kommuner och regioner som använder klimatdata i sina måltidsplanerings-

verktyg samt för uppföljning av klimatmål och mathandelsföretag på nätet. Även 

enskilda livsmedelsföretag använder klimatdatabasen för livsmedel i sin produktutveck-

ling.  Dessa aktörer är inte intresserade av specifika klimatavtryck på foder, däremot är 

behöver man klimatdata kött, mjölk, ägg och odlad fisk. 

5.9 Naturvårdsverket 

Det finns ett stort samhällsintresse av att kunna möte klimatpåverkan från konsum-

tionens klimatpåverkan. Naturvårdsverket redovisade nyligen resultatet från ett upp-

drag att fram indikatorer och mätmetoder för att följa upp olika sektorers klimat-

påverkan (Naturvårdsverket, 2019). För livsmedelskonsumtionen förslår Naturvårds-

verket en indikator som ska mäta växthusgasutsläpp från livsmedel, totalt och fördelat 

på kategorier samt inkludera utsläpp både i Sverige och utomlands. Denna indikator ska 

räknas fram med hjälp av livscykelanalysmetodik. Eftersom fodret är en väsentlig del av 

den totala livsmedelskedjans miljöpåverkan är det synnerligen viktigt att de data som 

används är uppdaterade och relevanta.   

  

                                                        
21 https://www.ri.se/sv/klimatdatabas-smartare-matkonsumtion  
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6 Dialog mellan aktörer 
Här sammanfattas det som framkom den seminariedag och den workshop som 

arrangerades inom projektet. Utförligare anteckningar har distribuerats till Jordbruks-

verket i separat dokument.    

6.1 Sammanfattning från seminariedag i Göteborg 16 

april 2018 

Seminariedagen genomfördes den 16 april 2018 i Göteborg. Inbjudan skickades till 

organisationer och personer i foderbranschen och livsmedelskedjan enligt en lista som 

sammanställdes av projektgruppen. Ett 35-tal personer deltog och åtta foderföretag, tre 

branschorganisationer och två livsmedelsföretag var representerade med en eller flera 

deltagare. Övriga deltagare kom framförallt från myndigheter, rådgivning och forskning. 

Programmet för seminariedagen framgår av Bilaga 2 och avslutades med en övning i 

mindre grupper där tre frågor skulle diskuteras och besvaras. Resultaten gicks igenom 

muntligt. För att samla in ytterligare synpunkter från deltagarna skickades en digital 

enkät ut några dagar efter seminariet. 20 personer svarade på enkäten, varav 11 

representerade foderföretag. Synpunkterna från gruppdiskussionen och enkäten har 

samlats under några olika rubriker och sammanfattas i det följande.  

Finns det ett behov av miljö- och klimatdata för foderråvaror? 

Svaret på detta var ja från alla grupper på seminariet och även i enkäten var det över-

vägande en positiv inställning. Alla organisationer verkar se ett behov, inte minst 

behöver branschen visa att man tar sitt ansvar och gör vad man kan. Det finns i och för 

sig inga direkta kundkrav, och för mindre foderföretag är det dessa framförallt styr vad 

man lägger sina resurser på. Det handlar mer om trovärdighet för branschen och att 

skapa förbättringsmöjligheter. Miljödata på foder kan användas för av producenter för 

förbättringar, inte bara för kommunikation till kund. Det finns ju redan miljödata och de 

används, då är det viktigt att de är korrekta och uppdaterade med ny kunskap.  

Möjligheter kring ett samarbete kring miljö- och klimatdata för foder 

På seminariet lyftes att med branschgemensamt samarbete finns det en möjlighet att 

påverka nationellt och internationellt. En öppen databas ger trovärdighet och en 

konkurrensmässig möjlighet för företag att ta fram fodermedel med lågt klimatavtryck.  

Hinder kring ett samarbete kring miljö- och klimatdata för foder 

De hinder som framförallt nämns både på seminarium och i enkät är finansiering, 

innehåll i databasen och kvalitetskontroll. I enkäten uttryckte några respondenter en 

farhåga att konkurrensen mellan företagen kan vara ett problem, men någon uttryckte 

att det ska nog gå att hantera. Det är viktigt att vara noggrann och ha resurser i den 

inledande fasen för att utreda innan man går igång att samla data.  
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Finansiering och framtida ägande 

Frågan om finansiering lyftes både på seminariedagen och i enkäten. På frågan i enkäten 

om det företag man representerar kan tänkas medverka till finansiering av databasen 

svarade fyra ”Ja” (säkert eller eventuellt), åtta ”Nej” (troligen inte eller inte alls) och åtta 

”Vet ej”.  

Många svarar att de anser att det ska vara en bred finansieringsmodell från hela 

värdekedjan och några tycker att det är av samhällsintresse och att Jordbruksverket ska 

finansiera. I enkäten svarade även en person följande i fritext: ”Vi kan medverka till att 

ta fram (och därmed finansiera) framtagning av data för våra egna produkter, som då 

ska gälla enbart för våra produkter och vara kopplade till våra varumärken. Vi kommer 

dock inte att acceptera att finansiera framtagning av data av generell art för andra eller 

liknande varor som marknadsförs av någon annan. Vad gäller finansiering av admini-

stration av databasen så bör detta rimligtvis finansieras av dem som utnyttjar den, 

exempelvis i form av en avgift. Alternativt kan den finansieras av staten/ansvarig 

myndighet om man ser det som ett samhällsintresse.”  

Det framtida ägandet av databasen lyftes också liksom hur uppdatering ska gå till. Drift 

och underhåll är en viktig fråga.  

Vad databasen ska kunna användas till 

Olika aktörer kan ha olika syften och förväntningar på databasen, vad den ska innehålla 

och vad man ska kunna använda den till. Den nuvarande databasen var forskardriven 

medan diskussionen under seminariedagen var mer i foderföretagens perspektiv. Man 

ska vara medveten om detta i den fortsatta diskussionen. Ska databasen innehålla färdiga 

klimatavtryck eller ska man kunna beräkna ett klimatavtryck för en enskild gröda eller 

producent i databasen? Ska den innehålla klimatavtryck för foderråvaror och/eller 

färdiga foderblandningar? En viktig fråga att besvara är också om databasen ska vara 

öppen eller bara tillgänglig för branschen eller för de som abonnerar på den samt hur 

den göras tillgänglig – ska den vara en enkel Excelfil som skickas ut eller ska den vara ett 

mer eller mindre avancerat verktyg på nätet.  

Vad databasen ska innehålla 

Det ska inte bara vara klimatdata i databasen, miljöfrågan är större än så. Även annan 

miljöpåverkan är önskvärt att ha med i databasen. 

En fråga som lyftes är om det ska vara möjligt att lägga in resultat för kommersiella 

produkter med sina specifika data för att kunna skapa konkurrens.  

Alla var överens om att transporter ska inkluderas på något sätt. Data ska också anpassas 

till internationella initiativ som GFLI, PEF oh LEAP. 

Metodik och osäkerheter i beräkningarna 

En mängd frågor kring metodik, avgränsningar och osäkerheter i beräkningarna lyftes 

både på seminariedagen och i utvärderingen. Det är ett komplext område som måste 

hanteras och det kan vara svårt att hitta rätt nivå, det får inte vara för detaljerat och inte 

heller för trubbigt. Det är synnerligen viktigt med gemensam metodik kring exempelvis 

årsmånsvariationer. Krav på data måste definieras – ska data vara nationella, regionala 
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eller lokala (stor variation inom landet och även mellan gårdar). Är det rätt att använda 

medelvärden eller ska man räkna på hur lantbrukarna verkligen gör?  

En fråga som också togs upp är hur detta initiativ samverkar med den klimatberäkning 

som görs enligt RED (Renewable Energy Directive) där restprodukter från livsmedels-

industrier har noll i klimatavtryck. Farhågan var att det kan finnas en risk att klimatdata 

för restprodukter beräknade för användning till foder kan missbrukas.  

Kvalitetskontroll  

Det är önskvärt att det är kvalitetssäkrade siffror.  

Fodermedel som det saknas miljödata för idag 

I enkäten ställdes en fråga om det finns något eller några fodermedel som man anser det 

helt saknas miljödata för idag. De fodermedel som nämns i svaren är främst vitaminer 

och enzymer samt restprodukter från livsmedelsindustrier samt importerad spannmål 

kontra svenskodlad spannmål. 

Framtida arbetsgrupp 

I enkäten ställdes frågan om man kan tänka sig att delta i en framtida arbetsgrupp för att 

utveckla en miljödatabas för foder. 12 personer kan tänka sig att delta i denna, 7 kanske 

och 1 ville inte delta.  

6.2 Sammanfattning från workshop i Stockholm 27 

november 2018 

En workshop genomfördes den 27 november i Stockholm. Inbjudan skickades till samma 

organisationer och personer i foderbranschen och livsmedelskedjan som till seminariet. 

Listan hade kompletterats med ett antal namn under hösten. 21 personer deltog i 

workshopen, varav sju foderföretag, tre branschorganisationer och fyra livsmedels-

företag med en eller flera deltagare. Övriga deltagare kom från myndigheter, rådgivning 

och institut. Inbjudan till workshopen framgår av Bilaga 3 och det detaljerade pro-

grammet framgår i rutan nedan.  

 
Program workshop I Stockholm den 27 november 2018 
 
10.00  Inledning – Anna Hagerberg, Jordbruksverket 
10.15  Inledning - Jan Rundqvist ordförande Foder & Spannmål   
10.25  Bakgrund: Birgit Landquist, RISE 
10.40  Pass 1: Workshop startar. Vilka krav ställs på hållbarhet i foder 2030?  
11.15  Pass 2: Vilka krav ställer olika intressenter på en gemensam foderdatabas 

med klimatavtryck.  
12.20  Lunch 
13.20  Pass 3: Hur kan en databas finansieras?  
14.15  Pass 4: Hur ska vi arbeta vidare under 2019?  
15.00  Sammanfattning av dagen – slutdiskussion  
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Gruppindelningen under de olika passen var förutbestämd. Pass 1 genomfördes med 

samtliga deltagare. I pass 2 delades deltagarna in i tre blandade grupper med avseende 

på vilken bransch de representerade. I pass 3 var deltagarna indelade tre grupper: Foder-

företag, Animalieföretag (mjölk, ägg) och Rådgivning.  

Under workshopen diskuterades i mångt och mycket samma frågor som var uppe under 

seminariet. Skillnaden var att diskussionen nu var på en mer detaljerad och konstruktiv 

nivå. Bland annat utdelades en beskrivning av den framtida databasen – en vision – 

vilken utgjorde inspiration till diskussionerna (se bilaga 4).  

Foderföretagen 

Foderföretagen efterlyser en tydligare beskrivning av vad det är som ska finnas i en 

databas och vad det kommer att kosta.  

Sedan är finansiering nästa fråga. Det finns stora offentliga intressen i hur vår mat 

produceras och foderindustrin är part i detta, men en bransch med låga marginaler och 

tidigt i kedjan. Det finns inget utrymme att lägga en extra kostnad på foderpriserna. De 

borde utredas vilket intresse som handeln har av denna fråga. Livsmedelsstrategin pekar 

ut en hållbar matproduktion, och därför borde det kunna sätta in offentliga resurser till 

foderdata. Man ser en fördel med offentlig finansiering och då ska data ska vara öppna, 

men märker också att det finns ett visst motstånd mot att lämna ifrån sig data, 

exempelvis för restprodukter från livsmedelsindustri. Det är nödvändigt med 

finansiering från annat håll, åtminstone i utvecklingsfasen. Kanske kunde Sweden Food 

Arena vara huvudman, även om det är en arena under uppstart och det främst är inriktat 

på livsmedelsindustrin.  

Foderföretagen anser att huvudmannen ska vara neutral och inte representera en part i 

kedjan. Detsamma gäller den organisation som ska ta fram data. För en neutral part kan 

det kanske vara lättare att få data från råvaruleverantörer. Till huvudmannen kan man 

knyta ett antal intressenter i exempelvis referensgrupper och arbetsgrupper.  

Foderföretagen har också ett intresse av att framtagna miljöavtryck är beräknade enligt 

de regler som definierats i PEF (se kapitel 5.2).  

Livsmedelsföretag i animaliebranschen 

Klimatavtryck för livsmedel är lättare att kommersialisera än klimatavtryck för foder. 

Animaliebranschen ser ett stort behov av att kommunicera kring och förbättra sin miljö-

prestanda. Klimatarbetet är viktigt, och exempelvis uppmanar Arla att alla mjölkgårdar 

ska göra Klimatkollen i VERA. Att lantbrukare får kunskap om klimatpåverkan från 

gården ger det en bra drivkraft att göra åtgärder för att minska desamma och även en bra 

aktivitet som Arla kan kommunicera (se även kapitel 5.6). Ska man som animalieföretag 

göra trovärdiga och transparanta påstående kring sina produkters miljöpåverkan måste 

det vara robusta data och beräkningsmodeller som stödjer dessa påståenden.  

De livsmedelsföretag i animaliebranschen som var närvarande framförde att det är inte 

självklart att denna del av värdekedjan kan vara med och finansiera en databas för foder. 

Marginalerna är låga i livsmedelsföretagen också och det räcker inte att något är ”bra att 

ha”. Man ska kanske beskriva några alternativ för en framtida databas - en mycket 

visionär och en mer rimlig och sätta pris på dessa. Det är viktigt för animaliebranschen 

att det internationella perspektivet finns med och det är viktigt att klimatavtryck för 
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foder används i rådgivningen. Att kommunicera svenska mervärden är viktigt, och det 

uttrycktes önskemål om att förutom klimat även inkludera exempelvis toxicitet.  

Animaliebranschen ska absolut vara representerade i ett samarbete kring en framtida 

foderdatabas och det är viktigt att kopplingen till foderrådgivningen finns med så att det 

inte blir två separata spår.  

Rådgivare 

Rådgivargruppen framförde att kvalitetssäkring av data är en mycket viktig och 

grundläggande aspekt. Rådgivningen behöver en lista med miljöavtryck för foderråvaror, 

och behöver även miljöavtryck för de färdiga foderblandningarna vilket foderförtagen 

kan tillhandahålla om listan med miljöavtryck finns. Att kommunicera svenska 

mervärden är viktigt, och det uttrycktes önskemål om att förutom klimat även inkludera 

exempelvis pesticider/toxicitet, men för att komma igång bör man troligtvis avgränsa till 

klimat. 

Slutsatser 

Slutsatserna från workshopen kan sammanfattas i att det finns ett behov av en upp-

daterad databas över foders miljöavtryck och främst klimatavtryck i första hand. En 

sådan ligger i linje med de mål som finns avseende hållbar produktion och konsumtion 

av livsmedel som även nämns i livsmedelsstrategin. Databasen bör drivas av en 

oberoende huvudman. Beräkningsmodellerna måste vara väldefinierade och förankrade 

och stämma överens med internationella överenskommelser eller standarder. Vad gäller 

finansiering anser foderföretagen att det måste vara en bred finansiering, det är inget 

som enbart foderbranschen kan bära. Det är en fråga av samhällsintresse, och att 

åtminstone arbetet med att uppdatera data och göra dem tillgängliga är av offentligt 

intresse.  

Deltagarna på workshopen enades om att en väg fram är att ta fram en ”steg för steg”- 

beskrivning på utvecklingen av en databas, och att sedan gå vidare och tillsammans 

försöka få offentlig finansiering.  
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7 Foderråvaror för vilka det finns 

behov av nytt klimatavtryck 

7.1 Prioriterade foder 

I en rapport publicerad 2008 (Flysjö et al, 2008) finns miljöavtryck för 14 olika grovfoder 

och foderråvaror. Med grund i denna rapport byggdes några år senare en miljödatabas 

för foderprodukter på nätet, numera med adressen www.lcadatafoder.se (se även kapitel 

5). I denna finns de senaste uppdaterade svenska miljöavtrycken för 17 olika grovfoder 

och foderråvaror, en del av dem med avtryck för tre geografiska regioner för svenska 

förhållande (syd, öst, väst). Inte alla miljöavtryck från rapporten publicerades på nätet 

eftersom de var i behov av uppdatering, exempelvis gällde detta restprodukter från 

sockerindustri (melass, HP-massa och torkad melasserad betmassa).  

För att ta fram en lista över vilka foderråvaror som är i störst behov av klimatavtryck på 

har den lista som Lantmännen tillhandahållit använts som grund (se kapitel 5.2). 

Lantmännen har i sitt arbete systematiskt gått igenom och prioriterat vilka foderråvaror 

de anser att det behövs ett klimatavtryck för. De utgick från EU-kommissionens lista över 

foderråvaror22, som innehåller totalt 620 produkter och kom fram till att det är 100–150 

foderråvaror som primärt är prioriterade för kvalitetssäkrade klimatdata (Laurentz, 

pers. med.).  

Även Greppa Näringen har tillfrågats (Eriksson, pers. med.) liksom en rådgivare som 

bland annat arbetar med Greppa Näringens klimatberäkningar (Classon, pers. med.). 

Greppa Näringen får löpande in frågor från rådgivare via sin VERA-support. 

Lantmännen prioriterade foderråvarorna i fyra klasser, 1–4. I klass 1 fanns 56 foder-

råvaror. Av dessa finns det redan ett miljöavtryck på www.lcadatafoder.se för en del, och 

rensar man bort dessa återstår 41 st. Från Greppa Näringen och rådgivare har ytterligare 

14 foderråvaror pekats ut som prioriterade.  

Denna lista har jämförts med de miljöavtryck som är publicerade på nätet, och finns det 

avtryck där har fodret tagits bort från listan.  

Baserat på dessa antaganden tillsammans har en lista på 50 olika grödor, foderråvaror 

och tillsatser tagits fram som det idag saknas miljöavtryck för i databasen på nätet. De 

har i sin tur grupperats i olika grupper och resultatet visas i rutan som följer på nästa 

sida.  

  

                                                        
22 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 575/2011 av den 16 juni 2011 om en förteckning över foderråvaror 
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Grödor som odlas i Sverige (6 st.):  

Rågvete, Kärnmajs, Åkerböna, Fodersockerbetor, Foderrovor, Hö 

Grödor/grödgrupper som odlas i Sverige med någon form av efterbehandling (6 st.): 

• Spannmål: Lutad vete, Helsädesensilage 

• Åkerböna: Åkerbönsensilage, Rostad åkerböna  

• Luzern: Luzernensilage, Lusernmjöl 

 

Restprodukter från livsmedelsindustri (21 st.), uppdelade på olika branscher:  

• Spannmål: Malt, Skalad havre, Havrekli, Havreskal, Veteklifoder, Vetekli, 

Sållrester av majs, Majsgluten, Torkad drank 

• Oljeväxter: Rapskaka, Rapsolja, Rapsfröexpeller, Extruderade rapsfrön 

• Sockerindustri: Betmelass, Pressad betmassa, Melasserad pressad betmassa, 

Torkad betmassa, Sockerrörsmelass 

• Potatis: Potatisprotein 

• Mejeri: Mejeribiprodukter, Kalvnäring 

• Fisk: Fiskmjöl 

 

Importerade foderråvaror (9 st.): 

• Från oljepalm: Palmolja, Palmkärnexpeller, Palmkärnsmjöl 

• Från sojabönor: Soja(bönor), Sojaolja, Rostad(e) soja(bönor), Soja(böns)-

expeller, Fodermjöl av skalad(e) soja(bönor) 

• Från solros: Solrosfrömjöl 

 

 

En ytterligare prioritering har gjorts baserat på vilka produkter som används i störst 

omfattning, om de troligen är viktiga ur klimatsynpunkt, och om det är råvaror där det 

skulle vara förhållande vis enkelt att ta fram ett uppdaterat miljöavtryck. Då återstår 

följande produkter:  

• rågvete  

• åkerböna  

• kärnmajs  

• havremjöl  

• vetekli 

• foder från palmkärna, olika produkter  

• foder från soja, olika produkter  

• foder från sockerindustri, olika produkter 

• rapskaka och rapsmjöl 

• drank.  
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7.2 Tidsåtgång för framtagande av klimatavtryck 

Ett klimatavtryck kan tas fram på några olika sätt:  

1. Göra en livscykelanalys baserat på inventering av data från offentlig statistik eller 

ett fåtal gårdar 

2. Litteraturstudier för att hitta beräkningar från andra länder och anpassa dessa 

beräkningar så att de överensstämmer med metoder man har valt 

3. Fråga leverantör efter färdiga miljöavtryck på deras produkter, eventuellt göra 

anpassningar av beräkningar  

4. Uppskatta baserat på miljöavtryck på annan/liknande produkt, bearbeta data om 

det finns behov 

5. Anta ett miljöavtryck baserat på annan/liknande produkt  

För grödor som odlas i Sverige med eller utan efterbehandling kan antingen offentlig 

statistik användas eller kontakt tas med ett antal producenter för att samla data och 

beräkningar göras i SimaPro, en programvara som används för att beräkna livscykel-

analyser. För restprodukter från livsmedelsindustrier behövs data från industrin, vilket 

ofta inte finns tillgängligt. Om inte den specifika livsmedelsindustrin vill lämna ifrån sig 

data, får ett klimat- och miljöavtryck grunda sig på beräkningar och antaganden från 

offentlig statistik och publicerad litteratur. För importerade produkter måste miljö-

avtrycket baseras antingen på leverantörsdata eller på litteraturstudier. Klimat- och 

miljöavtryck för olika råvaror kan också finnas tillgängligt på nätet, vilka kan användas 

efter bedömning av använd metod och eventuella korrigeringar.  

Tidsåtgången för att beräkna ett klimatavtryck varierar mycket. En enkel beräkning av 

en svenskodlad ettårig gröda kan det räcka med 10–20 timmar. En mer komplex råvara 

som ensilage kan kräva det dubbla. För beräkning av en restprodukt från en livsmedels-

industri kan det behövas upp 100 timmar beroende på hur komplex industriprocessen 

är. Då blir resultatet specifikt för denna livsmedelsindustri. Om data tas fram med hjälp 

av en litteraturstudie, exempelvis för importerade råvaror eller generella data för rest-

produkter från livsmedelsindustri, kan det räcka med 5–10 timmar. 
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 Bilaga 1 

Vad är ett LCI-dataset? 

LCI är en förkortning av Life Cycle Inventory. Följande beskrivning ges i forsknings- och 

innovationsagendan Livscykeldata - en förutsättning för hållbar innovation23: 

”LCI-dataset innehåller information om hur vårt samhälle interagerar med och på-

verkar naturen. Ett enkelt exempel på ett LCI-dataset är ett kolkraftverk som 

producerar x enheter energi, förbränner y enheter kol och släpper ut z enheter 

koldioxid, där funktionen x relateras till resursförbrukningen y och utsläppen z. Detta 

medför att koldioxidutsläppet för en given mängd producerad energi är känt. Om vi 

har ett liknande dataset för den kolgruva som levererar kol till kolkraftverket så kan vi 

inkludera kolgruvans miljöpåverkan eftersom det är känt hur mycket kol som behövs 

för att producera en given mängd energi i kolkraftverket. Kolgruvan behöver i sin tur 

material för att producera kol o.s.v. och på detta sätt så kan ett nätverk av länkade 

LCI-dataset byggas upp. Koldioxidutsläppen och eventuella andra växthusgasutsläpp 

vägs sedan samman för att erhålla de totala växthusgasutsläppen för energi-

produktionen i kolkraftverket (s.k. vagga till grind analys).” 

Förutom ovan beskrivna data så innehåller även ett LCI-dataset det som ibland kallas 

metadata, d.v.s. information om datainsamlingen, om data är granskade, för vilken 

tidsperiod data anses representera etc. 

Vad är ett LCIA-dataset 

LCIA är en förkortning av Life Cycle Impact Assessment som består av ett antal 

beräkningssteg. Om vi utgår från exemplet ovan och beräknar klimatavtrycket 1 MJ el så 

beräknas och summeras alla flöden till och från naturen i det länkade nätverket av LCI-

dataset, där exempel på flöden är brunkol från marken och koldioxid till luften. Därefter 

klassificeras flödena, vilket innebär att varje flöde härrörs till en miljöpåverkan. I vårt 

fall beaktar vi bara klimatpåverkande gaser och härrör i exemplet koldioxid till 

klimatpåverkan. Därefter karaktäriseras flödena, vilket innebär att de multipliceras med 

emissionsfaktorer och därefter summeras. Till slut erhålls ett dataset som innehåller 

informationen 1 MJ el som utflöde och klimatpåverkan u kg CO2-ekv. Information om 

från vilken aktivitet som emissioner uppstår eller hur mycket kol som används för att 

producera elen går således förlorad i beräkningen. I RISE klimatdatabas för livsmedel 

som bara innehåller LCIA-data så adderas kvalitativ information, bla. metadata för att 

data ska bli mer användbara. Förutom begränsningar i och med förlorad transparens så 

går inte LCIA-data att uppdatera 

  

                                                        
23https://www.lifecyclecenter.se/wp-content/uploads/2016_05-Livscykeldata-en-forutsattning-
for-hallbar-innovation.pdf  

https://www.lifecyclecenter.se/wp-content/uploads/2016_05-Livscykeldata-en-forutsattning-for-hallbar-innovation.pdf
https://www.lifecyclecenter.se/wp-content/uploads/2016_05-Livscykeldata-en-forutsattning-for-hallbar-innovation.pdf
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 Bilaga 2 

Inbjudan seminariedag 16 april 
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 Bilaga 3 

Inbjudan workshop 27 november 
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 Bilaga 4 
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