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Sammanfattning 
Projektets uppdragsgivare är Västra Götalandsregionens miljönämnd. Projektet startades 
eftersom miljösekretariatet uppmärksammat att viktig information om produktion och 
konsumtion av livsmedel saknas för Västra Götaland.  Närproducerade livsmedel utgör 
ett av de prioriterade områdena i miljönämndens handlingsplan för livsmedel, och det är 
därför angeläget att kartlägga nuläget. 
 
Målet med projektet var att bygga upp en kunskapsbas över dagens flöden av 
livsmedelsprodukter. Av intresse var att ta reda på hur stor andel av det vi äter som är 
producerat inom Västra Götaland. De ekologiska och konventionella livsmedelsflödena 
har särskiljts om så varit möjligt. Inom projektets ramar skulle även ”importen” och 
”exporten” från/till övriga Sverige och utlandet kartläggas. Projektets fokus har legat på 
flöden av stora basråvaror. När det gäller animalierna har även fodrets ursprung 
undersökts för att se hur stor andel som är närproducerat. 
 
Alla produkter/produktgrupper har inte undersökts utan ett urval av baslivsmedel, stora 
produktgrupper eller ur hälsosynpunkt viktiga produkter har valts ut. Livsmedel som 
ibland kallas ”utrymmesmat” eller ”lyxkonsumtion” har inkluderats i projektet då de är 
omdiskuterade i hälsodebatten. Utgångspunkten har varit att de studerade produkterna 
ska representera en majoritet av den årliga konsumtionen av livsmedel. För mjölk, kött 
och ägg har även fodret undersökts. Figur 1, Figur 2 och Figur 3 visar den årliga 
konsumtionen per person av utvalda livsmedel, drycker och lyxkonsumtion som 
inkluderats i projektet. Förhållandena visar att vi exempelvis sammanslaget äter 
betydligt mer choklad och konfektyr än vad vi äter fisk under ett år.   
 

 
Figur 1: Vad äter en västra götalänning på ett år? 

 
 
 

84 kg potatis 

46 kg frukt 

69 kg cerealier 75 kg kött 

13 kg fisk 

12 kg ägg 

43 kg socker 

19 kg smör,  
margarin och olja 

63 kg mejeriprodukter 
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6 kg glass  
(12 liter) 

 
   6 kg choklad

11 kg konfektyr 

 
Figur 2: Hur stor är ”lyxkonsumtionen” för en västra götalänning på ett år? 

 
 

 
Figur 3: Vad dricker en västra götalänning på ett år? 

 
De data som redovisas i konsumtionen motsvarar den mängd i livsmedelskedjan som vi 
får med oss hem från butik (exklusive förpackning). Ambitionen har varit att i 
uppgifterna om konsumtionen även inkludera industrins användning i förädlingen. En 
sådan totalkonsumtion presenteras för exempelvis potatis, socker, animalieprodukter 
och cerealier. För andra produkter har endast uppgifter hittats som avser den direkta 
konsumtionen (i hem och storhushåll). Frukt och grönsaker är ett sådant exempel där 
frysta och konserverade grönsaker inte har kunnat inkluderats i konsumtionen. 
 
När det gäller produktionsdata har ambitionen varit att inhämta så nya data som möjligt. 
I de allra flesta fall har uppgifter från produktionsåret 2003 använts.  
 

115 l
mjölk 

73 l öl 

83 l läsk 

144 l kaffe 

20 l te 

20 l buteljerat  
       vatten 
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När den ekologiska andelen har tagits fram har projektet fokuserat på att studera 
ekologiskt certifierad produktion. Med ekologisk certifierad produktion avses produkter 
som kan KRAV-märkas.  
 
Uppgifterna har samlats in från statistik (t ex jordbruksverket, fiskeriverket, SCB), 
publicerade forskningsrapporter, internet och i hög utsträckning från personliga 
meddelanden från företags- och branschrepresentanter. 
 
Vid beräkning av självförsörjningsgraden (produktionen/konsumtionen) är resultaten 
baserade på att den mängd som produceras i Västra Götaland även stannar där. Det kan 
ses som en teoretisk och möjlig självförsörjningsgrad för Västra Götaland. I 
verkligheten går en hel del av produktionen från Västra Götaland utanför länets och 
ibland även rikets gränser. 
 
I de fall där Västra Götaland inte är självförsörjande har det varit svårt att finna 
specifika uppgifter om i vilken utsträckning underskottet täcks av andra svenska 
produkter eller importerade från övriga världen. I de flesta fall har Sveriges 
självförsörjningsgrad använts som ett riktmärke för att anta hur stor del av underskottet 
som kommer från Sverige respektive utlandet. 
 
Resultaten visar att Västra Götaland är helt självförsörjande vad gäller vete, råg och 
havre, samt mjölk, fil och yoghurt (se Figur 4). Även för smör och ost täcker 
mjölkråvaran konsumtionen. 
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Figur 4: Konsumtion och produktion av mjölk, syrade produkter och grädde 

Västra Götaland är en spannmålsintensiv region. Odling av vete, råg och havre täcker 
mer än väl human och foderkonsumtionen i regionen (se Figur 5). 
Kraftfoderförsörjningen utgörs till stor del av sojaprotein importerat från Brasilien och 
rapsmjöl från Tyskland. 
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Figur 5: Humankonsumtion samt produktion av vete, råg och havre 

 
Regionen har en hög självförsörjningsgrad för griskött (90%) vilket redovisas i Figur 6. 
Andra produkter med en självförsörjningsgrad runt 50 % är potatis (60%), nöt (~60%), 
vitkål (60%), ägg (~55%), fisk (~55%), fågel (~50%). Ägg och potatis är produkter där 
Sveriges totala självförsörjningsgrad är hög. När det gäller fisket så kan man kanske 
förvåna sig över att självförsörjningen i Västra Götaland inte är högre med tanke på 
regionens hamnar.   
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Figur 6: Konsumtion och produktion av kött 

   
För många livsmedel är självförsörjningsgraden låg inom regionen, t ex  grönsaker 
vilket redovisas i  Figur 7 (<10% för flera), socker (0%) och frukt (~0%). 
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Figur 7: Konsumtion och produktion av grönsaker 

 
De produkter med högst ekologisk andel av produktionen i Västra Götaland är vitkål 
(14%), nöt (8%), ägg (8%), mjölkråvara (7%) och cerealier (~5%). 
 
Uppgifter på verkliga livsmedelsflöden till och från regionen är mycket svåra att finna, 
eftersom Sverige ofta ses som en total marknad. Många livsmedel kommer dock från 
relativt närliggande områden, exempelvis ägg och potatis från Halland. 
 
Förbättringspotentialer för en ökad självförsörjningsgrad finns för nötkött, proteinfoder, 
grönsaker och frukt. 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
Konsumtion, Produktion, självförsörjningsgrad, livsmedel, livsmedelsflöden, 
ekologiskt, Västra Götaland 
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1 Inledning 
Projektets uppdragsgivare är Västra Götalandsregionens miljönämnd. Projektet startades 
eftersom miljösekretariatet uppmärksammat att viktig information om produktion och 
konsumtion av livsmedel saknas för Västra Götaland.  Närproducerade livsmedel utgör 
ett av de prioriterade områdena i miljönämndens handlingsplan för livsmedel, och det är 
därför angeläget att få kunskap om hur stora andelar av livsmedelskonsumtionen som 
utgörs av närproducerade livsmedel, "import" från andra delar av Sverige respektive 
import från andra länder. I tidigare undersökningar har det visat sig svårt att få fram 
information om konsumtionen av ekologiska produkter. En ökad andel ekologiska 
livsmedel utgör dock ett annat prioriterat område i handlingsplanen och det är därför 
intressant att, så långt det är möjligt, få ett grepp om andelen ekologiskt för olika 
produktgrupper. Projektet behövs för att kartlägga dagens status över livsmedelsflöden. 
En kartläggning av livsmedelsproduktionen och konsumtionen i länet ger en god 
utgångspunkt för Västra Götalandsregionen att diskutera vilka förändringar som är 
önskvärda i framtiden. 
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2 Mål 
Målet för projektet var att bygga upp en kunskapsbas över dagens flöden av 
livsmedelsprodukter. Av intresse var att ta reda på hur stor andel av det vi äter som är 
producerat inom Västra Götaland. De ekologiska och konventionella livsmedelsflödena 
har särskiljts om så varit möjligt. Inom projektets ramar skulle även ”importen” och 
”exporten” från/till övriga Sverige och utlandet kartläggas. Projektets fokus har legat på 
flöden av stora basråvaror. När det gäller animalierna har även fodrets ursprung 
undersökts för att se hur stor andel som är närproducerat. 
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3 Omfattning 
Alla produkter/produktgrupper har inte undersökts utan ett urval av baslivsmedel, stora 
produktgrupper eller ur folkhälsosynpunkt viktiga produkter har valts ut. 
Utgångspunkten är att de studerade produkterna representerar en majoritet av den årliga 
konsumtionen av livsmedel. För mjölk, kött och ägg har även fodret till djuren 
inkluderats.  
 

 Mejeriprodukter 
- Mjölk 
- Syrade produkter 
- Grädde 
- Ost 
- Matfett 
- Mjölkpulver 

 Kött 
- Nöt 
- Gris 
- Fågel 

 Ägg 
 Fisk 
 Matfett 

- Margarin 
- Oljor 

 Cerealier 
- Vete 
- Råg 
- Havre 

 Socker 
 Potatis 
 Grönsaker 

- Morot 
- Kål 
- Lök 
- Sallad 
- Tomat 
- Gurka 

 Frukt 
- Äpple, päron 
- Bananer 
- Citrus 

 Drycker 
- Kaffe 
- Te 
- Mineralvatten 
- Öl 
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 Lyxkonsumtion 
- Choklad och konfektyr 
- Glass 

    
När det gäller ”import” och ”export” av livsmedelsflöden från/till övriga Sverige och 
utlandet har ambitionen varit att inkludera det i projektet. Det har dock inte varit möjligt 
att få fram dessa uppgifter för alla produkter. Likaså har uppgifter om ekologisk kontra 
konventionell konsumtion och produktion inte hittats för alla produkter.  
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4 Metod 
De data som redovisas för konsumtionen motsvarar den mängd i livsmedelskedjan som 
vi får med oss hem från butik (exklusive förpackning). Speciellt kan noteras att 
potatisen är redovisad med skal och köttet är redovisat med ben. Data över hur mycket 
livsmedel vi konsumerar per person och år är i de flesta fall baserade på statistik från år 
2002 men i vissa fall har nyare information använts. Konsumtionen är i flera fall 
framtagen genom att beräkna den på följande sätt: 
 
Konsumtion = produktion + import – export 
 
I Västra Götaland bor 76 % i tätorter större än 3000 invånare, 23 % i tätortsnära 
landsbygd och 1 % av befolkningen i glesbygd. Det är samma fördelning som för riket 
(ref Västra Götalandsregionen, 2004). I detta projekt har vi därför antagit att västra 
götalänningen är som medelsvensson med avseende på livsmedelskonsumtionen. 
Konsumtionen inom Västra Götaland och Sverige har inom projektet ofta beräknats 
med hjälp av befolkningsmängden. Antaget invånarantal som använts är för Västra 
Götaland 1 510 000 och för Sverige 8 950 000 efter befolkningsstatistik från SCB 
(www.scb.se).  
 
Ambitionen har varit att i uppgifterna om konsumtionen även inkludera industrins 
användning i förädlingen. En sådan totalkonsumtion presenteras för exempelvis potatis, 
socker, animalieprodukter och cerealier. För andra produkter har endast uppgifter hittats 
som avser den direkta konsumtionen (i hem och storhushåll). Frukt och grönsaker är ett 
sådant exempel där frysta och konserverade grönsaker inte har kunnat inkluderats i 
konsumtionen. 
 
När det gäller produktionsdata har ambitionen varit att inhämta så nya data som möjligt. 
I de allra flesta fall har uppgifter från produktionsåret 2003 använts.  
 
Svinn vid transport, lagring och i butik är inkluderat i konsumtionen. Svinnet har 
inkluderats för att siffror för konsumtion och produktion ska vara jämförbara med 
varandra. För många livsmedelsprodukter har svinnuppskattningar från jordbruksverket 
använts (Wikberger, pers. medd.). För en del produkter (t ex kött och mjölk) har svinnet 
redan varit inkluderat. 
 
För att beräkna foderkonsumtionen har bidragskalkyler för animalieproduktion i Västra 
Götaland använts. Dessa har kompletterats med nyligen publicerade data om den 
verkliga foderkonsumtionen vid mjölkgårdar i Västra Götaland. I mjölkproduktionen 
förekommer en viss överutfodring och genom att använda ett dataunderlag från verkliga 
gårdar erhålls en bild av hur stor denna överutfodring är. Sannolikt förekommer även en 
viss överutfodring i nötköttsproduktionen men detta har inte beaktats eftersom det finns 
dåligt med dokumenterade uppgifter om detta. Med undantag för mjölkproduktion (där 
gårdsdata använts) har inget svinn lagts till de data om foderförbrukning som bidrags-
kalkylerna redovisar och foderförbrukningen kan därför vara något underskattad för 
nötkött, gris och fjäderfä.  
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I avsnitten om foderkonsumtion förekommer följande fackord: 
Grovfoder, vallfoder = ensilage, hö 
Kraftfoder: samlingsnamn för spannmål samt proteinfoder 
Proteinkraftfoder = proteinfoder (t ex sojamjöl, rapsmjöl, ärter)  
Färdigfoder: ett kraftfoder som består av både spannmål och proteinfoder 
Koncentrat: ett kraftfoder som består huvudsakligen av proteinfoder (samt ofta 
mineraler och vitaminer) 
 
Aktuella data om råvaruinnehåll i kraftfoder som används i Västra Götaland har 
insamlats från Svenska Lantmännen som är den marknadsledande foderindustrin. Men 
en hel del foder går inte via foder-industrin utan omsätts direkt på gårdarna eller handlas 
mellan gårdar. Därför är det inte möjligt att få en helt korrekt bild av den verkliga 
foderkonsumtionen inom regionen utan snarare en uppskattning av verkligheten där 
variationerna mellan gårdar sannolikt är mycket stor. Detta gäller speciellt för 
nötköttsproduktionen där det finns många uppfödningssystem, allt ifrån intensiv 
kraftfoderuppfödning på stall till grovfoderbaserad foderstat samt stor betesdrift under 
sommarhalvåret. Den beräknade foderkonsumtionen för nötköttsproduktionen är 
sannolikt det mest osäkra resultatet i denna utredning. 
 
När den ekologiska andelen har tagits fram har projektet fokuserat på att studera 
ekologiskt certifierad produktion. Med ekologisk certifierad produktion avses produkter 
som kan KRAV-märkas.  
 
Vid beräkning av självförsörjningsgraden (produktionen/konsumtionen) är resultaten 
baserade på att den mängd som produceras i Västra Götaland även stannar där. Det kan 
ses som en teoretisk och möjlig självförsörjningsgrad för Västra Götaland. I 
verkligheten går en hel del av Västra Götalands produktion utanför länets och ibland 
även rikets gränser. 
 
I de fall där Västra Götaland inte är självförsörjande har det varit svårt att finna 
specifika uppgifter om i vilken utsträckning underskottet täcks av andra svenska 
produkter eller importerade från övriga världen. I de flesta fall har Sveriges 
självförsörjningsgrad använts som ett riktmärke för att anta hur stor del av underskottet 
som kommer från Sverige respektive utlandet. 
 
Samtliga källor som använts finns presenterade i referenslistan i kapitel 7. Uppgifterna 
har samlats in från statistik (t ex Jordbruksverket, Fiskeriverket, SCB), publicerade 
forskningsrapporter, internet och i hög utsträckning från personliga meddelanden från 
företags- och branschrepresentanter. 
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5 Datainsamling och resultat 
Här återfinns redovisning av alla siffror, metod för framtagande, antaganden och 
tillhörande källor, för varje produktgrupp. 
 

5.1 Mejeriprodukter 
I detta avsnitt har all statistik hämtats från branschorganisationen Svensk Mjölk statistik 
(Svensk Mjölk, 2004) där inget annat anges.  
 
Konsumtionen av mejeriprodukter baseras på tillverkade produkter som säljs i Sverige 
samt import/införsel enligt SCB. I konsumtionsmjölken ingår även producenternas egen 
förbrukning och försäljning enligt SJVs uppskattning (Svensk Mjölk 2004). Svinn fr o 
m butik och i konsumentledet ingår inte.   
 
Under 2003 användes 43 % av den invägda mjölkråvaran i Sverige till 
konsumtionsmjölk (k-mjölk), syrade produkter och grädde (färskvaror) och 37 % 
användes till ost. Resterande mängd går framförallt till produktion av mjölkpulver. Det 
åtgår ungefär 10 kg mjölk för att producera ett kg ost och det gör att i medeltal 
konsumerar en person nära 340 kg mjölk/år i form av färskvaror och ost (se Tabell 1).  
 
Statistiken om konsumtion av mjölkpulver är mycket osäker. Det åtgår runt 10,5 kg 
mjölk per kg mjölkpulver och denna produkt ingår i t ex färdigmat, såser etc. Enligt 
Svensk Mjölks statistik försåldes mjölkpulver motsvarande 4 kg/cap och år i Sverige 
under 2003. Denna uppgift är dock osäker och förmodligen har en del av pulvret 
exporterats (Tollin-Odbratt, pers. medd.).  
 
Med en population om 1 510 000 personer kan behovet av mjölkråvara för 
konsumtionen av mejeriprodukter i Västra Götaland beräknas (Tabell 1). 
 
Tabell 1: Behov av mjölkråvara för konsumtionen av mejeriprodukter i Västra Götaland samt per 
capita-konsumtion år 2003 

Produktgrupp Behov av mjölkråvara till 
VG:s konsumtion, totalt. 

Ton mjölk

Konsumtion 
2003,

Kg/capita
Konsumtionsmjölk 173 046 114,6
Syrade produkter  52 699 34,9
Grädde  15 704 10,4
Totalt, färskvaror 241 450
Ost 270 290 17,9 (faktor 10)
Smör och matfett (från mejerier)    6 644 4,4 
Totalt, ost och matfett 276 934
Mjölkpulver   63 420 4 (faktor 10,5)
Summa totalt, exkl 
mjölkpulver 

518 384

Summa totalt, inkl mjölkpulver 581 804
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Under året 1/9 2002 till 31/8 2003 visade Svensk Mjölks officiella kokontroll att 
mjölkkorna i Västra Götaland avkastade i medeltal 8 773 kg mjölk/ko. 83 % av antalet 
mjölkkor i Västra Götaland ingår i kokontrollen. För hela riket var avkastningen i 
medeltal 8 794 kg mjölk/ko. Invägningen vid mejerierna var under 2003 i medeltal 8 
073 kg mjölk/ko. Skillnaden mellan uppmätt mjölk i kontrollen och verkligt levererad 
mjölk beror på spill, mjölk till kalvuppfödning och mjölk som inte kan levereras pga 
medicinering. Vidare har sannolikt de besättningar som inte ingår i kokontrollen lägre 
avkastning än gårdar som deltar. Vi har därför antagit att under 2003 levererades till 
mejerierna 8 000 kg mjölk/ko i Västra Götaland. I juni 2003 fanns det 70 141 mjölkkor i 
Västra Götaland, enligt KRAV:s statistik fanns det 5 350 mjölkkor i ekologisk 
produktion i regionen.  
 
I en inventering av mjölkgårdar i Västsverige framkom att ekologiska mjölkkor 
levererade mindre mängd mjölk per ko och år, ca 650 kg mjölk mindre jämfört med 
medelavkastande konventionella besättningar (Cederberg & Flysjö 2004). De 
ekologiska gårdarna som deltog i undersökningen var dock selekterade och hade relativt 
hög avkastning. Därför antas i denna studie att de ekologiska korna i Västra Götaland 
levererade i medeltal 7 000 kg mjölk/ko. Tabell 2 visar produktionen av mjölkråvara 
från mjölkkorna i Västra Götaland. 
 
Tabell 2: Produktion av mjölkråvara i Västra Götaland, 2003 

 Antal kor Levererad mjölk  
kg mjölk/ko

Producerad 
mjölkråvara, ton

Konventionell 64 790 8 000 518 320
Ekologisk  5 350 7 000  37 450
Summa 70 140 555 770
 
Knappt 7 % av mjölkproduktionen i Västra Götaland är ekologisk. Om den beräknade 
produktionen av mjölkråvara relateras till det totala behovet (se Tabell 1) är 
självförsörjningsgraden av mjölkråvara i Västra Götaland 96 %. I realiteten kan den 
sägas vara 100 % med tanke på den stora osäkerheten i beräkningen av behovet av 
mjölkråvara för pulverframställning. 
 

5.1.1  Mjölk, syrade produkter och grädde 
Färskvaror säljs till stor del i närområdet, k-mjölken kommer endast från Sverige. På 
nationell basis gäller att för syrade produkter är 90 % av konsumtionen baserad på 
svensk mjölk och ca 10 % importeras, företrädesvis från Finland. En liten andel av 
grädden är importerad (< 5 %). I Västra Götaland levereras merparten av färskvaror från 
mejerierna i Göteborg, Skövde och Falköping. En hel del av mjölken som säljs i 
Göteborg kommer dock från norra Halland. Konsumtionen uppgick under 2003 till 
114,6 kg mjölk/cap, 34,9 kg syrade produkter/cap och 10,4 kg grädde/cap. Drygt 60 % 
av grädden karakteriseras som ”tjock grädde” och 1 kg av den konsumerade grädden 
ingår i konsumtionen av glass. 
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År 2003 stod ekologisk mjölk för 6 % av den totala mjölkkonsumtionen, 6,5 % av 
konsumtionen av syrade produkter var ekologisk medan endast 0,8 % av den 
konsumerade grädden var ekologisk.  
 
Figur 8 visar att konsumtionen av färska mejeriprodukter (även ekologisk) helt täcks av 
mjölk producerad inom regionen. I praktiken förekommer dock små mängder av 
importerad yoghurt och grädde men detta är mycket små volymer. 
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Figur 8: Konsumtion och produktion i Västra Götaland av färskvaror från mejeri 

5.1.2  Ost och matfett 
Importen av ost till Sverige har ökat under senare år och under 2003 utgjordes nästan 
1/3-del av konsumtionen av importerad ost. Danmark och Nederländerna är de 
viktigaste importländerna (58 % av importen). Eftersom osttillverkning i Sverige till 
viss del är regionaliserad (Västerbottenost görs endast i Västerbotten, Kvibille Cheddar 
endast i Halland etc) ska Sverige ses som en hel marknad. Det är också mycket svårt att 
få fram data om försäljning av olika ostar i olika delar av Sverige. Konsumtionen av 
smör och matfett från mejeriindustrin1 uppgår till ca 4,4 kg/cap och år. Konsumtionen 
av detta matfett utgörs i stort sett uteslutande av svenska produkter. 
 
Den producerade mjölken i Västra Götaland täcker råvarubehovet som krävs för att 
tillverka osten och matfett från mejeriindustrin som konsumeras i regionen (se Tabell 1 
och Tabell 2). Västra Götaland är teoretiskt självförsörjande även på ost och matfett. 
 
Den verkliga konsumtionen av ost utgörs idag i medeltal i Sverige till ca 2/3-delar av 
inhemskt producerad ost och 1/3-del till importerad ost (Svensk Mjölk 2004). Det är 
mycket sannolikt att konsumtionen i Västra Götaland har samma fördelning som den 
nationella konsumtionen. Det har inte varit möjligt att utreda huruvida konsumtionen av 
ost i Västra Götaland i större omfattning utgörs av regionalt producerad ost. I Figur 9 
visas fördelningen av den verkliga konsumtionen och produktion av ost i Västra 
Götaland och här antas att den svenska delen produceras inom länet eftersom 
                                                 
1 Bregott, Lätt och lagom, Klick, Gaio och Omega 3 
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mjölkråvaran är tillräcklig inom området. När det gäller animaliskt matfett sker mycket 
liten import och konsumtionen utgörs nästan uteslutande av svensk råvara. 
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Figur 9: Konsumtion och produktion av ost och matfett efter det att utrikeshandel har beaktats 

 
Produktionen av ekologisk ost är mycket liten och utgjordes 2003 till 0,3 % av den 
totala produktionen. Ekologisk ost har inte inkluderats i Figur 9 p g a de små 
volymerna.  

5.1.3  Mjölkpulver 
Statistiken om konsumtion av mjölkpulver är mycket osäker. Det åtgår i medeltal runt 
10,5 kg mjölk per kg mjölkpulver och produkten ingår i t ex färdigmat, såser etc. Enligt 
Svensk Mjölks statistik försåldes mjölkpulver motsvarande 4 kg/cap och år i Sverige 
2003 men denna statistik är osäker. 
 
Vissa typer av mjölkpulver har oftast lägst lönsamhet för mejerierna och produceras 
därför på marginalen. Beroende på hur vi betraktar konsumtionen av ost som 
hemmaproducerad eller delvis importerad kan man se mjölkpulver som en 
överskottsprodukt alternativt underskottsprodukt i Västra Götaland. Som framgick av 
Tabell 1 och Tabell 2 var självförsörjningsgraden av mjölkråvara 96 % i Västra 
Götaland och om vi prioriterar produktionen av färskvaror, ost och matfett så blir det 43 
000 ton mjölkråvara över till mjölkpulver och detta täcker konsumtionen till knappt 70 
%. D v s självförsörjningsgraden om 96 % av mjölkråvara räcker till hela konsumtionen 
av färskvaror, ost och matfett i Västra Götaland medan 30 % av mjölkpulvret får 
importeras. Detta är dock en mycket vansklig beräkning eftersom statistiken om 
mjölkpulver är väldigt osäker.  
 
En mer realistisk metod att uppskatta huruvida produktionen av mjölkpulver täcker 
konsumtionen är att ta hänsyn till att importen av ost faktiskt är så stor som drygt 30 % 
av konsumtionen. Om endast 2/3-delar av mjölkråvaran som krävs till konsumtionen av 
ost inom Västra Götaland går till att producera osten, så behövs ingen import av 
mjölkpulver till Västra Götaland utan det blir snarare ett överskott av mjölkpulver 
(Tabell 1 och Tabell 2). 
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5.1.4  Foder konventionellt 
I ett nyligen slutfört arbete utfördes livscykelanalyser av 23 mjölkgårdar i Västsverige 
(varav 17 gårdar fanns i Västra Götaland) (Cederberg & Flysjö 2004). I samband med 
datainventeringen samlades uppgifter in om arealanvändning och foderförbrukning. 
Gårdarna var specialiserade mjölkgårdar och hade endast mjölkkor och rekryteringsdjur. 
De konventionella gårdarna delades in i två grupper, en med hög avkastning, per ko 
såväl som per ha åker, och en med ”normal” avkastning. Mjölkkorna i normalgruppen 
hade en uppmätt avkastning i kokontrollen om 9 130 kg mjölk/ko och år (2001/02) och 
en levererad mjölkmängd om 8 340 kg mjölk/ko. Leveransen av mjölk från korna i 
Västra Götaland har uppskattats till 8 000 kg mjölk/ko (Tabell 2). Den inventerade 
foderförbrukningen från gårdarna i normalgruppen kan därför ses som relativt 
representativ för den stora populationen kor inom regionen. Tabell 3 visar data om 
markanvändning och foderförbrukning enligt Cederberg & Flysjö (2004). I medeltal 
hade gårdarna knappt en rekryteringskviga per ko. 
 
Tabell 3: Markanvändning för foderproduktion och inköp av kraftfoder, medeltal av 8 
”normal”gårdar i västsverige  

Gröda Hemmaproducerat foder, 
ha/ko+rekrytering och år 

Kraftfoder Inköpt foder, 
kg/ko+rekrytering och år 

Vall 0,81 Proteinkoncentrat 1360 
Majs 0,02 Färdigfoder 400 
Övr grovf 0,02 Biprodukt sockerind 225 
Spannmål 0,45 Spannmål 240 
  Mineraler 28 
 
Jordbruksverket har nyligen beräknat den aktuella markanvändningen vid alla 
mjölkföretag i landet. Inom området Götalands norra slättbygder finns det i medeltal 
0,86 ha vall/ko+ungdjur (Cederberg, C pers. medd. 2004). I Jordbruksverkets 
sammanställning (som inkluderar alla mjölkgårdar) fanns det i medeltal på alla 
mjölkföretag i norra Götaland något fler ungdjur per ko eftersom en del mjölkgårdar 
även föder upp tjurkalvarna. Markanvändningen om drygt 0,81 ha vall per 
ko+rekryteringskviga enligt Tabell 3 förefaller därför vara mycket rimlig.  
 
Det är ovanligt att vallfoder till mjölkkor handlas mellan gårdar eller tillhandahålls av 
foderindustrin; man eftersträvar att vara självförsörjande av detta foder. Med ett koantal 
om 70 140 mjölkkor i Västra Götaland bör vallarealen till mjölkproduktionen därmed 
uppgå till ca 57 000 ha. Inbärgad vallskörd i Västra Götaland beräknades år 2003 till 5 
800 kg/ha (16,5 % torrsubstans, ts) vilket motsvarar ca 4 800 kg ts/ha (SJV 2004). 
Vallskörden per ko skulle därmed beräknas till 0,81 ha * 4 800 kg ts motsvarande 3 900 
kg ts/ko+rekryt. Dessutom tillkommer grovfoder från majs och övrigt grovfoder (t ex 
havre/ärt ensilage). Med en uppskattad skörd om 10 ton ts/ha för majs och 5 ton ts/ha 
för grovfoder motsvarar detta grovfoder 300 kg ts/ko+rekr. Den totala förbrukningen av 
skördat grovfoder som till 100 % förutsätts produceras i Västra Götaland kan således 
uppskattas 4 200 kg ts vallfoder/ko+rekrytering med utgångspunkt från data enligt 
Cederberg & Flysjö (2004). 
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Foderspannmål till mjölkkor utgörs av havre, korn och vete (alternativt rågvete). I 
Länsstyrelsens bidragskalkyler (Länsstyrelsen 2004) beräknas en tredjedel av vardera 
ingå i blandningen. Medelskördarna av korn och havre var 3 880 kg/ha i Västra 
Götaland 2003 och 4 650 kg/ha för rågvete (SJV 2004). Vi antar att spannmålen 
avkastar i medeltal 4 200 kg/ha vid mjölkgårdarna, i medeltal fanns det 0,45 ha 
spannmål per ko+rekr på mjölkgårdarna, vilket resulterar i egen produktion av 
foderspannmål om 0,45 ha * 4 200 kg/ha = 1 890 kg foderspannmål/ko+rekr. Av 
kraftfoderprodukten färdigfoder förbrukades i medeltal 400 kg/ko+rekryt (Tabell 3) och 
denna innehåller ca 40 % spannmål från regionen (Cederberg & Flysjö). Detta 
motsvarar i medeltal 160 kg spannmål/ko+rekr (400 kg * 0,4). Dessutom köptes i 
medeltal 240 kg spannmål/ko+rekr in direkt till mjölkgårdarna. Totalt konsumerades 
knappt 2 300 kg spannmål per ko+rekrytering vid gårdarna som undersöktes av 
Cederberg & Flysjö (2004). 
 
Kraftfodret (förutom spannmål) består dels av proteinkoncentrat där de tre stora 
beståndsdelarna är sojamjöl, rapsmjöl och betfiber, dels av ett färdigfoder där 
proteindelen (60 % av fodret) består främst av rapsmjöl, sojamjöl samt en fiberdel och 
biprodukter från sockerindustrin (Betfor, betfiber). Med de uppgifter från förbrukning i 
medeltal från ”normalgårdar” i undersökningen av Cederberg & Flysjö (2004), se Tabell 
3, kan således kraftfodret (förutom spannmål) beräknas till 1360 + 0,6*400 + 225 = 
1825 kg/ko + rekrytering och år. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har upprättat bidragskalkyler för mjölkproduktion vid 
olika avkastningsnivåer. Tabell 4 visar årliga förbrukningen för en mjölkko med 
avkastning 9 000 kg mjölk samt förbrukningen (totalt) för uppfödning av en 
rekryteringskviga till 26 mån ålder. 
 
Tabell 4: Foderförbrukning, kg/år för mjölkko och kg totalt för uppfödning av kalvfärdig kviga 
enligt Länsstyrelsens bidragskalkyler 

 Mjölkko,  
9 000 kg ECM/år 

Kalvfärdig kviga,  
26 mån 

Vallfoder (hö o ensilage), kg ts 2 570 2 083
Bete, kg ts 1 040 1 200
Spannmål 1 720 556
Koncentrat 1 270 120
Mineraler 65 30
 
Rekryteringen i svensk mjölkproduktion är idag ca 37 % och därmed producerar en ko 
mjölk i medeltal ca 2,5 år innan hon slaktas. Kvigan kalvar in vid ca 26-28 månaders 
ålder och detta innebär att för varje mjölkko måste knappt en rekryteringskviga födas 
upp. På de 23 undersökta mjölkgårdarna i Cederberg & Flysjös rapport fanns det 0,97 
kvigor/ko. I Tabell 5 jämförs foderkonsumtionen från de två källorna Cederberg & 
Flysjö (2004) samt Länsstyrelsens bidragskalkyler. 
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Tabell 5: Foderkonsumtion, kg/mjölkko+rekryteringskviga och år   

 Mjölkårdar med ”normal” 
avkastning (Cederberg & Flysjö)

Bidragskalkyl, Länsstyrelsen
9 000 kg ECM

Vallfoder, kg ts 4 200 4 650
Bete, kg ts 2 240
Foderspannmål 2 300 2 276
Kraftfoder  
(inte spannmål) 

1  825 1 390

Mineraler 28 95
 
De två beräkningsmetoderna för foderkonsumtion stämmer överraskande väl. Den 
beräknade förbrukningen av vallfoder är starkt beroende av vilka skördenivåer som sätts 
i vallen och det finns dåligt underlag för dessa skördeuppgifter i dagens statistik. Vi vet 
med säkerhet att 0,8 – 0,85 ha vall/ko + rekrytering är markanvändningen i medeltal på 
mjölkgårdar i Västra Götaland. Den skördade återväxtskörden har slagits ut på den 
totala slåtterarealen och därmed är den uppskattade skörden enligt Jordbruksverket 
underskattad eftersom en del återväxt betas. Det är därför högst sannolikt att 
förbrukningen av vallfoder enligt Cederberg & Flysjö kan närma sig 5 000 kg 
ts/ko+rekrytering eftersom de data som samlades in även inkluderade bete på åker. 
Dessutom hade flera av gårdarna i undersökningen naturbetesmark där kvigorna betade 
och för denna areal är det svårt att beräknad avkastningen. Slutsatsen är dock att allt 
grovfoder till mjölkproduktionen produceras inom regionen. Vi antar i beräkningarna att 
i medeltal användes 4 500 kg ts vallfoder/per ko+rekrytering. Betet inkluderas inte 
eftersom detta är mycket svårt att uppskatta. Vi antar dock att hela beteskonsumtionen 
för Västra Götalands mjölkkor och rekryteringskvigor sker i regionen. 
 
Förbrukningen av foderspannmål i mjölksektorn beräknas till 2 300 
kg/ko+rekryteringskviga. Vi antar att fördelningen är en tredjedel vardera av korn, 
havre och rågvete (vete). 
 
Kraftfoderförbrukningen (förutom spannmål) var högre i undersökningen av Cederberg 
& Flysjö (2004) än i Länsstyrelsens kalkyler (Tabell 5). I praktiken sker en viss 
överutfodring och vidare hade gårdarna i Cederberg & Flysjös inventering, en 
avkastning som låg något över 9 000 kg mjölk. Utifrån Tabell 5 uppskattas den årliga 
förbrukningen av kraftfoder till 1500 kg/ko+rekytering av kraftfoder och 100 kg/ko + 
rekrytering av sockerbetsbiprodukter (betfor och HP-massa), d v s totalt 1 600 
kg/ko+rekrytering. 
 
Den uppskattade konsumtionen av foder för konventionella kor år 2003 i Västra 
Götaland sammanfattas Tabell 6.  
Tabell 6: Skattad foderkonsumtion 2003 i Västra Götaland, kg/ko inkl rekryteringskviga 

Foder Mjölkko inkl rekryteringskviga 
Vallfoder (bärgat) (ts) 4 500 
Bete Inte skattat pga osäkerhet 
Spannmål 2 300 
Kraftfoder 1 500 
Biprodukter, sockerindustrin 100  
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I Figur 10 redovisas den beräknade totala konsumtionen och produktionen av foder till 
mjölkproduktionen i Västra Götaland, fördelat på regionen och import. Vallen och 
spannmålen produceras i regionen. Ungefär 2/3 av proteinkraftfodret beräknas vara 
importerat och den största importen utgörs av sojamjöl från Brasilien, betfiber från 
Tyskland och Baltikum, rapsmjöl från Tyskland och palmkärnexpeller från Malaysia. 
De regionala råvarorna som ingår i proteinkraftfodret är värmebehandlat rapsmjöl från 
Karlshamn (rapsfröet odlat i Västra Götaland) och vetekli. Råvaruimporten från övriga 
Sverige är framförallt olika biprodukter från den skånska sockerproduktionen. 
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Figur 10: Konsumtion och produktion av foder för Västra Götalands produktion av konventionell 
mjölk (observera att beteskonsumtion inte ingår men allt bete till mjölkkor och rekrytering 
förutsätts ske i regionen) 

5.1.5  Foder ekologiskt 
I livscykelanalyserna av mjölkgårdar i västra Sverige fanns även 6 ekologiska gårdar, 
deras markanvändning och medelfoderinköp framgår ur Tabell 7 (Cederberg & Flysjö, 
2004). 
 
Tabell 7: Markanvändning för foderproduktion och inköp av kraftfoder, medeltal för 6 ekogårdar i 
västsverige 

Gröda Hemmaproducerat foder, 
ha/ko+rekrytering och år 

Kraftfoder Inköpt foder, 
kg/ko+rekrytering och år 

Vall 0,92 Proteinkoncentrat 590 
Ärter 0,1 Färdigfoder 294 
Övr grovf 0,06 Biprodukt sockerind 88 
Spannmål 0,41 Spannmål 445 
  Mineraler 40 
 
Avkastningen på ekologiska slåttervallar i Västra Götaland uppmättes till i medeltal 
5070 kg/ha (16,5 % vh) vilket motsvarar 4 230 kg ts/ha (SOU 2004). Övrigt grovfoder 
(t ex helsädesensilage) antas avkasta 4,5 ton ts/ha. Hemmaproduktionen av vallfoder 
beräknas därmed uppgå till 4 200 kg ts/ko+rekrytering. Dessutom köptes vallfoder 
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motsvarande i medeltal 145 kg ts/ko+rekrytering från granngårdar. Bärgad och utfodrad 
mängd vallfoder beräknas därmed till 4 350 kg ts/ko+rekrytering för de ekologiska 
gårdarna. Det ska dock poängteras att denna siffra är underskattad eftersom 
beteskonsumtionen på åkermark är underskattad eller inte alls inkluderad. Dessutom 
hade de ekologiska gårdarna stora arealer naturbetesmark vilket inte är inkluderat 
beräkningarna. 
 
Spannmålen som odlas på de ekologiska gårdarna antas (liksom för de konventionella) 
bestå av korn, havre och vete (rågvete) i lika delar. Statistik över ekologiska skördar ger 
vid handen att medelavkastningen i Västra Götaland under 2003 för dessa tre 
spannmålsslag var 2 520 kg/ha (SOU 2004). Således konsumerades i medeltal 0,41 
ha/ko * 2 520 kg/ha = 1 033 kg spannmål/ko+rekr på mjölkgårdarna. Ekologiskt 
proteinkraftfoder innehåller 13 % spannmål och färdigfoder 57 % spannmål av regionalt 
ursprung (Cederberg & Flysjö 2004). Från dessa kraftfoderprodukter konsumerades 245 
kg spannmål/ko+rekr. Slutligen köpte ekogårdarna i undersökningen in spannmål från 
grannar motsvarande 445 kg/ko+rekr. Total förbrukning av spannmål beräknas därmed 
till 1 725 kg spannmål/ko+rekrytering. 
 
Tabell 8: Skattad foderkonsumtion 2003 i Västra Götaland för ekologisk mjölkproduktion, kg/ko 
inkl rekryteringskviga 

Foder Mjölkko inkl 
rekryteringskviga

Vallfoder (bärgat) (ts) 4 350
Bete Inte skattat pga osäkerhet
Spannmål 1 725
Kraftfoder   660
Biprodukter, sockerindustrin     88
 
Enligt IndividRAM Statistik (Ekstorm & Hjellström, 2003) är den dagliga 
kraftfodergivan (inkl spannmål) drygt 50 % större för konventionella kor jämför med 
ekologiska vilket stämmer om man jämför Tabell 6 och Tabell 8. I gengäld är intaget av 
vallfoder större i ekologisk produktion vilket inte överensstämmer med de data som 
beräknats i Tabell 6 och Tabell 8. Vallfoderskördarna är dock mycket osäkra och 
särskilt betet är dåligt skattat i den statistik om ekologiska skördar som finns att tillgå. I 
livscykelinventeringen av mjölkgårdar hade de ekologiska gårdarna en väsentligt större 
betesdrift än de konventionella gårdarna. Det ska därför betonas att vallfoderintaget via 
bete är stort i ekologisk mjölkproduktionen och att detta inte ingår i skattad 
foderkonsumtion i Tabell 8. All beteskonsumtion på ekologiska mjölkgårdar förutsätts 
ske med bete producerat i regionen (oftast på den egna gården). 
 
I Figur 11 redovisas konsumtionen och produktion av foder till Västra Götalands 
ekologiska mjölkproduktion. Allt vallfoder och spannmål odlas (ekologiskt) inom 
regionen. Av proteinkraftfodret är ca 1/3 producerad i Västra Götaland (ärter/åkerbönor 
samt rapskaka) och 1/3 producerat i övriga Sverige (torkat gräspelletts och betfiber). 
Importen uppgår till ca 1/3 och utgörs främst av soja från Sydamerika och 
majsglutenmjöl från Frankrike. 
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Figur 11: Konsumtion och produktion av foder för Västra Götalands produktion av ekologisk 
mjölk (observera att beteskonsumtionen inte ingår men allt bete till mjölkkor och rekrytering 
förutsätts ske i regionen) 
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5.2 Kött 

5.2.1  Nöt 
Konsumtionen av nötkött i Sverige uppgick under 2003 till 233 miljoner kg (vara med 
ben) vilket motsvarar knappt 25 kg/cap. Konsumtionen av animalieprodukter avser den 
totala konsumtionen, d v s även industrins användning av köttprodukter ingår. 
Konsumtionen av nötkött beräknas genom att beräkna produktion – export + import. 
(SJV 2003). Produktionen beräknas genom statistik från slakten vid slakterier och 
därmed ingår hemslakt inte i konsumtionssiffrorna (SJV 2004). Konsumtionen anges 
som vara med ben och svinn fr o m slakteriet ingår inte. Balansläget för nötkött för åren 
1996, 2000 och 2003 framgår ur Tabell 9. Som framgår har den svenska produktionen 
varit relativt konstant medan det har skett en kraftig konsumtionsökning. Mellan 1994 
och 2002 ökade nötköttskonsumtionen i Sverige med 59,8 miljoner kg, d v s drygt  
38 %. Självförsörjningsgraden av nötkött är i dag ca 60 % i Sverige. 
 
Tabell 9: Balansläge för nötkött i Sverige, vara med ben, miljoner kg (SJV 2003) 

År Nötkött, prod Kalvkött, prod Konsumtion, kalv och nötkött Underskott
1996 133,8 3,7 169,8 -32,3
2000 145,4 4,4 198,9 -49,1
2003 136,3 4,1 223 -82,6
 
Konsumtionen av nötkött i Västra Götaland beräknas till 37,8 miljoner kg. 
 
Nötköttsproduktion skiljer sig från gris och kyckling genom att det finns många olika 
system för uppfödning. En tjur kan födas upp intensivt på stall med mycket kraftfoder 
eller kastreras till stut och då ha en längre uppfödningstid med långa betesperioder. Det 
finns inga systematiska undersökningar av hur stor andel av djuren som finns i olika 
uppfödningssystem i Västra Götaland. Metodiken för att beräkna produktionen i Västra 
Götaland blir därför att studera den nationella nötköttsproduktionen och anta att Västra 
Götalands köttproduktion överensstämmer rimligt väl med denna. Av landets 1,6 
miljoner nötkreatur fanns 273 000 i Västra Götaland under 2003 (SJV 2004), d v s ca  
17 %. Med hjälp av data om antal djur och slaktade kvantiteter från landets slakterier 
beräknas produktionen av nötkött i Sverige år 2003 (SJV 2004) (Tabell 10). 
 
Tabell 10:  Antal slaktkroppar, slaktade kvantiteter och medelslaktvikt för olika djurslag i Sverige 
under 2003 

 Antal djur 1 000-tals ton Kg kött/djur1 
Kor 165 460 47,97 290 
Kviga 52 321 13,88 265 
Tjurar 187 354 59,86 319 
Stutar 49 055 14,66 299 
Summa storboskap 454 190  
Kalv 31 571 4,04 128 
Totalt 140,4  
1)  Vara med ben 
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Kor 
De slaktade korna består av utslagskor från mjölkproduktionen och utslagna köttkor. I 
mjölkproduktionen slås ca 37 % av mjölkkorna ut årligen (Stadig et al 2000). I Sverige 
fanns det under 2003, 402 500 mjölkkor. Med en rekrytering om 37 % bör 148 900 av 
dessa kor ha slaktats. Totalt slaktades 165 460 kor, vilket innebär att 16 560 köttkor 
slaktades. Det fanns 164 718 köttkor i Sverige under 2003, således slaktades ungefär  
10 % av dessa kor. 
 
Genom att använda dessa rekryteringstal för korna i Västra Götaland beräknas antalet 
slaktade kor i länet. Slaktvikten per djur antas vara densamma som för riket (Tabell 10). 
Den beräknade köttproduktionen från de slaktade korna redovisas i Tabell 11. 
 
Tabell 11:  Beräkning av produktion av kött från kor i Västra Götaland under 2003 

 Antal1 % utslagning Antal slaktade Medelvikt, 
kg

Produktion, ton 

Mjölkkor 70 141 37 25 950 290 7 525 
Köttkor 25 557 10 2 560 290 742 
Summa 95 698  28 510 8 270 

1) Enligt Husdjursräkningen (SJV 2004) 

 

Ungdjur 
Uppfödning av kalvar till slakt är endast en liten del av den totala nötköttsuppfödningen 
(Tabell 10). Enligt Länsstyrelsens bidragskalkyl är det företrädesvis kalvar av mjölkras 
som föds upp till mellankalv. Under 2003 slaktades 31 751 mellankalvar i Sverige vilket 
motsvarar knappt 8 % av kalvarna födda av mjölkkor. Vi antar att samma proportion 
mellankalv föds i upp i Västra Götaland vilket motsvarar ca 5 500 mellankalvar. 
Produktionen av dessa djur beräknas i Tabell 12. 
 
Tabell 12: Beräkning av produktion av kött från kalvar i Västra Götaland under 2003 

 Antal Medelvikt, kg Produktion, ton
Kalvar 5 500 128 704
 
Tabell 13 visar antalet ungdjur i Västra Götaland under 2003 enligt Husdjursräkningen 
(SJV 2004). 
 
Tabell 13: Antalet ungdjur i Västra Götaland 

 Kvigor, tjurar och stutar 
> 1 år

Kvigor, tjurar och stutar  
< 1 år 

Västra Götaland, 2003 90 041 86 953 
 
Enligt Länsstyrelsens bidragskalkyler är uppfödningstiden 14 mån för tjurar av köttras, 
18 mån för tjurar av mjölkras och 23 mån för stutar. Det är därför rimligt att anta att 
samtliga djur över 1 års ålder slaktas ut alternativt rekryteras som mjölkko eller köttko. 
För att täcka rekryteringen av mjölkkor behövs årligen ca 25 000 kvigor (jämför  
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Tabell 11). För att täcka rekryteringen av köttkor behövs 2 600 kvigor. Dessa djur ingår 
i gruppen ungdjur som är äldre än 1 år.  Det innebär att det återstår ca 62 500 ungdjur > 
1 år som föds upp till slakt (90 141 – 25 000 – 2 600 = 62 500). 
 
Hälften av ungdjuren som är över ett år antas vara handjur, dvs 45 000. Enligt 
slaktstatistiken fördelades de stora handjuren med drygt 79 % som tjurar och 21 % som 
stutar (SJV 2004). Samma fördelning antas för Västra Götaland, beräkning av 
köttproduktionen från handjuren framgår ur Tabell 14. Medelvikterna är enligt 
nationella genomsnittsdata (SJV 2004). 
 
Tabell 14:  Beräkning av produktion av kött från handjur i Västra Götaland under 2003 

 Antal Medelvikt, kg Produktion, ton
Tjur 35 600 319 11 360
Stut   9 400 299   2 810
Summa 45 000 14 200
 
Antalet kvigor som slaktas beräknas till 17 500 (62 500 – 45 000). Merparten av dessa 
är kvigor från köttraskor som bedöms födas upp till 24 mån ålder enligt Länsstyrelsens 
bidragskalkyler. 
 
Tabell 15: Beräkning av produktion från kött från kvigor i Västra Götaland under 2003 

 Antal Medelvikt, kg Produktion, ton
Kvigor 17 500 265 4 600
 

Sammanfattning 
I Tabell 16 sammanställs den uppskattade produktionen av nötkött i Västra Götaland 
under 2003. 
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Tabell 16: Uppskattat antal slaktkroppar, slaktade kvantiteter och medelslaktvikt för olika 
djurslag i Västra Götaland under 2003 

 Antal djur Prod, ton Kg kött/djur1

Kor 28 500 8 270 290
Kviga 17 500 4 600 265
Tjurar 35 600 11 360 319
Stutar 9 400 2 810 299
Summa storboskap 91 000 
Kalv 5 500 700 128
Totalt  24 960
 
Under 2003 fanns det i Sverige 1,607 miljoner nötkreatur och 454 190 storboskap 
slaktades – dvs drygt 28 % av nötkreaturspopulationen slaktades. I dessa beräkningar 
har det antagits att 91 000 storboskap slaktades i Västra Götaland under 2003 och enligt 
Husdjursräkningen fanns det knappt 273 000 nötkreatur i länet. Beräkningarna visar 
därmed att 33 % av nötkreaturspopulationen slaktades i Västra Götaland. Det är därför 
troligt att uppskattningen av producerad mängd nötkött i Västra Götaland är något för 
hög i dessa beräkningar. En anledning till detta är att i beräkningarna har vi förutsatt att 
alla djur > 1 år går till rekrytering eller slakt. I verkligheten kan inkalvningsåldern vara 
uppemot 26 mån och många stutar har en längre uppfödningstid än 24 mån. Eftersom 
statistiken inte anger ungdjur > 2 års ålder separat blir beräkningarna ”teoretiska” 
utifrån de kalkyler som finns (det är ur ekonomiskt synpunkt önskvärt att stutar går till 
slakt vid 24 mån ålder och att kvigor kalvar in vid 24 månaders ålder).  
 
Produktionen av nötkött i Västra Götaland beräknas till maximalt 25 miljoner kg kött 
(vara med ben) under 2003. Produktionsintervallet bör ligga i intervallet 23 – 25 
miljoner kg kött. Självförsörjningsgraden av nötkött ligger därmed i intervallet 60 – 65 
% i regionen och överensstämmer väl med rikets genomsnitt. Det innebär att 
underskottet helt täcks av import, de största importländerna är Irland, Danmark och 
Tyskland. 
 

Ekologisk produktion 
Tabell 17 redovisar KRAV:s statistik av antalet KRAV-godkända nötkreatur i Västra 
Götaland under 2003. 
 
Tabell 17: Antal KRAV-godkända nötkreatur i Västra Götaland 2003 

 Mjölkkor Köttkor Avelstjurar Kalvar Ungdjur Kalvar för 
vidareuppföd 

Stutar

Västra 
Götaland 
2003 

5350 2887 150 4786 5476 1259 894

 
För korna beräknas samma rekrytering som för hela populationen (se Tabell 11). 
Utslagskorna beräknas därmed producera 660 ton kött. Eftersom beräkningsmetodiken 
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för antalet ungdjur inte är lika för SJV och KRAV görs skattningar av hur stort antal 
ungdjur som slaktas. I hela Västra Götaland fanns det under 2003, 177 000 ungdjur 
(SJV 2004). Om antalet KRAV-godkända kalvar, ungdjur och stutar i Tabell 17 
adderas, framkommer att det fanns 12 415 KRAV-godkända nötkreatur vilket motsvarar 
7 % av ungdjurspopulationen. I tidigare beräkningar uppskattades att 62 500 ungdjur 
slaktades i Västra Götaland 2003 (Tabell 16) vilket motsvarar 35 % av det totala 
ungdjursantalet. Vi antar att samma andel av de KRAV-godkända ungdjuren slaktas, 
dvs 35 % * 12 415 djur, motsvarande 4 300 ungdjur. Medelvikten antas vara 300 kg per 
djur och produktionen knappt 1300 ton. Totalt finns det en potential att de KRAV-
godkända nötkreaturen kan producera knappt 2 000 ton kött, d v s knappt 8 % av den 
totala produktionen. 
 
Swedish Meats hanterar ca 90 % av det KRAV-godkända köttet och under 2003 
slaktades ca KRAV-godkända 12 500 kor och ungnöt vid Swedish Meats slakterier 
(Ekologiskt Lantbruk 2004). Detta innebär en produktion om ca 3,8 miljoner kg nötkött 
(motsvarande ca 0,4 kg kött/cap). Men efterfrågan är för liten på vissa detaljer av det 
ekologiska nötköttet och därför säljs endast runt 60-80 % av köttet från de KRAV-
godkända nötdjuren verkligen som KRAV-godkänt kött (Ekolantbrukarna 2004). Detta 
bör innebära en konsumtion av KRAV-godkänt nötkött i Sverige om 2,6-2,8 miljoner 
kg nötkött under 2003, vilket motsvarar ca 0,3 kg kött/cap. I Västra Götaland innebär 
detta en konsumtion av KRAV-godkänt nötkött om ca 450 000 kg, d v s ca 1 % av den 
totala konsumtionen. Denna konsumtion ingår inte i Figur 6 eftersom det är en sådan 
liten andel. Denna konsumtion av KRAV-godkänt nötkött täcks väl av den ekologiska 
produktionen inom Västra Götaland och en stor del av det KRAV-godkända nötköttet i 
regionen exporteras sannolikt till andra delar av landet. 
 
I Figur 12 redovisas konsumtionen och produktionen av nötkött för Västra Götaland 
under 2003. 
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Figur 12: Konsumtion och produktion av nötkött i Västra Götaland 
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Foderkonsumtion i nötköttsproduktionen 
 
Köttkor 
Antalet köttkor i Västra Götaland fördelade sig med 22 670 konventionella köttkor och 
2 887 KRAV-märkta, totalt fanns det 25 557 kor under 2003 (SJV 2004, KRAV 2005). 
Den årliga foderkonsumtionen för en köttko enligt Länsstyrelsens bidragskalkyler 
framgår ur Tabell 18. Samma fodermängd antas konsumeras i de båda 
produktionsformerna men allt grovfoder och spannmål förutsätts vara ekologiskt 
producerad för de ekologiska köttkorna. 
 
Tabell 18 Årlig foderkonsumtion för köttkor 

Foder Kg/år 
Grovfoder 1 240 
Halm 900 
Bete 2 380 
Spannmål1 80 

1) Antas hälften korn/havre 

 

Mellankalv 
En liten del av kalvarna föds upp till mellankalv (antagit 5 500/år) och slaktas vid en 
slaktvikt om ca 130 kg (se Tabell 10). I Tabell 19 redovisas den beräknade 
foderkonsumtionen enligt Länsstyrelsens bidragskalkyler och avser kalvar av mjölkras. 
Vi antar att uppfödning av mellankalv endast sker i konventionell produktion. 
Mjölknäring har inte inkluderats i beräkningen. 
 
Tabell 19 Foderkonsumtion för mellankalv (slaktålder 7 mån) 

Foder Kg/år 
Grovfoder 92 
Spannmål1 604 
Koncentrat 173 

1) Antas hälften korn/havre 

Ungdjur av hankön 
Detta är en mycket besvärligt djurkategori att beräkna foderkonsumtionen för eftersom 
uppfödningsformerna varierar så mycket. Förutom att stutar och tjurar har olika 
uppfödningssystem, skiljer sig foderbehovet mellan tjurar av mjölkras och köttras. 
Dessutom föds en del av populationen upp ekologiskt. I Länsstyrelsens bidragskalkyler 
finns foderdata beräknat för stut (köttras respektive mjölkras), ungtjur av köttras, 
ungtjur av mjölkras uppdelat mellan ungtjur och vallfodertjur. 
 
Antalet djur i de olika kategorierna har skattats efter ”bästa förmåga”. Tidigare 
bedömdes att av de 45 000 handjuren så slaktades 9 400 som stutar och 35 600 som 
tjurar (se Tabell 14). Ungefär 7 % av ungdjurspopulationen var ekologisk och därför 
antas att 660 stutar producerades ekologiskt och 8 740 konventionellt. Detta är troligen 
inte korrekt eftersom det sannolikt finns en större andel stutar inom den KRAV-märkta 
produktionen men denna förenkling görs p g a bristande data om verkliga förhållande. 
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För att beräkna foderbehovet för stutarna används ett medeltal av den totala 
foderkonsumtionen för en stut av mjölk- respektive köttras enligt bidragskalkylerna (se 
Tabell 20). 
 
Tabell 20 Foderkonsumtion i stutuppfödning av mjölk- resp köttras samt medeltal (slaktålder 
23 mån) 

Foder Stut köttras, kg 
foder/djur 

Stut mjölkras, kg 
foder/djur

Medeltal, kg 
foder/djur 

Grovfoder 2483 1404 1944 
Bete 1069 1907 1488 
Spannmål1 138 592 365 
Koncentrat 0 112 56 
1)  Spannmål 1/3-del vardera av vete, korn och havre 

 
Foderstaten antas vara densamma för konventionell och ekologisk produktion men 
foderråvarorna antas vara ekologiskt producerade för de ekologiska stutarna. 
 
Av de 45 000 slaktade handdjuren bedömdes ca 35 600 vara tjurar (Tabell 14). 7 % av 
populationen skattas att födas upp ekologiskt vilket motsvarar 2 490 djur. Data om 
foderkonsumtion för ekoungtjurar hämtas från Hushållningssällskapet (2002), se Tabell 
21. 
 
Tabell 21 Foderkonsumtion ekoungtjur, slaktålder 19 mån 

Foder Kg foder/djur
Grovfoder 2010
Bete 1012
Spannmål1 780
Koncentrat 45
1)  Antagit hälften korn och havre 

 
33 110 st av de slaktade tjurarna uppskattas vara konventionella (35 600-2 490). Av 
dessa beräknas ca 9 270 st vara tjurar av köttras (28 %). Denna skattning bygger på 
fördelning mellan mjölkkor och köttkor i länet enligt Husdjursräkningen samt att ca 
5000 kalvar av mjölkras har slaktats som mellankalv. Data för foderkonsumtionen hos 
konventionella ungtjurar av köttras enligt Länsstyrelsens bidragskalkyler visas i Tabell 
22. 
Tabell 22 Foderkonsumtion ungtjur av köttras, slaktålder 14 mån 

Foder Kg foder/djur
Grovfoder 376
Spannmål1 1611
Koncentrat 16

1) antagit 1/3-del vardera av korn, havre och vete 

De konventionella ungtjurarna av mjölkras antas vara 23 840 stycken (33 110-9 270). 
Länsstyrelsens bidragskalkyler anger två olika uppfödningsformer för ungtjurar av 
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mjölkras och för att skatta foderkonsumtionen för denna djurkategori beräknas ett 
medeltal för de två systemen (Tabell 23). 
 
Tabell 23  Foderkonsumtion ungtjur av mjölkras, två system samt medeltal (slaktålder 18 mån) 

Foder  Bidragskalkyl 
”Ungtjur” 

Kg/djur 

Bidragskalkyl 
”Vallfodertjur”

Kg/djur

Medeltal, kg/djur

Grovfoder 495 1660 1078
Bete 370 0 185
Spannmål1 2570 1825 2198
Koncentrat 81 142 112
1)  antagit 1/3-del vardera av korn, havre, vete 

 
Kvigor 
Kvigorna till slakt är till största delen köttraskvigor och foderkonsumtionen för dessa 
beräknas enligt Länsstyrelsens bidragskalkyler (Tabell 24). Slaktat antal kvigor 
beräknades till 17 500 st, dessutom måste utfodringen beräknas för ytterligare 2560 
kvigor som ska ersätta de köttkor som slås ut (Tabell 11). Totalt beräknas foder till  
20 060 kvigor. 
 
Tabell 24  Foderkonsumtion för kviga (köttras), 24 mån 

Foder Kg/djur 
Grovfoder 1400 
Bete 909 
Spannmål1 300 

1) 1/3-del vardera av korn, havre, vete 

De utslagna mjölkkorna är ju också en viktig del av köttproduktionen (Tabell 11). Allt 
foder för mjölkkorn inklusive deras rekryteringsdjur beräknas i kapitlet mejeriprodukter. 
 
Sammansättning i konventionellt proteinkraftfoder för köttdjur enligt Lantmännen 
framgår ur Tabell 25 (Hellberg, pers. medd.). 
Tabell 25 Råvarusammansättning av proteinkraftfoder nöt (Galax) 

Råvara Koncentrat, Galax, 
% innehåll

Vete 3
Vetekli 8
Agrdrank (etanolbiprodukt) 10
Rapsfrö 2,5
Rapsmjöl 17,5
Expro 11
Sojamjöl, soypass 16,5
Palmkärnexpell 14,5
Melass 3
Betfiber 5
Kalk, salt, mineral, vitamin 9
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I Figur 13 redovisas konsumtionen och produktionen av foder för nötköttsproduktionen 
i Västra Götaland. Spannmål och vall är producerat inom regionen. Råvaror 
producerade inom regionen till proteinkraftfodret är rapsprodukter och biprodukter från 
kvarnindustrin och från övriga Sverige biprodukter från socker - och etanolproduktion. 
Importen består framförallt av rapsmjöl från Tyskland, soja från Brasilien och 
palmkärnexpeller från Malaysia. 
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Figur 13  Konsumtion och produktion av foder för Västra Götalands produktion av konventionellt 
nötkött (bete inte inkluderat p g a osäkerhet om konsumerad mängd) 

Vid beräkningarna av foderkonsumtion för det ekologiska nötkött i Västra Götaland 
antas att koncentratet innehåller samma råvarusammansättning som koncentrat för 
ekologiska mjölkkor (Cederberg & Flysjö, 2004). Figur 14 visar beräknad konsumtion 
och produktion av ekologiskt foder till den KRAV-märkta nötköttsproduktionen i 
Västra Götaland. 
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Figur 14  Konsumtion och produktion av foder för Västra Götalands produktion av ekologiskt 
nötkött (bete inte inkluderat p g a osäkerhet om konsumerad mängd) 
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De beräknade behoven av proteinkraftfoder bygger på standardrecept. I ekologisk 
produktion används förhållandevis mycket hemmaproducerade ärter vilket inte kommer 
in i foderindustrins blandningar. Den totala odlingen av ekologiska ärter bedöms vara 
större än foderkonsumtionen och det är därför mycket sannolikt att import av 
proteinkraftfoder från utlandet till den ekologiska nötköttsproduktionen är nära noll. Det 
är mycket sannolikt att framförallt ärter men även rapskaka producerad med råvara från 
Västra Götaland täcker behovet av proteinfoder för den ekologiska 
nötköttsproduktionen. 
 

5.2.2  Gris 

Griskött 
Konsumtionen av griskött uppgick under 2003 till i medeltal 36,2 kg kött (vara med 
ben) per capita (SJV 2003). Konsumtionen av animalieprodukter avser den totala 
konsumtionen, d v s även industrins användning av griskött ingår. Konsumtionen av 
griskött beräknas genom att beräkna produktion – export + import. (SJV 2003). 
Produktionen beräknas genom statistik från slakten vid slakterier och därmed ingår 
hemslakt inte i konsumtionssiffrorna (SJV 2004). Konsumtionen anges som vara med 
ben och svinn fr o m slakteriet ingår inte. Sedan 1998 har den svenska produktionen av 
griskött minskat samtidigt som konsumtionen ökar, vilket har medfört en ökad import 
av griskött, motsvarande 19 % av konsumtionen år 2003. Om import- och 
exportstatistik nettoräknas är idag självförsörjningsgraden av griskött i landet 89 %. Om 
Sveriges utrikeshandel med griskött tas i beaktande är ungefär 81 % av grisköttet som 
konsumeras i landet svenskt och 19 % är importerat (SJV 2003). 
 
Konsumtionen av griskött i Västra Götaland beräknas till 54,7 miljoner kg (vara med 
ben) under 2003. 
 
Antalet grisar i Västra Götaland framgår ur Tabell 26, uppgifterna bygger på 
husdjursräkningen utförd i juni 2003 (SJV 2004). 
 
Tabell 26: Antal grisar i Västra Götaland juni 2003 (SJV 2004) 

 Galtar Suggor Slaktsvin1>20 kg Smågrisar <20 kg Totalt antal svin
Västra Götalands 
län 

501 36 512 190 753 101 827 329 593

Med slaktsvin avses slaktsvinplatser 
 
Enligt KRAV:s statistik fanns det 209 KRAV-godkända suggor (0,6 % av populationen) 
i Västra Götaland under 2003 (www.krav.se). 
  
Normal rekrytering för suggor är 45 % och normal slaktvikt (dvs vara med ben) är 150 
kg/sugga (Cederberg & Darelius 2001). Vi antar att hälften av suggorna slaktas årligen2 

                                                 
2 50 % är något högt men får inkludera även ett mindre antal avelsgaltar 
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vilket innebär att från moderdjuren produceras årligen ca 2 740 ton griskött i Västra 
Götaland. 
 
Drygt 190 000 slaktsvinsplatser fanns i regionen 2003 (Tabell 26). Beläggningen 
(intensiteten per plats) avgör hur många slaktsvin som årligen produceras. År 2003 
slaktades i Sverige totalt 3 305 000 grisar. Det fanns drygt 204 000 suggor i landet och 
av dessa bedöms halva antalet slaktas, d v s av de slaktade grisarna var ca 102 300 
suggor. Det slaktades således ca 3,203 miljoner slaktsvin år 2003 och enligt 
Husdjursräkningen fanns det i juni 2003, 1 127 372 stycken slaktsvinsplatser (SJV 
2004). Medelproduktionen per plats var således 2,84 slaktsvin/plats. Produktionen av 
slaktsvin i Västra Götaland under 2003 beräknas därmed till 541 738 slaktsvin (190 753 
slaktsvinplatser * 2,84 grisar/(plats*år)). Slaktvikten per slaktsvin beräknas till 86 kg 
(Länsstyrelsen 2004) vilket motsvarar vara med ben.  
 
Enligts KRAV:s statistik levererades 4 742 KRAV-godkända slaktsvin från Västra 
Götaland under 2003 vilket således motsvarar knappt 0,9 % av den totala produktionen. 
 
Tabell 27 sammanfattar produktionen av griskött i Västra Götaland år 2003 och den 
beräknas uppgå till drygt 49 miljoner kött (vara med ben). De ekologiska djuren 
beräknas ge samma slaktutbyte som de konventionella. Av produktionen om 49 
miljoner kg kött beräknas drygt 400 000 kg vara KRAV-godkänd (d v s drygt 0,8 %). 
 
Tabell 27: Produktion av griskött i Västra Götaland år 2003 

 Antal Slaktvikt, 
kg/djur

Totalt, milj 
kg

Slaktsvin 541 738 86 46,6
Suggor 18 256 150 2,7
Totalt  49,3
Självförsörjningsgraden för griskött i Västra Götaland är ca 90 % vilket stämmer väl 
med rikets medeltal. Underskottet täcks med importerat kött, företrädesvis från 
Danmark (se Figur 15). 
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Figur 15 : Konsumtion och produktion av griskött i Västra Götaland  
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I hela landet levererades 18 596 st KRAV-godkända slaktsvin under 2003 
(www.krav.se) vilket bör motsvara en produktion om ca 1,6 miljoner kg kött. All 
fläskråvara avsätts på marknaden som KRAV-godkänd (Ekolantbrukarna 2004) och det 
innebär en medelkonsumtion om ca 0,18 kg KRAV-godkänt griskött per capita i 
Sverige under 2003.  I Västra Götaland skulle denna konsumtion leda till ett behov 
motsvarande drygt 270 000 kg griskött vilket inte inkluderas i Figur 15 eftersom 
andelen är mycket liten av den totala konsumtionen. Denna konsumtion täcks dock av 
den KRAV-godkända grisproduktionen inom Västra Götaland.  
 

Foderproduktion till konventionellt griskött 
För att beräkna foderkonsumtionen i produktionen av griskött används bidragskalkyler 
för grisproduktion upprättade av Länsstyrelsen i Västra Götaland (Länsstyrelsen 2004) 
samt data från Lantmännen om ingående råvaror i grisfoder. En sugga beräknas 
konsumera 1 117 kg spannmål/år varav 80 % är korn och 20 % havre. Dessutom 
tillkommer 279 kg koncentrat, ingående råvaror framgår ur Tabell 28. Ett slaktsvin 
beräknas konsumera 190 kg spannmål/gris (40 % korn, 10 % havre, 50 % vete) och 47 
kg koncentrat (se Tabell 28).  
 
Tabell 28: Innehåll (%) av råvaror i koncentrat till suggor och slaktsvin 

Råvara Koncentrat, suggor
(Blenda 220)

Koncentrat, slaktsvin
(Formel 845)

Rapsmjöl 38,5 44,9
Rapsfrö 2,5 0
Sojamjöl 43,8 39
CaCO3, monokalciumfosfat 12,2 10,8
Salt 1,7 1,9
Övrigt, synt amiosyror etc 1,3 3,4
 
Smågrisarna beräknas konsumera ett färdigfoder (d v s innehåller både spannmål och 
protein) motsvarande 36 kg/smågris (Tabell 29). Data om innehåll i grisfoder i Västra 
Götaland har erhållits från Lantmännen (Svensson, Å. Pers. medd.). 
 
Tabell 29: Innehåll (%) av råvaror i smågrisfoder 

Råvara Smågrisfoder 
Solo 331

Spannmål1 72,4
Biprodukter kvarnindustri 14
Fiskmjöl 4
Potatispotein 3
Betmelass 2
Majsglutenmjöl 1,3
Mineral, salt etc 1,5
1) Övervägande vete och korn 
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I Figur 16 redovisas produktionen och konsumtionen av foder till svinproduktion i 
Västra Götaland, fördelat på regionen och import. Spannmålsdelen inkluderar även en 
liten del vetekli och vetemjöl som antas härstamma från regionens kvarnar. 
Proteinfodret domineras av rapsmjöl från Tyskland och soja från Brasilien vilket är de 
stora råvarorna i slaktsvinens och suggornas koncentrat (se Tabell 28). Av proteinfodret 
är mindre än 1 % från Västra Götaland och utgörs av rapsfrö och drygt 1 % från övriga 
Sverige (betmelass). Fiskmjöl har beräknats som importerat fullt ut vilket kan 
diskuteras, denna råvara bidrar dock mycket litet till det totala proteinfodret och finns 
endast i smågrisfodret (Tabell 29). 
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Figur 16: Konsumtion och produktion av konventionellt foder för Västra Götalands 
svinproduktion 

 
Beräkningarna som redovisas i Figur 16 innefattar allt foder som konsumerades av 
grisarna i Västra Götaland under 2003. Från Husdjursräkningen (SJV 2004) kan man 
dra slutsatsen att Västra Götaland har ett litet överskott av smågrisar, d v s smågrisar 
som säljs till slaktsvinsproducenter i andra delar av landet. Överskottet är dock litet men 
även dessa suggor och smågrisar ingår i beräkningarna för foderbehovet i Västra 
Götaland. 
 

Foderproduktion till ekologiskt griskött 
För att beräkna foderbehovet till regionens ekogrisar användes data från en 
livscykelanalys av griskött (Cederberg & Nilsson, 2004). Enligt denna var det totala 
foderbehovet 408 kg foder/slaktsvin vilket inkluderade slaktsvinets andel av suggans 
foder och foderförbrukningen under smågristiden. Dessa uppgifter kom från en 
modellerad ekologisk grisgård i Mellansverige där indata från producenter och 
rådgivare har ställts samman. Sammansättningen av foderstaten i denna studie framgår 
ur Tabell 30. Spannmålen och ärter var ekologiska. De viktigaste beståndsdelarna i 
proteinkoncentratet var rapskaka (kallpressad), mindre mängder ärter, biprodukter från 
kvarnindustrin, potatisprotein och majsglutenmjöl. Rapskakan kom från Slöinge 
Lantmän i Halland som har en oljepress, men det mesta rapsfröet som pressades kom 
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från Västergötland (Sönnerstedt, J, pers medd 2004) och räknas därför som regionalt 
producerad. 
Tabell 30: Sammansättning av ekologiskt grisfoder 

Råvara % innehåll
Vete 45
Korn 16
Havre 6
Ärter 16
Koncentrat Eko 15 (sugga) 3,7
Koncentrat Futurex 18 (slaktsvin) 13,3
 
I Figur 17 visas konsumtionen och produktionen av ekologiskt grisfoder i Västra 
Götaland. I spannmålen ingår även en liten del biprodukter från kvarnindustrin som 
förutsätts vara regionalt producerad. En stor del av proteinfodret odlas inom regionen i 
form av raps och ärter. Importen består framförallt av potatisprotein och majsglutenmjöl 
från Europa. 
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Figur 17: Konsumtion och produktion av foder för Västra Götalands produktion av ekogrisar 

 
Västra Götaland är det län i Sverige som har det största antalet KRAV-godkända 
slaktsvin (www.krav.se), drygt 25 %  produceras i regionen. Därmed exporteras 
sannolikt en hel del av ekogrisköttet från regionen. Enligt statistiken om antalet KRAV-
godkända djur finns det relativt få suggor i relation till slaktsvinen i Västra Götaland. 
Det är därför troligt att smågrisar till denna uppfödning ”importeras”, sannolikt från 
Halland som har ett relativt stor antal ekologiska smågrisar. När foderkonsumtionen har 
beräknats för de KRAV-godkända slaktsvinen i regionen har hela uppfödningen 
inkluderats, d v s även slaktsvinens andel av suggans foder och foderförbrukningen 
under smågrisperioden.  
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5.2.3  Fågel 

Kött 
 
Uppgifter om den svenska konsumtionen av fågelkött varierar något mellan olika källor. 
SJV (2004) anger 13,8 kg/cap år 2003 som ”rent” fågelkött men därutöver ingår 
fågelkött även i charkuteriprodukter. Svensk Fågel anger 13,8 kg/cap per år av kyckling 
enbart. I Jordbruksverkets marknadsöversikt av animalier (SJV 2003) redovisas 
konsumtionen genom att beräkna balanser: produktion + import – export = konsumtion 
och anges där till drygt 14 kg/cap år 2003. Konsumtion och produktion av slaktkyckling 
och kalkon i detta kapitel bygger på uppgifter från branschorganisationen Svensk Fågel. 
Konsumtionen anges som vara med ben. Svinn fr o m butik och konsumentled ingår 
inte. 
 
Konsumtionen av fågelkött år 2003 i Västra Götaland beräknas vara 14,5 kg/cap och det 
innebär en total konsumtion om 21,9 miljoner kg. 
 
Enligt statistik från branschorganisationen Svensk Fågel producerades det 73,1 miljoner 
slaktkycklingar i Sverige 2003. Produktionen räknas per yta och för slaktkyckling gäller 
att 36 kg levande vikt/m2 produceras med i medeltal 7 omgångar per år. Enligt 
branschorganisationen Svensk Fågel fanns under 2004, 13,3 % av landets ytor för 
kycklingproduktion i Västra Götaland motsvarande 69 168 m2 (Thelander, pers. medd.).  
Det har nyligen funnits en relativt stor kalkonuppfödning i Västra Götaland men p g a 
dålig ekonomi har alla uppfödare utom en övergått till kycklinguppfödning. Det finns 
nu 5 200 m2 ytor för kalkonuppfödning i Västra Götaland. Enligt Kronfågel 
(Lundström, pers. medd.) produceras 40 kg kalkon/m2 i två omgångar per år. 
Slaktutbytet för båda fågelslagen är 70 %. Produktionen av fågelkött från kyckling i 
Västra Götaland är således 69 168 m2 * 36 kg/m2 * 0,70 * 7 omg = 12,2 milj kg. 
Produktionen av fågelkött från kalkon i Västra Götaland är 5 200 m2 * 40 kg/m2 * 0,7 * 
2 omg = 291 200 kg. Hönsen i Västra Götaland är avsedda för äggproduktion och tas 
inte tillvara som kött vid slakt. Den totala produktionen av fågelkött i Västra Götaland 
uppgår således till 12,5 miljoner kg. 
 
Den svenska balansen av produktion, import och export av fågelkött redovisas i Tabell 
31. Den totala konsumtionen om 130 miljoner fågelkött i Sverige motsvarar en 
medelkonsumtion år 2003 om totalt 14,5 kg fågelkött per capita. Ekologisk kyckling 
eller kalkon finns inte. Självförsörjningsgraden av fågelkött var 83 % i landet, p g a av 
utrikeshandel utgjordes i medeltal 74 % av det konsumerade fågelkött av svenskt 
fågelkött. 
 
Tabell 31 : Produktion, konsumtion och handelsflöden av fågelkött i Sverige 2003 (SJV 2003) 

 Milj kg 
Produktion 108 
Export -11,9 
Import 33,9 
Konsumtion 130 
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Självförsörjningsgraden av fågelkött är lägre i Västra Götaland än i Sverige som helhet 
och motsvarar ca 57 %.  Om vi använder rikets värden för självförsörjningsgrad kan vi 
beräkna att av den totala konsumtionen av fågelkött i Västra Götaland måste 17 % 
täckas med import från utlandet och 26 % av fågelkött från andra delar av Sverige 
(Tabell 32). 
 
 
Tabell 32: Bruttobalans av fågelkött i Västra Götaland 

 Milj kg fågelkött Andel
Konsumtion i Västra 
Götaland 

21,9

Produktion i Västra 
Götaland 

12,5 0,57

”Import” från övriga 
Sverige 

 5,7 0,26

Import från utlandet  3,7 0,17
 
Resultaten från Tabell 32 presenteras också i Figur 18. Beaktar man även den lilla 
exporten av kyckling från Sverige kan man sannolikt dra slutsatsen att högst hälften av 
fågelköttet som konsumeras i Västra Götaland är närproducerat och ca 75 % 
svenskproducerat. 
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Figur 18: Konsumtion och produktion av fågelkött för Västra Götaland 

Konsumtion och produktion av foder för fågelkött 
En slaktkyckling konsumerar 2,82 kg foder enligt SLU:s områdeskalkyler för Götalands 
norra slättbygder (Agriwise 2005). Det har inte varit möjligt att få data om kalkoners 
foderkonsumtion och eftersom detta var en mycket liten del av produktion beräknas 
kalkoners foder enligt data för kyckling. Enligt kalkylerna väger en slaktkyckling 1,7 kg 
levande vikt vid slakt vilket motsvarar 1,7 * 0,7 = 1,2 kg vara med ben per kyckling. 
För att täcka produktionen av 12,5 milj kg fågelkött i Västra Götaland behövs således 
10,42 miljoner kycklingar. Enligt Svensk Fågel producerades 73,1 miljoner 
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slaktkycklingar i Sverige under 2003, d v s ca 14 % av landets slaktkycklingar fanns i 
Västra Götaland. 
 
Slaktkycklingar tillförs olika foder under olika faser av tillväxten men i Tabell 33 
redovisas en skattning av ”medelfodret” i kycklingproduktion. Skattningen bygger på 
data från foderproduktion av kycklingfoder vid Lantmännens fabrik i Lidköping 
(Fjelkner, pers. medd.). 
 
Tabell 33: Innehåll i ”medelfoder” för slaktkyckling i Västra Götaland 

Råvara % 
Vete 66 
Soja 21 
Ärter 1 
Rapsfrö 2 
Extraherad raps 4 
Fiskmjöl <1 
Aminosyror <1 
Fetter (veg anim) 4 
 
Vete och ärter odlas i regionen liksom rapsfrö. Den extraherade rapsen är importerad 
liksom sojan. Fiskmjöl kommer troligen från Sveriges enda fiskfoderfabrik i Bohuslän 
men fisken hämtas både i Nordsjön och Östersjön. Aminosyror, fettsyror och fetter 
importeras till största delen. 
 
I Figur 19 redovisas produktionen och konsumtionen av foder till slaktkycklings-
produktionen i Västra Götaland, fördelat på regionen och import. Knappt 70 % av fodret 
är närproducerat och utgörs till största delen av vete. Ca 30 % är importerat och 
sojamjöl från Brasilien utgör den största delen av denna import, ca 2/3-delar. Fiskmjölet 
är räknat som import från utlandet vilket är en viss överdrift eftersom en del av råvaran 
till fiskmjöl sannolikt är fångad i svenska vatten. Fiskmjöl förekommer dock i mycket 
liten omfattning så denna förenkling har en mycket liten betydelse för resultatet som 
beskrivs i Figur 19. Sammanfattningsvis kan sägas att energikällan i fodret 
(spannmålen) till fullo är närproducerad men det är ett stort underskott av protein vilket 
täcks av framförallt sojaimport. 
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Figur 19: Konsumtion och produktion av foder för Västra Götalands produktion av fågelkött 
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5.3 Ägg 
Konsumtionen av ägg i Sverige för 2003 uppgick enligt Jordbruksverkets 
marknadsöversikt till 103 miljoner kg ägg vilket motsvarar 11,5 kg ägg/cap (SJV 2003). 
Konsumtionen av ägg i Sverige räknas fram genom att till produktionen lägga till 
importen och dra ifrån exporten. Då totalproduktionen är schablonmässigt framräknad 
och all utrikeshandel inte registreras är siffran för konsumtion enbart en uppskattning. 
Produktionen beräknas genom ett antagande om att 27 % av försäljning sker utanför 
partihandeln (SJV 2003). Per capitakonsumtionen avser den totala äggkonsumtionen, 
under 2003 gick ca 20 % av den totala äggproduktionen i Sverige till livsmedelsindustri, 
bagerinäring och läkemedelsindustri (det är dock en mycket liten andel som går till 
läkemedelsindustrin). Svinn fr o m butiken och konsumentledet ingår inte. Enligt data 
om livsmedelskonsumtion i Jordbruksstatistisk årsbok (SJV 2004) uppgick 
konsumtionen av ägg i Sverige till 9,1 kg/cap år 2002. Denna statistik beskriver dock 
endast direktkonsumtion och inkluderar inte ägg i sammansatta produkter (t ex bakverk, 
pasta) eller svinn. I det följande används uppgiften om 11,5 kg ägg/cap och år, d v s 
baserat på en totalkonsumtion om 103 miljoner kg ägg i landet. Enligt Konsumentverket 
var sex procent av den svenska äggproduktionen ekologisk under 2003 
(Konsumentverket 2004). Det innebär att i Västra Götaland konsumerades totalt 17,4 
miljoner kg ägg under 2003 varav en miljon kg beräknas vara ekologiska ägg. 
 
Produktionen av ägg under den senaste tioårsperioden i Sverige framgår ur Tabell 34. I 
december 2003 fanns det 318 000 ekologiska värphöns i Sverige (Konsumentverket 
2004), d v s nära sju procent av värphönsen.  
 
Tabell 34: Produktion av ägg i Sverige enligt marknadsöversikt (SJV 2003) 

 Milj kg ägg 
 

Antal värphöns Kg ägg/höna (egen 
beräkning)

1995 104 6 100 720 17,05
2000 102 5 669 655 18
2001 98 5 686 894 17,2
2002 93 4 731 837 19,6
2003 92 4 497 678 20,4
 
Enligt Husdjursräkningen fanns det totalt 482 908 värphöns i Västra Götaland under 
2003 och enligt KRAV:s statistik var 37 900 KRAV-märkta. I Tabell 35 beräknas 
produktion av ägg i Västra Götaland under 2003, för konventionell produktion har 20,4 
kg ägg/höna använts (se Tabell 34) och för ekologiska höns, 20 kg ägg/höna. Det finns 
dåligt med undersökningar som visar på avkastningsskillnader mellan konventionell och 
ekologisk äggproduktion och här har antagits en något lägre produktion i ekologisk 
drift. 
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Tabell 35: Produktion av ägg, konventionella och ekologiska, i Västra Götaland 2003. 

 Konv höns, 
antal

Konv ägg 
produktion, 

milj kg

Ekologiska höns, 
antal

Ekoägg 
produktion, 

milj kg
Västra 
Götaland 
2003 

445 000 9,08 37 900 0,758

 
Västra Götaland är ett underskottsområde av ägg och av den totala konsumtionen om 
drygt 17 miljoner kg ägg är endast knappt 10 miljoner kg närproducerade. 
Självförsörjningsgraden av ägg i Sverige var 2003 ca 89 % (92 miljoner kg producerat / 
103 miljoner kg konsumerat) (SJV 2003). Man kan därför dra slutsatsen att ägg från 
andra delar av Sverige täcker upp Västra Götalands behov liksom import. Halland har 
ett stort antal värphöns – fler än Västra Götaland – (SJV 2004) och dessa höns 
producerar med stor sannolikhet en betydande del av äggen som konsumeras i Västra 
Götaland. De ekologiska äggen som konsumeras i Sveriges antas vara producerade i 
Sverige. Förhållandet mellan äggkonsumtionen och produktionen från olika geografiska 
områden  kan därvid beräknas enligt Tabell 36. 
 
Tabell 36: Konsumtion och produktion av ägg i Västra Götaland 

 Konsumtion Prod i VG Imp fr övr Sverige Import utland
Konventionella, milj kg 16,4 9,1 5,5 1,8
Andel 0,56 0,33 0,11
Ekologiska, milj kg 1 0,76 0,24 
Andel 0,76 0,24 
 
I Figur 20 åskådliggörs Tabell 36. 
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Figur 20: Konsumtion och produktion av ägg i Västra Götaland 

Konsumtion och produktion av foder 
En värphöna (inkl tillväxtfoder för unghöns) beräknas konsumera 35 kg foder per år 
enligt SLU:s områdeskalkyler för Götalands norra slättbygder (Agriwise 2005). Svenska 
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Lantmännen har lämnat uppgifter om sammansättningen av värphönsfoder vid 
foderfabriken i Lidköping, se Tabell 37 (Almgren, A pers. medd. 2005). Data gäller för 
konventionell produktion. För ekologisk produktion antas samma foderblandning men 
att spannmål, ärter och rapsfrö är ekologiskt producerade. Övriga råvaror beräknas vara 
konventionella (15 % konventionellt foder är tillåtet i ekologisk äggproduktion). 
 
Tabell 37: Sammansättning av ”medelfoder” för värphöns  i Västra Götaland 

Råvara Andel 
Vete 0,45 
Korn 0,15 
Havre 0,05 
Ärter 0,035 
Rapsfrö 0,075 
Rapsmjöl 0,07 
Soja 0,065 
Kalk 0,095 
Vitaminer etc 0,01 
 
För den konventionella äggproduktionen i Västra Götaland beräknas 15 600 ton foder 
förbrukas under 2003. Eftersom en stor andel kalk ingår i hönsfoder beräknas 
förbrukningen av biologiska råvaror till värphönsen till 14 000 ton varav 85 % är 
närproducerat och utgörs av spannmål, ärter och rapsfrö (se Figur 21). Foderimporten 
till värphönsen utgörs av sojamjöl från Brasilien och rapsmjöl från Tyskland. 
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Figur 21: Konsumtion och produktion av foder för Västra Götalands produktion av konventionella 
och ekologiska ägg. 

Den ekologiska äggproduktionen i Västra Götaland beräknas använda ca 1 330 ton 
foder motsvarande ca 1 200 ton biologiska råvaror. Liksom för den konventionella 
foderproduktion beräknas den ekologiska växtodlingen i regionen tillgodose behovet av 
spannmål, ärter och raps. Figur 21 visar konsumtion och produktion av ekologiskt 
hönsfoder. Det ska betonas att uppgifterna är mera osäkra än för konventionell 
foderproduktion eftersom råvarusammansättning har skattats efter konventionell 
foderproduktion. 
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5.4 Fisk 
Vi konsumerar 13,2 kg fisk per person och år i Sverige, räknat i färdig produktvikt. 
Statistiken över konsumtion av djupfryst filé, konserverad och beredd fisk (inkluderar 
romprodukter) finns tillgänglig för år 2002, medan statistiken för färsk fisk slutade 
sammanställas 2000 pga att resultaten anses alltför osäkra. Data för konsumtion av färsk 
fisk är därför tagna för år 1999 och ska betraktas med viss försiktighet. All 
fiskkonsumtion är angiven i färdig produktvikt, förutom för färsk fisk vilken är angiven 
i landad vikt (delvis rensad). Data för färsk fisk har därför räknats om till färdig 
produktvikt för att kunna sammanställas med den övriga fisken. Mängden produktvikt 
som erhålls från den landade mängden beror på fisksorten; här har vi använt oss av ett 
utbyte på 43 %, vilket motsvarar det genomsnittliga utbytet för torsk när man utgår från 
rensad fisk med huvud (www.bohusfisk.se och www.fao.org). Konsumtionen är 
sammanställd i Tabell 38. Den totala konsumtionen av fisk i Västra Götaland, räknad i 
färdig produktvikt, uppgår därmed till 19 858 ton. Vid ett produktutbyte på 43 % 
motsvarar detta 46 181 ton landad fisk, se konsumtionsstapeln i Figur 22. En hel del fisk 
slängs tillbaka i havet när man fiskar, t ex p g a att den är för liten, skadad eller är av en 
oönskad fiskart; i snitt så slängs 27 % av landad vikt (FAO, 1994). Fisken är oftast död 
när den slängs överbord. En svinn-stapel har därför lagts på konsumtionsstapeln 
motsvarande 27 % av den landade vikten. 
 
Tabell 38. Konsumtion av fisk per capita. 

 Konsumtion i 
landad 

vikt[kg/person]

Konsumtion i 
produktvikt 
[kg/person]

Källa 

Färsk fisk 5,7* 2,5** Fiskeriverket, 2003 
Djupfryst filé 

2,6
Jordbruksverket, 

2004:7 
Konserverad & beredd 

8,1
Jordbruksverket, 

2004:7 
Totalt 13,2  
*)   Inkluderar odlad fisk 
**) Omräknat till produktvikt med ett utbyte på 43% 
 
Fiske utgör en viktig näringsgren i Västra Götaland. Under 2003 landades 25 417 ton 
konsumtionsfisk och 25 028 ton foderfisk i Västra Götaland (Lundgren, pers. medd.). I 
appendix A redovisas mängden landningar av fiskebåtar för varje fiskart. Den landade 
fisken kan vara både rensad och orensad, men det är huvudsakligen bara sill, skarpsill 
och annan foderfisk som landas hel (orensad). För den rensade fisken finns det ett antal 
olika beredningsgrader: t ex rensad, huvudkapad, flådd etc. När fisken rensas till sjöss 
så går ofta renset tillbaka till havet. Det finns även ett antal odlingar av regnbågslax i 
Västra Götaland; den årliga produktionen uppskattas till 600-700 ton (Lindblad, pers. 
medd.). 
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Figur 22. Konsumerad och landad mängd fisk i Västra Götaland; den konsumerade mängden är 
uttryckt i färdig produktvikt plus ben, huvud etc, vilket motsvarar landad mängd.  En svinn-stapel 
har dessutom lagts på konsumtionen, baserad på att ca 27 % av landad vikt slängs överbord när 
man fiskar. 

 
Den landade fisken i Västra Götaland säljs sannolikt inte enbart inom länet, utan går 
även till övriga delar av landet och till utlandet. I en studie genomförd av Fiskeriverket 
1998 (Miglavs, 1998) undersöktes marknaden för fisk. I rapporten uppskattas det att 
ungefär 20 % av konsumtionsfisken som landas i Sverige går på export, ca 20 % går 
direkt till detaljister och säljs som färsk fisk, ca 20 % går till grossister och ca 15 % går 
till beredningsindustri. Det är svårt att uppskatta hur flödena ser ut för just den fisk som 
landas i Västra Götaland (vidare är studien nu några år gammal). Om vi ändå använder 
dessa siffror och antar att det som går till detaljist säljs inom Västra Götaland och att av 
det som går till grossist, beredningsindustri och övrigt, hamnar slutligen 17 % i länet 
(vilket motsvarar Västra Götalands del av Sveriges befolkning), så blir det resulterande 
underskottet 38 309 ton (streckat i Figur 22), vilket ger en självförsörjningsgrad på 17 
%. Om man istället antar att det som landas i Västra Götaland också konsumeras där, så 
blir självförsörjningsgraden 56 %. Vidare så består konsumtionen av fisk av en viss 
sammansättning av fiskarter och det är inte exakt samma sammansättning av fiskarter 
som landas i Västra Götaland, vilket gör att det är svårt att beräkna en verklig 
självförsörjningsgrad. Konsumtionen och produktionen av fisk är även sammanställd i 
Tabell 39. 
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Tabell 39.  Konsumtion och produktion av fisk i Västra Götaland. 

Fisk i Västra Götaland Mängd 
[ton/år]

fiskesvinn 17 080
Totalkonsumtion, landad 46 181
varav produktvikt 19 858
varav ben, huvud etc 26 323
Totalproduktion, landad 26 067
varav VG båtar 23 581
varav övriga båtar 1 836
varav odlad fisk 650
Underskott 20 114
Underskott om export inkl. 38 309
 
Miljömärkning av fiskprodukter är fortfarande under utveckling. Just nu arbetar KRAV 
med att kontrollera och certifiera yrkesfiskare; under 2004 lanserades miljömärkta räkor 
i kyldiskarna, vilket är den första KRAV-märkta produkten från havet 
(www.svenskfisk.se).  
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5.5 Matfett och oljor 
Den totala konsumtionen av margarin är 13,1 kg/person och år (Jordbruksverket, 
2004:7) och är uppdelad på hushållsmargarin och Bregott 6,5 kg, lättmargarin 4,2 kg 
och 2,4 kg bagerimargarin. Siffran inkluderar även industriell användning.  Det ger en 
total konsumtion på 19 780 ton margarin i Västra Götaland. Ett svinn på en procent har 
antagits tillkomma från produktion till försäljning i butik. 
 
Förbrukningen av olja är 1,1 kg/person och år (Jordbruksverket, 2004:7). Det ger en 
total konsumtion på 1661 ton olja i Västra Götaland.  
 
Inom projektet var det tänkt att titta lite närmare även på basråvaror inom margarin och 
följa dessa bakåt för att undersöka självförsörjningsgraden. Det är speciellt raps som ses 
som en potentiell svensk basråvara för oljor och margarin. För Bregott och Lätt och 
Lagom har en ungefärlig fördelning över de ingående ingredienserna erhållits (Bjørnøy, 
pers. medd.).  
 
Bregott, med en fetthalt på 75 %, innehåller 52,5 % mjölkfett och 22,5 % rapsolja. 
Bregott mellan, med en fetthalt på 60 %, innehåller 39 % mjölkfett och 21 % rapsolja. 
Procentuppgifterna motsvarar massprocent av total produkt. När det gäller lätt & lagom 
så anges ett medelvärde mellan olika slags lätt & lagom-produkter. Lätt & lagom 
innehåller i snitt 8-9 % mjölkfett, 13-14 % raps och 11-12 % vegetabilisk olja i form av 
kokos och palmolja. Lätt & lagom oliv innehåller också 8 % olivolja och lätt & lagom 
omega 3 innehåller fiskolja. 
  
Leverantör av vegetabiliskt matfett har valt att inte lämna ut motsvarande information 
(Henningsson, pers. medd.). Det gör att uppgifter saknas för att uppskatta 
självförsörjningsgraden.  
 
Mycket grova antaganden har gjorts där Bregotts andel av raps på 22,5 % har antagits 
för allt hushålls- och bagerimargarin och lätt & lagoms andel av raps på 13,5 % har 
antagits för allt lättmargarin. Det skulle ge en total konsumtion på rapsolja (från olja och 
margarin) på 5 580 ton. I beräkningarna har dessutom all olja som konsumeras antagits 
vara rapsolja.  
 
Vid utvinning av rapsolja på Karlshamns AB erhålls 42 % olja och 58 % foderprodukter 
(Broberg, pers. medd.). Det innebär att 13 285 ton rapsfrö behöver odlas för att täcka 
Västra Götalands behov av margarin och olja.  
 
Totalt odlas 25 450 ton oljeväxter i Västra Götaland varav 5 % är ekologisk. Men i 
appendix B redovisas att 10 450 ton rapsfrö uppskattas gå till Karlshamns 
oljeproduktion. Det skulle innebära en teoretisk självförsörjandegrad på nästan 80 %. 
Denna siffra är mycket osäker eftersom mycket talar för en dålig överensstämmelse med 
de verkliga flödena av rapsolja: 
 

 Av den rena oljekonsumtionen i Sverige är 24 % rapsolja, 35 % olivolja, 27 % 
matolja och 14 % övrigt (Biärsjö, pers. medd).  
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 Vi känner inte alls till storleken av rapsinnehållet på de margariner som är helt 
vegetabliskt baserade. Det är inte ens säkert att raps används. 

 
 Det är vanligt och sannolikt att utländsk raps används vid svensk 

margarintillverkning (Biärsjö, pers. medd.). Producenter har inte kontaktats för 
att bekräfta detta påstående.  

 
 Det senaste är att allt mer av den odlade rapsen går till produktion av 

rapsmetylester (RME) som fordonsbränsle. Mer än hälften av Europas rapsolja 
går till RME. Diskussioner pågår även om att bygga en RME-anläggning i 
Karlshamn (Herland, pers. medd.). 

 
 På grund av en ökad efterfrågan av raps till RME påverkas oljepriserna. I 

december 2004 var världsmarknadspriset (Rotterdam) för sojaolja 420 Euro/ton 
medan rapsoljan kostade 535 Euro/ton. Det innebär att rapsoljan i flera 
livsmedelsprodukter eventuellt bytts ut eller kommer att bytas ut mot exempelvis 
sojaolja (Herland, pers. medd.). 
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5.6 Cerealier 

5.6.1  Vete 
Den totala konsumtionen av vetemjöl är 55,8 kg/person och år (Jordbruksverket, 
2004:7). Totalkonsumtionen innehåller förutom konsumtionen i hushåll och storhushåll 
även industrins förbrukning vid förädling till bröd, konfektyr, pasta etc. Siffran baseras 
på inventeringar från kvarnar (Wikberger, pers. medd.). Det ger en total konsumtion på 
84 260 ton i Västra Götaland. Dessutom har ett svinn på en procent har antagits 
tillkomma från kvarn till försäljning i butik. Svinnet har inkluderats i 
konsumtionsstapeln i Figur 23 nedan. Konsumtionen har räknats om till hur mycket vete 
som behöver odlas för att täcka Västra Götalands behov. Av odlat vete antas 75 % bli 
vetemjöl (Koch, pers. medd.). Det ger att 113 470 ton vete behövs för att täcka Västra 
Götalands konsumtion. 
 
Totalt odlas 372 700 ton vete i Västra Götaland enligt SCBs statistik (JO 16 SM 0402). 
Med uppgifter från viktiga aktörer gällande inköp av vete till foder och 
humankonsumtion har en uppskattning gjorts angående hur mycket av det odlade vetet 
som går till foder respektive humankonsumtion (Ruhlander, pers. medd.) (Gustafsson, 
pers. medd) (Jonsson, pers. medd.). Uppgifterna om fördelningen presenteras i appendix 
B. Uppskattningarna visar att ca 40 % av Västra Götalands odlade vete går till 
humankonsumtion och 60 % till foder. Det ger en humanveteproduktion på 147 500 ton 
vete. Cirka fyra procent av länets veteskörd (5900 ton) är klassad som ekologisk odling 
men är inte certifierad och kan därför inte märkas med KRAV. I landet är knappt 90 % 
av den ekologiska veteskörden även certifierad skörd. Om samma förhållande antas i 
Västra Götaland skulle 5190 ton utgöra ekologiskt certifierat vete. Den beräknade 
ekologiskt certifierade mängden vete presenteras i tabell och figur nedan. Samma 
ekologiska fördelning har antagits för både foder och humankonsumtion (Löf, pers. 
medd.). 
 
Västra Götaland är självförsörjande på vetemjöl. Insamlingen av vetedata visar dock att 
i verkligheten stannar allt vetemjöl inte kvar inom regionen idag. Figur 23 visar att 
förutom kvarnar är Reppe en stor industrianvändare (sprit och stärkelseprodukter) samt 
att en stor andel av vete går på export.  
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Figur 23: Konsumtion och produktion av vete i Västra Götaland för humankonsumtion 

 
Tabell 40: Förbrukning av vete för de aktuella kvarnar som redovisades i produktionsstapeln ovan. 
Kvarnar ton 
Frebaco 25 000 
Lilla Harrie (Pågens) 11 600 
Nordmills 500 
Berte Qvarn 4000 
 
Tabell 41: Veteflöden i Västra Götaland 

Vete för humankonsumtion Mängd (ton)
Totalkonsumtion odlad vete 113 470 
Produktion i Västra Götaland 147 500 
varav ekologiskt vete  5190 
varav Reppe köper in 65 000  
varav kvarnar köper in 41 100 
varav på export  40 000 
Överskott i Västra Götaland 34 000 
 

5.6.2  Råg 
Den totala konsumtionen av rågmjöl är 8,5 kg/person och år (Jordbruksverket, 2004:7). 
Totalkonsumtionen innehåller framförallt industrins förbrukning på bagerier etc 
eftersom den direkta konsumtionen av rågmjöl i hemmet och hos storhushåll endast är 
0,1 kg/person och år (Jordbruksverket, 2004:7). Uppgiften om totalkonsumtionen 
baseras på inventeringar från kvarnar (Wikberger, pers. medd.). Det ger en total 
konsumtion på 12 835 ton i Västra Götaland. Dessutom har ett svinn på en procent 
antagits tillkomma från kvarn till försäljning i butik. Svinnet har inkluderats i 
konsumtionsstapeln i Figur 24 nedan. Konsumtionen har därefter räknats om till hur 
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mycket råg som behöver odlas för att uppnå Västra Götalands behov. Av odlat råg antas 
75 % bli siktat rågmjöl (Koch, pers. medd.). Det ger att 17 280 ton råg behövs för att 
täcka Västra Götalands konsumtion. 
 
Totalt odlas 22 600 ton råg i Västra Götaland enligt SCBs statistik (JO 16 SM 0402). 
Med uppgifter från viktiga aktörer gällande inköp av råg konstateras att all odlad råg går 
till humankonsumtion (Ruhlander, pers. medd.) (Gustafsson, pers. medd) (Jonsson, 
pers. medd.). Uppgifterna om fördelningen presenteras i appendix B. Cirka åtta procent 
av länets rågskörd (1810 ton) är klassad som ekologisk odling men är inte certifierad 
och kan därför inte märkas med KRAV. I landet är knappt 90 % av den ekologiska 
rågskörden även certifierad skörd. Om samma förhållande antas i Västra Götaland 
skulle 1600 ton utgöra ekologiskt certifierad råg. Den beräknade ekologiskt certifierade 
mängden vete presenteras i Tabell 42 och Figur 24 nedan.  
 
Västra Götaland är självförsörjande på rågmjöl. Insamlingen av rågdata visar dock att i 
verkligheten stannar allt rågmjöl inte kvar inom regionen idag. Figur 24 visar att 
förutom kvarnarna Frebaco och Lilla Harrie (Pågens) är bagerier som Wasabröd och 
Leksandsbröd stora aktörer. En del av rågen går även på export.  
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Figur 24: Konsumtion och produktion av råg i Västra Götaland för humankonsumtion 

Tabell 42: Rågflöden i Västra Götaland 

Råg för humankonsumtion Mängd 
(ton) 

Totalkonsumtion odlad råg 17 280 
Produktion i Västra Götaland 22 600 
varav ekologisk råg 1600 
varav bagerier köper in 13 500  
varav kvarnar köper in 8200 
varav på export  900 
Överskott i Västra Götaland 5320 
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5.6.3  Havre  
Den totala konsumtionen av havregryn med mera är 4,4 kg/person och år 
(Jordbruksverket, 2004:7). Konsumtionssiffran inkluderar även gryn av korn, vete och 
råg. Någon specifik uppgift gällande havregrynkonsumtionen har inte hittats och därför 
används denna i brist på annat. Konsumtionen av korn-, vete-, och råggryn antas vara 
liten i förhållande till havregrynens storlek. Totalkonsumtionen på 4,4 innehåller 
förutom konsumtionen i hushåll och storhushåll även den konsumtion som åtgår vid 
industrins förädling. Uppgiften om totalkonsumtionen baseras på inventeringar från 
kvarnar (Wikberger, pers. medd.). Det ger en total konsumtion på 6640 ton i Västra 
Götaland. Dessutom har ett svinn på en procent antagits tillkomma från kvarn till 
försäljning i butik. Svinnet har inkluderats i konsumtionsstapeln i Figur 25 nedan. 
Konsumtionen har därefter räknats om till hur mycket havre som behöver odlas för att 
uppnå Västra Götalands behov. Av odlad havre får 30 % sorteras bort som skal. I 
grynprocessen är förhållandet ett till ett (Koch, pers. medd.). Det ger att 9590 ton havre 
behövs för att täcka Västra Götalands konsumtion. 
 
Totalt odlas 349 050 ton havre i Västra Götaland enligt SCBs statistik (JO 16 SM 
0402). Med uppgifter från viktiga aktörer gällande inköp av spannmål till foder och 
humankonsumtion har en uppskattning gjorts angående hur mycket av den odlade 
havren som går till foder respektive humankonsumtion (Ruhlander, pers. medd.) 
(Gustafsson, pers. medd) (Jonsson, pers. medd.). Uppgifterna om fördelningen 
presenteras i appendix B. Uppskattningarna visar att ca 6 % av Västra Götalands odlade 
havre går till humankonsumtion och 94 % till foder. Det ger en humanhavreproduktion 
på 22 000 ton havre. Cirka sex procent av länets havreskörd  (1320 ton) är klassad som 
ekologisk odling men är inte certifierad och kan därför inte märkas med KRAV. I landet 
är knappt 60 % av den ekologiska havreskörden även certifierad skörd. Om samma 
förhållande antas i Västra Götaland skulle 770 ton utgöra ekologiskt certifierat havre. 
Den beräknade ekologiskt certifierade mängden havre presenteras i Tabell 43 och Figur 
25 nedan. Samma ekologiska fördelning har antagits för både foder och 
humankonsumtion (Löf, pers. medd). 
 
Västra Götaland är självförsörjande på havre. Insamlingen av havredata visar dock att i 
verkligheten stannar allt havre inte kvar inom regionen idag. Figur 25 visar att knappt 
80 % går till Frebaco kvarn och drygt 20 % går på export.  
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Figur 25: Konsumtion och produktion av havre i Västra Götaland för humankonsumtion 

Tabell 43: Havreflöden i Västra Götaland 

Havre för humankonsumtion Mängd 
(ton)

Totalkonsumtion odlad havre 9590 
Produktion i Västra Götaland 22 000 
varav ekologisk havre 770 
varav Frebaco köper in 17 000  
varav på export  5000 
Överskott i Västra Götaland 12 410 
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5.7 Socker 
Totalkonsumtionen av socker är 43 kg/person och år (Jordbruksverket, 2004:7). Siffran 
är bekräftad av Danisco Sugar (Landquist, pers. medd.) och framtagen genom Danisco 
Sugars produktion plus importerat socker minus exporterat socker. Sockerförbrukningen 
presenteras i ett vitsockervärde och representerar både konsumtionen av ”rent” socker i 
hushållet samt användningen i industrin. Sockerinnehållet i importerade förädlade 
produkter har inkluderats genom beräkningar (Wikberger pers. medd.). Enligt Danisco 
Sugar (www.daniscosugar.com) kan en trend i sockerförbrukningen urskiljas. De 
privata hushållen använder allt mindre socker men trots det är konsumtionen ganska 
stabil. Vi syltar, saftar och bakar mindre än tidigare men köper istället mer bakverk, 
marmelader, halvfabrikat samt färdiglagad mat. 1960 stod de privata hushållen för 65 % 
av sockerförbrukningen, idag är den snarare 20 %. Den ändrade livsstilen innebär att 
livsmedelsindustrin står för nästan 80 % av sockerförbrukningen vilket redovisas i Figur 
26 nedan. Tabell 44 visar fördelningen av sockerförbrukningen i svensk livsmedels-
industri (www.daniscosugar.com). 
 
Tabell 44: Sockerförbrukning i livsmedelsindustrin 03/04 

Sockerförbrukning i  
livsmedelsindustrin 03/04 

% 

Drycker 28 
Bageri 20 
Konfektyr 20 
Mejeri 5 
Sylt/Marmelad 19 
Diverse 8 
 
Svinn av socker har inte inventerats separat. Jordbruksverkets uppgifter för 
svinnberäkningar har använts. För socker är dessa 1 %. Svinnet vid produktionen 
inkluderas inte eftersom konsumtionssiffran inkluderar Danisco Sugars data för 
produktion. Mängden svinn till och med butik/industriförädling har inkluderats i 
konsumtionsstapeln i Figur 26 nedan.   
 
Odling av sockerbetor och produktion av socker sker inte inom Västra Götaland. Av 
Danisco Sugars produktion är 0,5 % ekologiskt producerad (Landquist, pers. medd).  
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Figur 26: Konsumtion och produktion av socker i Västra Götaland. 

 
Självförsörjandegraden av socker för Västra Götaland är noll. När det gäller 
försäljningen av socker kommer 96 % från Sverige, 4 % från utlandet (Danmark 
(florsocker), Finland (sylt-, bit- och fruktsocker) och Mauritius (rörsockerprodukterna) 
(Landquist, pers. medd.).  
 
I Tabell 45 sammanfattas sockerflödena i siffror för Västra Götaland. 
 
Tabell 45: Sockerflöden i Västra Götaland 

Socker Mängd 
(ton)

Totalkonsumtion 66 000 
varav hushållens del ca 13 100  
varav industrins del ca 52 300 
varav svinn 650  
Ekologiskt socker av Västra 
Götalands konsumtion 

330  

Produktion i Västra 
Götaland 

0 

Underskott i Västra 
Götaland 

-66 300 

svenskt ursprung 63 400 
utländskt ursprung 2640 
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5.8 Matpotatis 
De uppgifter som finns gällande konsumtionen av potatis visar att den totala 
konsumtionen av potatis troligen inte har förändrat sig så mycket under en lång tid. 
Enligt statistiken (Jordbruksverket, 2004:7) har man räknat med en totalkonsumtion på 
84 kg potatis/person och år sedan 80-talet. Enligt Jordbruksverket (Wikberger, pers. 
medd.) har en undersökning utförts under de senaste åren som visar på att denna 
konsumtion av potatis fortfarande är rimlig. SMAK, Svensk Matpotatiskontroll, 
(Pettersson S, pers. medd.) menar även att detta är de enda data för konsumtion av 
potatis som finns i dagsläget. Vad som däremot förändras är hur vi använder vår potatis. 
Trenden går tydligt mot att en större mängd potatis konsumeras i förädlade 
potatisprodukter som exempelvis pommes frites och chips. År 1990 konsumerades en 
knapp tredjedel av potatisen i förädlade produkter medan motsvarande siffra idag är 
ungefär 50 %. Potatisbranschen genom SMAK (Pettersson S, pers. medd.) bekräftar den 
minskade konsumtionen av oförädlad potatis. Fördelningen mellan potatisens 
användning redovisas även i figuren nedan. 
 
Totalkonsumtionen på 84 kg potatis/person och år motsvarar den mängd som vi får med 
oss hem från affären och den mängd råvara som åtgår vid potatisförädlingen. Skalet är 
inkluderat. 
 
Potatis är en produkt där ett vanligt problem är att erhålla rätt produktkvalité och 
mängden svinn bör därför beaktas. I en tidigare utförd livscykelanalys av matpotatis 
(Mattsson et al, 2001) beaktades speciellt de förlorade svinnflödena i potatiskedjan 
(odling, packeri, butik). Här har data från livscykelanalysen använts för att beräkna 
mängden svinn från odling till butik. Samma svinnmängd har antagits för den mängd 
potatis som går till industriförädling. Det ger ett behov av 1,23 kg potatis för att erhålla 
1 kg från butik. Den största mängden svinn uppstår hos konsumenten, t ex i samband 
med skalning. Detta har dock inte inkluderats i denna undersökning. Mängden svinn till 
och med butik/industriförädling har inkluderats i konsumtionsstapeln i Figur 27 nedan.   
 
Produktion av matpotatis i Västra Götaland redovisas i statistik från SCB (JO 16 SM 
0402). Data representerar skörd för ekologisk och konventionell potatis under 2003. 
Den totala potatisskörden i Västra Götaland är ca 92 000 ton. 
 
Knappt två procent av länets potatisskörd (1600 ton) är klassad som ekologisk odling 
men är inte certifierad och kan därför inte märkas med KRAV. I landet är ungefär 80 % 
av den ekologiska potatisskörden även certifierad skörd. Om samma förhållande antas i 
Västra Götaland skulle 1280 ton utgöra ekologiskt certifierad potatis. Den beräknade 
ekologiskt certifierade mängden potatis presenteras i tabell och figur nedan.  
 
När det gäller den verkliga potatisanvändningen är det osäkert hur användningen sker. 
Topp köper in en del av produktionen på kontrakt för vidareförädling. Dafgårds har 
kontaktats men potatis för deras färdigrätter köps in i redan förädlad form (Pettersson R, 
pers. medd.). Estrellas potatis för chipstillverkning kommer från Halland och Skåne 
(Rot, pers. medd.). 
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Vid jämförelse av konsumtionen och produktionen konstateras att Västra Götaland inte 
är självförsörjande på potatis (se Figur 27). 
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Figur 27: Konsumtion och produktion av matpotatis i Västra Götaland 

 
Självförsörjandegraden är ca 60 %. Det underskott som uppstår kan till allra största del 
antas täckas av svensk produktion (Pettersson S, pers. medd.). Halland och Skåne är 
områden med stor produktion. En mindre del importeras från Danmark till skalerier för 
användning till restauranger och storkök. Detta kan antas utgöras av ca 5-6 % av den 
totala konsumtionen. 
 
I Tabell 46 sammanfattas potatisflödena i siffror inom Västra Götaland. 
 
Tabell 46: Potatisflöden i Västra Götaland 

Potatis Mängd 
(ton)

Totalkonsumtion 155 270 
varav potatis till vidareförädling 63 120 
varav svinn 29 000
Produktion i Västra Götaland 91 900 
varav ekologisk potatis 1280 
varav Topp köper in 10 000
Underskott i Västra Götaland -63 300 
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5.9 Grönsaker 
Siffrorna för konsumtion av grönsaker är hämtade från Jordbruksverkets statistik 
(Jordbruksverket, 2004:7). Dessa representerar direktkonsumtionen, d v s de totala 
leveranserna från producenter av färska grönsaker till enskilda hushåll och storhushåll. 
Kvantiteterna redovisas i den form produkterna når konsumenten fast exklusive 
förpackning. Information saknas om konsumtionen av industriellt beredda grönsaker 
(frysta, konserverade, inlagda etc.) Observera att totalt konsumeras 18,9 kg beredda 
grönsaker per person och år men data finns inte presenterat per grönsaksslag. 
 
En faktor för svinn har lagts på den direkta konsumtionen. Kunskapen om svinnets 
storlek är mycket osäker. Svinnet motsvarar här den mängd produkt som av olika 
anledningar kasseras mellan producent och konsument. I de fall inget annat anges har 
Jordbruksverkets data för svinn använts (Wikberger, pers. medd). 
 
Produktionen har hämtats från ”trädgårdsinventeringen 2003” (JO 33 SM 0301) där 
skördarna avser år 2002. Ekologiska skördar har inventerats separat (www.krav.se), 
(Wester, pers. medd), (Marmolin, pers. medd.). 
 
Generellt är självförsörjningsgraden av grönsaker låg inom Västra Götaland och 
kunskapen om hur de verkliga flödena till och från regionen förhåller sig är mycket 
dålig. Försäljningskanalerna för grönsaker är många och det har varit svårt att få en 
samlad bild över de verkliga grönsaksflödena till och från regionen. Att sälja inom 
regionen är för vissa företag ett mål (Borgström, pers. medd.) eftersom att sälja närodlat 
även kan innebära högre priser.    
 
Uppgifter om huruvida underskottet täcks upp av svensk eller utländsk produktion har 
inte funnits tillgängliga för projektet. Utgångspunkten har varit att studera Sveriges 
självförsörjningsgrad av grönsaker och antagit att den är representativ även för Västra 
Götaland (Jordbruksverket 2002:4) (Ekelund, pers. medd.). 

5.9.1  Morot 
Konsumtionen av färska morötter är 8,3 kg/person (Jordbruksverket, 2004:7). Detta 
inkluderar inte industrins användning, t ex förbrukning av frysta morötter. 3 % svinn har 
antagits från produktion t o m butik (Wikberger, pers. medd). Svinnet har lagts på 
konsumtionen som totalt för Västra Götalands invånare blir 12 909 ton.  
 
Produktionen av morötter inom Västra Götaland redovisas i trädgårdsinventeringen 
2003 (JO 33 SM 0301) och är enligt 2002 års skörd 4020 ton. Topp köper in ca 2000 
ton morötter årligen från Västra Götaland för deras djupfrysta grönsaksblandningar. 
Västra Götalands självförsörjningsgrad skulle kunna vara 31 % på färska morötter. I 
verkligheten är självförsörjningsgraden lägre eftersom Topp köper in en stor del av 
morötterna. Med en antagen skördenivå på ekologiska morötter på 27 ton/ha (Marmolin, 
pers. medd) och KRAVs uppgifter om ekologisk morotsareal i Västra Götaland har den 
ekologiska skörden beräknats till 456 ton. Den ekologiska andelen utgör därmed 11 % 
av Västra Götalands produktion.  
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Sveriges självförsörjningsgrad av morötter var 92 % år 2002 (Ekelund, pers. medd.). 
Om Västra Götaland antas vara representativt för Sverige så kan 88 % av underskottet 
antas täckas av svensk produktion och resten antas importeras. De fem största 
exportländerna av morötter var 1999 i fallande ordning Nederländerna, Frankrike, 
Italien, USA och Belgien (Jordbruksverket 2002:4). Resultaten presenteras i Figur 28 
och Tabell 47. 
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Figur 28: Konsumtion och produktion av morötter i Västra Götaland. 

 
Tabell 47: Morotsflöden i Västra Götaland 

Morot Mängd 
(ton)

Totalkonsumtion 12 909 
varav svinn 376 
Produktion i Västra 
Götaland 

4020 

varav ekologiska morötter 456 
varav Topp köper in 2000  
Underskott i Västra 
Götaland 

-8889 

svenskt ursprung -7856 
utländskt ursprung -1033 
 

5.9.2  Vitkål, rödkål, blomkål, brysselkål, grönkål och 
 salladskål 

Information om konsumtionen av kål anges endast i aggregerad form för de ovan 
nämnda kålslagen. I genomsnitt så konsumerar varje person 6,5 kg av kålgrönsaker 
under ett år (Jordbruksstatisktisk årsbok, 2004). Dessutom har 5 % svinn antagits från 
produktion t o m butik (Wikberger, pers. medd). Svinnet har lagts på konsumtions-
stapeln och totalt konsumeras 10 310 ton.  
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Produktionen av vitkål, blomkål och salladskål, vilka är de enda redovisade odlade 
kålslagen i Västra Götaland, är 6128 ton (JO 33 SM 0301). Av detta utgör cirka 5940 
ton vitkål (JO 33 SM 0301). Västra Götaland anses ha goda förhållanden för odling av 
just vitkål och levererar uppskattningsvis även ungefär hälften av länets skörd till övriga 
delar i Sverige (Borgström, pers. medd.). Med en antagen skördenivå på ekologisk 
vitkål på 45 ton/ha (Marmolin, pers. medd) och KRAVs uppgifter om ekologisk 
vitkålsareal i Västra Götaland (www.krav.se) har den ekologiska skörden beräknats till 
870 ton. Den ekologiska skörden utgör 14 % av den totala kålproduktionen i länet. 
Dafgårds är en stor användare av vitkål inom Västra Götaland. De köper in 2500 ton av 
länets vitkål för att använda vid produktion av kåldolmar.  
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Figur 29: Konsumtion och produktion av kål i Västra Götaland 

I Figur 29 kan konsumtionen och produktionen av kål inom Västra Götaland jämföras. 
En rak jämförelse av siffrorna skulle visa att den teoretiska självförsörjningsgraden på 
kål var 60 %. Detta stämmer antagligen inte överens med verkligheten eftersom en 
betydande del av den vitkål som odlas inom regionen levereras till Dafgårds och till 
övriga Sverige.  
 
En marknadsöversikt av trädgårdsprodukter (Jordbruksverket 2002:4) visar att Sverige 
har en självförsörjningsgrad på 43 % för kål exklusive blomkål som ligger högre med en 
självförsörjningsgrad på 66 %. Någon specifik redovisning av hur underskottet täcks 
upp görs inte i detta fall eftersom det inte finns några säkra siffror men man kan dock 
anta att underskottet täcks upp av betydande delar både från Sverige och utlandet. 
Resultaten presenteras i siffror i Tabell 48. 
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Tabell 48: Kålflöden i Västra Götaland 

Kål Mängd 
(ton)

Totalkonsumtion 10 310 
varav svinn 490 
Produktion i Västra Götaland 6170 
varav vitkål 5940 
varav ekologisk vitkål 870  
varav till Dafgårds kåldolmar 2500 
Underskott i Västra 
Götaland* 

-4140 

* Underskottet är större i verkligheten eftersom vitkålen utgör betydande del av 
produktionen. 

5.9.3  Lök  
I Sverige konsumerar vi 5,6 kg lök per person och år (Jordbruksverket, 2004:7). För 
Västra Götalands innevånare blir det en total konsumtion på 8456 ton. Dessutom antas 
tre procent svinn tillkomma för att erhålla 5,6 kg lök per person och år (Wikberger, pers. 
medd.). Svinn är inkluderat i konsumtionsstapeln i Figur 30. 
 
Enligt Jordbruksverkets statistik över lökskördar i Västra Götaland är den 43 ton (JO 33 
SM 0301). Självförsörjandegraden för lök är minimal (<1 %) vilket syns tydligt i Figur 
30 nedan. Den ekologiska lökarealen inom regionen är 1,9 ha (www.krav.se). 
Skördenivån för ekologisk lök i Västra Götaland uppskattas till 15 ton/ha (Marmolin, 
pers. medd.). Det ger en ekologisk skörd på 29 ton vilket utgör ca 2/3 av den totala 
produktionen i länet. Andelen ekologisk produktion är hög i förhållande till 
produktionen men eftersom produktionen är mycket liten så handlar det om små 
kvantiteter. 
 
Några specifika uppgifter om hur Västra Götaland täcker upp sitt underskott har inte 
kunnat hittas. Sveriges självförsörjningsgrad på lök var 62 % år 2000 (Jordbruksverket 
2002:4) och har antagits som en rimlig fördelning mellan svensk och utländsk lök som 
äts i Västra Götaland. 1999 var världens största exportländer för lök i fallande ordning 
Nederländerna, USA, Argentina och Spanien (Jordbruksverket 2002:4). Samtliga 
lökflöden finns presenterade i Tabell 49. 
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Figur 30: Konsumtion och produktion av matlök i Västra Götaland 

Tabell 49: Lökflöden i Västra Götaland 

Matlök Mängd 
(ton) 

Totalkonsumtion 8710 
varav svinn 254  
Produktion i Västra 
Götaland 

43 

varav ekologisk lök 29 
Underskott i Västra 
Götaland 

-8667 

svenskt ursprung -5357 
utländskt ursprung -3310 
 

5.9.4  Sallad 
I Sverige konsumerar vi år 2002 6,2 kg sallad per person och år (Jordbruksverket, 
2004:7). 1995 var motsvarande salladskonsumtion 4 kg, d v s en ökning har skett med 
2,2 kg per person och år. För Västra Götalands innevånare innebär det en total 
konsumtion på 9362 ton för år 2002. Svinn har identifierats som en viktig faktor ur 
miljösynpunkt i en livscykelanalys av isbergssallad. Från odling till och med butik antas 
11 % svinn tillkomma (Wallén et al, 2002 ). Svinn är inkluderat i konsumtionsstapeln i 
Figur 31. 
 
Enligt Jordbruksverkets statistik över salladsskördar i Västra Götaland är den 14 ton på 
friland plus 977 000 kruksallader i växthus (JO 33 SM 0301). Salladsmängden från en 
kruksallad har antagits till 100 gram. Beräkningar av Västra Götalands 
salladsproduktion blir 112 ton där salladsproduktionen i växthus står för över 85 %. 
Kruksalladerna varierar i vikt och den angivna salladsproduktionen bör därför ses som 
en grov uppskattning. Självförsörjandegraden för sallad är liten (~1 %) vilket syns 
tydligt i Figur 31 nedan.  Den ekologiska salladsarealen inom regionen är 0,2 ha på 
friland och 1150 kvadratmeter i växthus (www.krav.se). Skördenivån för ekologisk 
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sallad på friland i Västra Götaland uppskattas till 20 ton/ha (Marmolin, pers. medd.). 
Skördenivå för odling i växthus har p g a databrist antagits med uppgifter för 
konventionell skörd, 55 stycken krukor per kvm (JO 33 SM 0301). Det ger en total 
ekologisk skörd på 10 ton vilket utgör ca 9 % av den totala produktionen i länet. Siffran 
för den ekologiska skörden är osäker och ligger antagligen lägre än vad som uppskattats 
i beräkningar.  
 
Några specifika uppgifter om hur Västra Götaland täcker upp sitt underskott har inte 
kunnat hittas. Sveriges självförsörjningsgrad på isbergssallad var 47 % år 2000 
(Jordbruksverket 2002:4) och har antagits som en rimlig fördelning mellan svensk och 
utländsk sallad som äts i Västra Götaland. 1999 var de största exportländerna av sallad 
Spanien, USA, Italien och Nederländerna (Jordbruksverket 2002:4). Samtliga 
salladsflöden finns presenterade i Tabell 50. 
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Figur 31: Konsumtion och produktion av sallad i Västra Götaland 

Tabell 50: Salladsflöden i Västra Götaland 

Sallad Mängd 
(ton)

Totalkonsumtion 10 390 
varav svinn 1030  
Produktion i Västra 
Götaland 

112

varav ekologisk sallad 10 
Underskott i Västra 
Götaland 

-10280

svenskt ursprung -4770
utländskt ursprung -5510
  

5.9.5 Tomat 
I Sverige konsumerar vi 8,7 kg tomater per person och år (Jordbruksverket, 2004:7). 
Tomater är den grönsak som vi konsumerar mest av per person i Sverige och det är även 
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den grönsak som produceras mest i världen (Jordbruksverket 2002:4). För Västra 
Götalands innevånare innebär det en total konsumtion på 13 140 ton för år 2002. 
Dessutom antas sju procent svinn tillkomma för att erhålla 8,7 kg tomat från butik per 
person och år  (Wikberger, pers. medd.). Svinn är inkluderat i konsumtionsstapeln i 
Figur 32. 1990 var konsumtionen 6,3 kg per person och år trenden går mot en ökad 
konsumtion av tomat. Konsumtionen ovan avser endast färska tomater så här ingår inte 
den mängd vi konsumerar i form av konserver med krossad eller passerad tomat.  
 
Enligt Jordbruksverkets statistik över tomatskördar i växthus inom Västra Götaland är 
den 439 ton (JO 33 SM 0301). Det innebär en låg självförsörjandegrad för tomat på 
drygt 3 %. Den ekologiska tomatarealen inom regionen är 4134 kvadratmeter i växthus 
(www.krav.se). Skördenivån för ekologisk tomat i Västra Götaland uppskattas till 12 
kg/kvm (Marmolin, pers. medd). Det ger en total ekologisk skörd på 50 ton vilket utgör 
ca 11 % av den totala produktionen i länet.  
 
Några specifika uppgifter om hur Västra Götaland täcker upp sitt underskott har inte 
kunnat hittas. Sveriges självförsörjningsgrad på tomater var 27 % år 2002 (Ekelund, 
pers. medd.) och har antagits som en rimlig fördelning mellan svenska och utländska 
tomater som äts i Västra Götaland. 1999 var de största exportländerna av tomater 
Spanien, Mexico och Nederländerna (Jordbruksverket 2002:4). Samtliga tomatflöden 
finns presenterade i Tabell 51. 
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Figur 32: Konsumtion och produktion av tomat i Västra Götaland 
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Tabell 51: Tomatflöden i Västra Götaland 

Tomater Mängd 
(ton)

Totalkonsumtion 14 060 
varav svinn 920  
Produktion i Västra 
Götaland 

439 

varav ekologiska tomater 50 
Underskott i Västra 
Götaland 

-13 620 

svenskt ursprung -3360 
utländskt ursprung -10 260 
  

5.9.6 Gurka 
I Sverige konsumerar vi 4,2 kg gurka per person och år (Jordbruksverket, 2004:7). För 
Västra Götalands innevånare innebär det en total konsumtion på 6340 ton för år 2002. 
Dessutom antas fem procent svinn tillkomma för att erhålla 4,2 kg tomat från butik per 
person och år (Wikberger, pers. medd.). Svinn är inkluderat i konsumtionsstapeln i 
Figur 33. 
 
Enligt Jordbruksverkets statistik över gurkskördar i växthus inom Västra Götaland är 
den 192 ton (JO 33 SM 0301). Det innebär en låg självförsörjandegrad för gurka på 
knappt 3 %. Den ekologiska gurkarealen inom regionen är 1832 kvadratmeter i växthus 
(www.krav.se). Skördenivån för ekologisk gurka i Västra Götaland uppskattas till 20 
kg/kvm (Marmolin, pers. medd.). Det ger en total ekologisk skörd på 37 ton vilket utgör 
nästan 20 % av den totala produktionen i länet.   
 
Några specifika uppgifter om hur Västra Götaland täcker upp sitt underskott har inte 
kunnat hittas. Sveriges självförsörjningsgrad på gurka var 59 % år 2002 (Ekelund, pers. 
medd.) och har antagits som en rimlig fördelning mellan svensk och utländsk gurka som 
äts i Västra Götaland. 1999 var de största exportländerna av gurka Nederländerna, 
Mexico och Spanien (Jordbruksverket 2002:4). Samtliga gurkflöden finns presenterade i 
Tabell 52. 
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Figur 33: Konsumtion och produktion av gurka i Västra Götaland 

 
Tabell 52: Gurkflöden i Västra Götaland 

Gurka Mängd 
(ton) 

Totalkonsumtion 6660 
varav svinn 320  
Produktion i Västra 
Götaland 

192 

varav ekologisk gurka 37 
Underskott i Västra 
Götaland 

-6470 

svenskt ursprung -3740  
utländskt ursprung -2730 
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5.10 Frukt 

5.10.1  Äpple och päron 
I Sverige konsumerar vi 12,2 kg äpplen och päron per person och år (Jordbruksverket, 
2004:7). För Västra Götalands innevånare innebär det en total konsumtion på 18420 ton 
för år 2002. Dessutom antas åtta procent svinn tillkomma för att erhålla 12,2 kg äpplen 
och päron från butik per person och år (Wikberger, pers. medd.). Svinn är inkluderat i 
konsumtionsstapeln i Figur 34.  
 
Enligt Jordbruksverkets statistik odlas 6,9 ha äpplen och 1,0 ha päron inom regionen 
(JO 33 SM 0301) varav 1,6 ha är ekologisk äppelodling (www.krav.se). Uppgifter om 
skördar har erhållits från Hushållningssällskapet (Marmolin, pers. medd). Angivna 
skördenivåer är 19 ton/ha för konventionella äpplen, 22 ton/ha för konventionella päron 
och 12 ton/ha för ekologiska äpplen. Det innebär en total skörd inom Västra Götaland 
på 142 ton och en mycket låg självförsörjandegrad för äpplen och päron på mindre än 1 
%. Den ekologiska skörden är19 ton och utgör 13 % av den totala produktionen.   
 
Några specifika uppgifter om hur Västra Götaland täcker upp sitt underskott har inte 
kunnat hittas. Sveriges självförsörjningsgrad på äpple var 21 % år 2000 
(Jordbruksverket 2002:4) och har antagits som en rimlig uppskattning av fördelningen 
mellan svenska och utländska äpplen och päron som äts i Västra Götalands regionen. 
1999 var de största exportländerna av äpplen Frankrike, USA, Italien och Chile 
(Jordbruksverket 2002:4). Samma källa redovisar de största exportländerna av päron till 
Argentina, Nederländerna, Belgien och USA. Resultaten för äpplen och päron 
presenteras i Tabell 53. 
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Figur 34: Konsumtion och produktion av äpplen och päron i Västra Götaland 
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Tabell 53: Äppel- och päronflöden i Västra Götaland 

Äpplen och Päron Mängd 
(ton) 

Totalkonsumtion 19 900 
varav svinn 1470  
Produktion i Västra 
Götaland 

142 

varav ekologiska  20 
Underskott i Västra 
Götaland 

-19 760 

svenskt ursprung -4040 
utländskt ursprung -15720 
 

5.10.2 Bananer 
I Sverige äter vi ca 19 kg bananer per person och år. För Västra Götaland innebär det en 
årskonsumtion på 28 700 ton. Banan ligger högst i konsumtionen jämfört med andra 
frukter. Sverige är även världsbäst på att äta bananer bland folk förutom i de 
bananproducerande länderna. Inom EU ligger snittet på nära 11 kg per person och år. 
Siffrorna baseras på nettoimporten av bananer så det är osäkert hur stor den verkliga 
konsumtionen är eftersom frukt kasseras t ex under transport och i butik (Lustig, 2004). 
Konsumtionsstapeln i figuren nedan inkluderar detta produktsvinn. 
 
Konsumtionen av ekologiska bananer är ungefär 3,4 % av den svenska 
totalkonsumtionen (Lustig, 2004). 
 
De flesta bananer som säljs i Sverige kommer från Latinamerika. Costa Rica är det land 
som exporterar mest bananer till Sverige (24 %), följt av Colombia (22 %), Panama (8 
%) och Ecuador (5%) (Lustig, 2004). Det finns flera banansorter men den som odlas för 
export och som säljs i Sverige heter Cavendish. Resultaten kan även åskådliggöras i 
Tabell 54. 
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Figur 35: Konsumtion och produktion av bananer i Västra Götaland 
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Tabell 54: Bananflöden i Västra Götaland 

Banan Mängd 
(ton)

Totalkonsumtion 28 700 
varav ekologiska bananer 980 
Produktion i Västra 
Götaland 

0 

Underskott i Västra 
Götaland 

-28 700 

svenskt ursprung -0  
utländskt ursprung -28 700
 

5.10.3 Citrus 
I Sverige konsumerar vi 15 kg citrusfrukter per person och år (Jordbruksverket, 2004:7). 
Inga uppgifter om hur stor del av detta som är ekologiskt har erhållits. För Västra 
Götaland innebär det en årskonsumtion på 23 220 ton. Där ingår även ett tillägg på 570 
ton svinn, vilket motsvarar 2,5 % (Wikberger, pers. medd.). 
 
1999 var de största exportländerna av apelsiner Spanien, Sydafrika, Marocko och 
Grekland (Jordbruksverket 2002:4). 
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5.11 Drycker 

5.11.1 Kaffe 
I Sverige konsumerar vi enligt Svensk Kaffeinformation 8,61 kg rostat kaffe per person 
och år (www.kaffeinformation.se). Det motsvarar 144 liter eller drygt tre koppar kaffe 
per dag. Statistik från Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2004:7) visar på en något lägre 
konsumtion: 7,4 kg rostat kaffe per person samt ca 0,4 kg snabbkaffe (inkluderar även 
snabbte, men denna del är förmodligen liten). Det kaffe som dricks i Sverige kommer 
huvudsakligen från Brasilien (46 %), Colombia (20 %) och Peru (8 %); vi antar att detta 
förhållande även gäller för Västra Götaland. Figur 36 visar den totala konsumtionen av 
kaffe i Västra Götaland, samt de viktigaste ursprungsländerna. Konsumtionen är baserad 
på att vi dricker 8,61 kg rostat kaffe per capita. Det uppskattas att 4 % av det kaffe som 
konsumeras i Sverige är ekologiskt producerat (Löfberg, pers. medd.) 
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Figur 36. Import av kaffe till Västra Götaland under 2003 

 
Tabell 55. Import av kaffe till Västra Götaland under 2003. 

 Import Varav 
ekologiskt

Peru 1 040 
Colombia 2 600 
Brasilien 5 981 
Övriga länder 3 380 
Totalt 13 001 520
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5.11.2 Te 
Tekonsumtionen i Sverige uppgår till 0,3 kg per person och år (Jordbruksverket, 
2004:7). Detta innebär att Västra Götaland konsumerar ca 453 ton per år. Inga uppgifter 
om hur stor del av detta som är ekologiskt har erhållits. 
 

5.11.3 Mineralvatten 
Försäljningen av vatten på flaska har ökat kraftigt under de senaste åren. Enligt Svenska 
Bryggareföreningen konsumerades 20,2 liter mineralvatten och annat kolsyrat vatten, år 
2003 (www.sverigesbryggerier.se). Statistiken visar att konsumtionen av buteljerat 
vatten nästan fördubblats under de senaste 10 åren; 1992 var den 10,6 liter per person. 
Figur 37 visar konsumtionen i Västra Götaland under 2003 på 30,5 miljoner liter. 
Produktionen i Västra Götaland uppgick år 2003 till 41 000 liter, varav 34 000 liter 
såldes inom regionen (Bengtson, pers. medd.). Detta innebär ett underskott på 30,47 
miljoner liter i Västra Götaland och i stort sett en självförsörjningsgrad på 0 %.  
 
Statistik från Svenska bryggareföreningen visar att den totala mineralvattenkonsum-
tionen i Sverige uppgick till 181,4 miljoner liter under år 2003. Bryggareföreningens 
medlemsföretags försäljning av mineralvatten inom landet var samma år 149,2 miljoner 
liter, vilket motsvarar 83 % av den totala konsumtionen. Vi antar att samma 
förhållanden gäller i Västra Götaland, vilket innebär att 17 % av länets 
mineralvattenkonsumtion tillgodoses av import från utlandet och att resten av 
underskottet tillgodoses av import från övriga delar av Sverige, se Figur 37 samt Tabell 
56. 
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Figur 37. Konsumtion och produktion av mineralvatten och annat kolsyrat vatten i Västra 
Götaland under 2003 
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Tabell 56. Produktion och konsumtion av mineralvatten i Västra Götaland under år 2003. 

 Totalt i Västra 
Götaland 

[ liter] 

Varav import från 
övriga Sverige 

[liter]

Varav import 
från utlandet

 [ liter]
Konsumtion 30 502 000 
Produktion 40 986(*) 
Underskott 30 468 000 25 053 600 5 414 400
(*) 34 000 liter säljs inom Västra Götaland, resten går till övriga Sverige. 
 

5.11.4 Öl 
Vi konsumerar i genomsnitt 55,4 liter öl per person och år i Sverige 
(www.sverigesbryggerier.se). Statistiken över ölkonsumtion inkluderar dock inte 
privatpersoners reseinförsel eller smugglad öl. Enligt statens alkoholinförselsutredning 
(SOU, 2004) så är det bara 67 % av den starköl som konsumeras som kommer från 
systembolaget, varför ölkonsumtionen av starköl har räknat upp till 44 l/person. Vidare 
så är alkoholvanorna inte jämt fördelade mellan olika regioner i Sverige; enligt ovan 
nämnda alkoholutredning så är alkoholkonsumtionen 5 % högre i Västra Götaland 
jämfört med det nationella snittet, räknat i ren alkohol. I enlighet med detta har Västra 
Götalands ölkonsumtion räknats upp ytterligare med en faktor av 1,05. Den totala 
ölkonsumtionen i Västra Götaland under 2003 var därmed 73 liter per person (se Tabell 
57). 
 
Tabell 57. Ölkonsumtionen i Sverige och Västra Götaland under år 2003. 

 Nationell 
konsumtion

[liter/person]

Reseinförsel och 
smuggling av 

starköl medräknat 
[liter/person]

Västra Götaland 
konsumtion 
faktor 1,05

[liter/person]
Lättöl 5,4 5,4 5,4 
Folköl 20,4 20,4 21,4 
Starköl 29,6 44,0 46,2 
Totalt öl 55,4 69,8 73,0 
 
Det finns två ölbryggerier i Västra Götaland: Grebbestads och Ahlafors bryggerier. Den 
totala ölproduktionen under 2003 uppgick till 280 000 liter (Wennerås och Pihl, pers. 
medd.). Detta öl säljs inom regionen. Då den totala konsumtionen ligger på 115,8 
miljoner liter, är självförsörjningsgraden i stort sett 0 % (se Figur 38).  
 
Statistik från Svenska bryggareföreningen, samt med hänsyn tagen till privatinförsel och 
smuggling, visar att den totala ölkonsumtionen i Sverige uppgick till 607,52 miljoner 
liter under år 2003. Bryggareföreningens medlemsföretags försäljning av öl inom landet 
var samma år 419,2 miljoner liter, vilket motsvarar 70 % av den totala konsumtionen. 
Vi antar att samma förhållanden gäller i Västra Götaland, vilket innebär att 30 % av 
länets ölkonsumtion tillgodoses av import från utlandet och att resten av underskottet 
tillgodoses av import från övriga delar av Sverige, se Figur 38 och Tabell 58. 



  

  SIK 75 (95) 
 

 
 

 

Öl

-125
-100
-75
-50
-25

0
25
50
75

100
125

Konsumtion Produktion Underskott

m
ilj

on
er

 li
te

r/å
r

Import

Från övriga Sve.

Produktion

Konsumtion

 
Figur 38. Konsumtion och produktion av öl i Västra Götaland under år 2003 

 
Tabell 58. Produktion och konsumtion av öl i Västra Götaland under år 2003 

 Totalt i Västra 
Götaland

[ liter]

Varav import från 
övriga Sverige 

[liter]

Varav import från 
utlandet [ liter]

Konsumtion av öl 115 813 773
Produktion av öl 280 000
Underskott 115 533 773 79 633 639 35 900 134
 
 
De huvudsakliga ingredienserna vid tillverkning av öl är malt, vatten, humle och jäst; 
räknat i kvantiteter så är det vatten och malt som är de största. Malt tillverkas genom 
mältning av korn. Det åtgår ungefär 1,25 kg korn för att tillverka 1 kg malt. Vidare 
krävs det ca 100 g malt för att tillverka 1 liter öl; den exakta åtgången beror till stor del 
på den önskade alkoholhalten (Tjörnebrant, pers. medd.). I enlighet med detta, så 
uppskattas den mängd korn som behövdes för att tillgodose Västra Götalands 
ölkonsumtion 2003 till 14 477 ton. Det maltkorn som odlas i Västra Götaland sänds 
vidare till Varaslättens Lagerhus i Vara och Tråvad, samt Viking malt i Halmstad. Allt 
som allt uppgick mängden Västra Götaland-producerat maltkorn under 2003 till 10 000 
ton (Ruhlander och Gustavsson, pers. medd.). Även om det öl som produceras av denna 
malt inte konsumeras i Västra Götaland (en viss del kanske gör det), så var den 
’teoretiska’ självförsörjningsgraden i länet 69 % för maltkorn till öl under 2003 (se 
Figur 39). 
 



 

76 (95)                                                     SIK 

 

Maltkorn till öl

-5000

0

5000

10000

15000

Behov för att uppfylla
VG:s ölkonsumtion

Produktion Underskott

to
n/

år

 
Figur 39. Produktion och konsumtion av maltkorn i Västra Götaland under år 2003 
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5.12 Lyxkonsumtion 

5.12.1 Choklad och konfektyr 
Konsumtion av choklad och konfektyr år 2002 var 16,9 kg/person (Jordbruksverket, 
2004:7), varav 5,8 kg var choklad (www.kraftfoodsnordic.com). Konsumtionen av 
sötsaker har ökat under senare år, från 11 kg/person 1990 till nuvarande nästan 17 
kg/person, se Figur 40.  
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Figur 40. Choklad- och konfektyrkonsumtionen från år 1960 till 2002 

 
Utifrån per capita konsumtionen 2002 uppskattas konsumtionen i Västra Götaland till 
8 758 ton choklad och 16 761 ton konfektyr, se Figur 41 och Figur 42. 
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Figur 41.  Konsumtion och produktion av choklad i Västra Götaland år 2003 
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Figur 42. Konsumtion och produktion av konfektyr i Västra Götaland år 2003 

Det finns ett antal choklad- och konfektyrproducenter i Västra Götaland. Genom 
upplysningar från Gula Sidorna och vidare samtal med producenter har en lista över de 
viktigaste producenterna kunnat sammanställas. Dessa har kontaktats för information 
om produktionsvolym år 2003, samt upplysning om vart produkterna säljs om möjligt. 
Följande sju företag har kontaktats: ACT Produkter i Alingsås (Eriksson, pers. medd.); 
Dals Konfektyr i Bengtsfors (Salmén, pers. medd.); Grahns konfektyr i Skövde 
(Andrén, pers. medd.); Göteborgs Marsipanfabrik i Göteborg (Hjalmarsson, pers. 
medd); Karamellpojkarna i Alingsås (Martinsson, pers. medd.); Nolhaga konfektyr i 
Alingsås (Larsson, pers. medd.); samt Tott Gott i Skövde (Millkvist, pers. medd.). Deras 
totala produktionsvolym 2003 uppgick till 1 000 ton choklad och 8 862 ton konfektyr. 
Detta täcker inte Västra Götalands konsumtion, utan att det råder ett underskott på 
knappt 8 000 ton av choklad och konfektyr vardera, vilket visas i Tabell 59 och i Figur 
41 och Figur 42.  
 
Detta underskott är ännu större eftersom en del av den choklad och konfektyr som 
produceras i Västra Götaland säljs utanför länet. Det var inte möjligt att få en 
heltäckande bild från samtliga företag om deras försäljningskanaler, men en 
uppskattning av hur mycket av den producerade konfektyren som såldes inom länet har 
ändå gjorts. I de fall där uppgift har erhållits att försäljning sker i hela landet, har det 
antagits att 17 % säljs inom Västra Götaland, vilket är proportionerligt med 
befolkningsmängden. Vissa företag har själva uppskattat hur mycket de säljer inom 
regionen och då har denna siffra använts. Resultatet blir att ungefär 17 % av 
chokladproduktionen och 11 % av konfektyrproduktionen i Västra Götaland också säljs 
inom länet.  
Tabell 59. Konsumtion och produktion av choklad och konfektyr i Västra Götaland år 2003 

 Choklad 
[ton]

varav VG 
försäljning 

[ton]

Konfektyr 
[ton]

varav VG 
försäljning 

[ton]
Konsumtion 8 758 16 761
Produktion 1 000 169 8 862 973
Underskott 7 758 7 899
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5.12.2 Glass 
Livsmedelsföretagen (Li) har statistik som visar att konsumtionen av glass var 12,4 liter 
per person år 2003 (www.li.se). Denna siffra är något lägre än Jordbruksverket som 
uppger 13,1 liter för samma år (Jordbruksverket, 2004:7). Statistiken är dock ändå i 
samma storleksordning; här väljer vi att använda 12,4 liter/person, då Li även har 
upplysning om hur mycket av den glass som vi konsumerar som är baserad på 
vegetabilisk fett respektive animaliskt fett samt hur mycket isglass vi äter. Detta ger en 
total glasskonsumtion i Västra Götaland på 18,8 miljoner liter under 2003, se Tabell 60 
och Figur 43. 52 % av den glass som vi äter är baserad på vegetabiliskt fett (olja) och 43 
% är baserad på animaliskt fett (grädde). 
 
Tabell 60. Konsumtion och produktion av glass i Västra Götaland år 2003 

 Konsumtion 
[liter]

Produktion 
VG [liter]

Överskott 
[liter] 

Baserad på grädde 8 101 698  
Baserad på olja 9 725 244  
Saftis och sorbet 932 320  
säljs i Västra Götaland 3 244 860  
säljs i övriga Sverige 16 105 140  
Import från övriga Sverige 15 514 401 
Totalt 18 759 261 19 350 000 590 739 
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Figur 43.  Konsumtion och produktion av glass i Västra Götaland år 2003 

 
I Västra Götaland finns det fyra stora glassproducenter, vilka har kontaktats för 
upplysning om produktionsvolym år 2003, samt var glassen säljs någonstans. Följande 
företag har kontaktats. Triumph/DiplomIs i Göteborg (Hellgren, pers. medd.); Åse Glass 
i Trollhättan (Holst, pers. medd.); Kling i Mariestad vilket är ägt av Falköpings mejeri 
(Gustavsson, pers. medd.); samt Lejonet och Björnen i Göteborg (Olofsson, pers. 
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medd.). Den totala produktionen uppgick 2003 till 19,4 miljoner liter (ca 9,3 miljoner 
kg), vilket ger en självförsörjningsgrad på 100 %. Företagen har även uppskattat hur 
mycket av produktionen som såldes i Västra Götaland; resultatet visar att totalt ca 17 % 
av det som producerades i Västra Götaland också såldes inom länet. Med detta i 
beaktande så var självförsörjningsgraden för glass i Västra Götaland 2003 17 %; den 
resterande parten kommer från andra svenska producenter (t ex GB Glace och Sia 
Glass). 
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6 Summering av resultat och slutsatser 
Figur 44, Figur 45 och Figur 46 visar den årliga konsumtionen per person av utvalda 
livsmedel, drycker och lyxkonsumtion som inkluderats i projektet. Förhållandena visar 
att vi exempelvis sammanslaget äter betydligt mer choklad och konfektyr än vad vi äter 
fisk under ett år.   

 
Figur 44: Vad äter en västra götalänning på ett år? 

 

 
 
Figur 45: Hur stor är lyxkonsumtionen för en västra götalänning på ett år? 
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Figur 46: Vad dricker en västra götalänning på ett år? 

Läsk har inte inkluderats i projektet men konsumtionen redovisas här för att få en bättre 
helhetsbild över dryckeskonsumtionen. 
 
Resultaten visar att Västra Götaland är helt självförsörjande vad gäller vete, råg och 
havre, samt mjölk, fil och yoghurt (Figur 47). Även för smör och ost täcker 
mjölkråvaran konsumtionen. 
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Figur 47: Konsumtion av mjölk, syrade produkter och grädde 

 
Västra Götaland är en spannmålsintensiv region. Odling av vete, råg och havre täcker 
mer än väl human och foderkonsumtionen i regionen (se Figur 48 och Figur 49). 
Kraftfoderförsörjningen utgör till stor del av sojaprotein från Brasilien och rapsmjöl 
från Tyskland (Figur 49). 
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Figur 48: Konsumtion av vete, råg och havre 
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Figur 49: Konsumtion av foder för Västra Götalands mjölkproduktion 

 
Figur 50 visar att Västra Götaland har en hög självförsörjningsgrad för griskött (90%). 
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Figur 50: Konsumtion av kött 

 
Andra produkter med en självförsörjningsgrad runt 50 % är potatis (60%), nöt (~60%), 
vitkål (60%), ägg (~55%), fisk (~55%), fågel (~50%) (Figur 50, Figur 51, Figur 52 och 
Figur 53). Ägg och potatis är produkter där Sveriges totala självförsörjningsgrad är hög. 
När det gäller fisket så kan man kanske förvåna sig över att självförsörjningen i Västra 
Götaland inte är högre med tanke på regionens hamnar.   
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Figur 51: Konsumtion av potatis 
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Figur 52: Konsumtion av fisk och ägg 

 
För många livsmedel är självförsörjningsgraden låg inom regionen, t ex grönsaker 
(<10% för flera enligt Figur 53), socker (0%), frukt (~0%). 
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Figur 53: Konsumtion av grönsaker 

De produkter med högst ekologisk andel av produktionen i Västra Götaland är vitkål 
(14%), nöt (8%), ägg (8%), mjölkråvara (7%) och cerealier (~5%). 
 
Uppgifter på verkliga livsmedelsflöden till och från regionen är mycket svåra att finna, 
eftersom Sverige ofta ses som en total marknad. Många livsmedel kommer dock från 
relativt närliggande områden, exempelvis ägg och potatis från Halland. 
 
Förbättringspotentialer för en ökad självförsörjningsgrad finns för nötkött, proteinfoder, 
grönsaker och frukt. 
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APPENDIX A:  
Landningar i Västra Götaland under 2003 
Källa: Fiskeriverket (Lundgren, pers. medd.) 
 
Tabell 61. Landningar av konsumtions- och foderfisk i Västra Götaland under 2003 (landad vikt i 
kg),. Källa: Avräkningsnotor (förstahandsförsäljning). 

   LANDAT AV   
ANVÄNDNING ART Västra 

Götaland 
Övr SWE UTL Totalt 

Industri (till foder) Ansjovis 38 536   38 536 
  Blåvitling / Kolmule 5 911 148  19 800 5 930 948 
  Sik-Fiskar 300   300 
  Sill/Strömming 4 337 151 14 000 22 200 4 373 351 
  Skarpsill 10 052 711 47 000  10 099 711 
  Taggmakrill/Mfl 22 232   22 232 
  Tobisfiskar 4 563 146     4 563 146 
Industri Totalt   24 925 224 61 000 42 000 25 028 224 
Konsumtion Bergtunga 9 526 17 4 9 547 
  Blåvitling / Kolmule 68 495   68 495 
  Bläckfiskar, 10-Arm 

Nappar 
514   514 

  Braxen   40  40 
  Fjärsing 1 346 38  1 384 
  Gråsej 603 033 1 380 28 307 632 720 
  Gädda   20  20 
  Gös 7 94  101 
  Havskatt 14 019 347 47 14 413 
  Havskräfta 654 332 11 971 16 617 682 920 
  Hummer 6 887 3 683 182 10 752 
  Hälleflundra 4 925  99 5 024 
  Knot / Knorrhane 789  17 806 
  Kolja 114 474 230 8 360 123 064 
  Krabbtaska 36 933 9 978  46 911 
  Kummel 28 061  471 28 532 
  Lax 95 638  733 
  Lubb 2 527  192 2 719 
  Lyrtorsk 7 182 818 179 8 179 
  Långa 23 667  1 535 25 202 
  Makrill 81 384 10 837 5 172 97 393 
  Marulk 25 808  1 292 27 100 
  Nordhavsräka 2 212 742  321 731 2 534 473 
  Näbb-/Horngädda 192 10  202 
  Okända Fångster 128 500 2 029 5 663 136 192 
  Pigghaj 258 202 792 14 420 273 414 
  Piggvar 3 317  6 3 323 
  Rödspotta 180 628 646 1 490 182 764 
  Rödtunga 503 173 18 12 124 515 315 
  Sandskädda 217   217 
  Sik-Fiskar 38 163  201 
  Sill/Strömming 19 253 923 700 1 604 751 20 859 374 
  Sillar, familj 149   149 
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  Sillhaj/ Håbrand    150 150
  Sjurygg, Stenbit 8 352   8 352
  Skarpsill 1 176 986 69  1 177 055
  Skrubbskädda 2 358 10  2 368
  Slätrocka 8 124  169 8 293
  Slätvar 4 997 16 55 5 068
  Tobisfiskar 195 219   195 219
  Torsk 745 529 8 505 27 448 781 482
  Tångkrabba, 

Strandkrabba 
  539  539

  Tångräkor 11 54  65
  Vitling 42 869 97 1 386 44 352
  Ål 14 984 70 242  85 226
  Ål, Blankål   152  152
  Ål, Gulål 58 954 20 614  79 568
  Äkta tunga 1 472 7 20 1 499
  Öring   18  18
Konsum Totalt   26 484 940 144 772 2 051 886 28 681 597
Totalt   51 410 164 205 772 2 093 886 53 709 821
Konsumtion 
totalt exkl. 
kräftor och räkor 

  23 580 921 122 230 1 713 538 25 416 689
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APPENDIX B Fördelning mellan foder och humankonsumtion 
           

Produktion vete Västra 
Götaland    
Totalt 372 700 ton    
varav ekologiskt 4 %    
      
Foder      
Lantmännen 60 000 ton Foder   
Svenska Foder 125 000 ton Foder   
Foder övriga 13 000 ton Foder   
Doggy 12 000 ton Foder   
Dalafoder 2 000 ton Foder   
 212 000     
Resten egen- 
produktion 
lantbrukare 13 200 ton Foder   
Foder tot 225 200     
      
Human      
Reppe 65 000 ton Human   
Frebaco 25000 ton Human   
Lilla Harrie (Pågen) 11600 ton Human   
Wasabröd 1400 ton Human   
Nordmills 500 ton Human   
Berte Quarn 4000 ton Human   
Brödvete export 40000 ton  Human   
 147 500     
      
Foder 60,42393 %    
Human 39,57607 %    
          
      

Produktion Råg Västra 
Götaland    
Totalt 22 600 ton    
varav ekologiskt 8 %    
      
Human      
Frebaco 7000 ton Human   
Wasabröd 10000 ton Human   
Lilla Harrie (Pågen) 1200 ton Human   
Leksandsbröd 3500 ton Human   
Resten på export 900 ton Human   
 22600     
      
Human 100 %    
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Produktion Korn Västra 
Götaland    
Totalt 140 800 ton    
varav ekologiskt 3 %    
      
Foder      
Lantmännen 18000 ton Foder   
Svenska Foder 40000 ton Foder   
Summa 58000 ton Foder   
Resten egen- 
produktion 
lantbrukare 74 600 ton Foder   
Foder tot 132 600 ton Foder   
      
Human      
Vikingmalt 7000 ton Human   
Export maltkorn 1200 ton Human   
 8200     
      
Foder 94,17614 %    
Human 5,823864 %    
           
      

Produktion Havre Västra 
Götaland    
Totalt 349050 ton    
varav ekologiskt 6 %    
      
Foder      
Lantmännen 2000 ton Foder   
Foder Export 28000 ton Foder   
Svenska Foder 75000 ton Foder   
Summa 105000 ton Foder   
Resten egen- 
produktion 
lantbrukare 222 050 ton Foder   
Foder tot 327 050 ton Foder   
      
Human      
Frebaco 17000 ton Human   
Human Export 5000 ton Human   
Human tot 22000 ton Human   
      
Foder 93,69718 %    
Human 6,302822 %    
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Produktion Rågvete Västra 
Götaland   
Totalt 52700 ton    
varav ekologiskt 6,641366 %    
      
Foder      
Lantmännen 1500 ton Foder   
svenskt foder 5000 ton Foder   
Resten egen- 
produktion 
lantbrukare 46200 ton Foder   
 52700     
      
Foder  100 %    
           
      

Produktion Blandsäd Västra 
Götaland   
Totalt 35800 ton    
varav ekologiskt 14,52514 %    
      
      
Resten egen- 
produktion 
lantbrukare 35800 ton Foder   
      
Foder 100 %    
           
      

Produktion Ärter Västra 
Götaland    
Totalt 7490 ton    
varav ekologiskt 38,71829 %    
      
Foder      
Lantmännen 4000 ton    
Varaslättens 
lagerhus 500 ton    
Svenska Foder 5000 ton    
Summa Foder 9500 ton    
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Foder 100 %    
Human 0 %    
      
           
      
      

Produktion Oljeväxter Västra 
Götaland   
Totalt 25450 ton    
varav ekologiskt 5 %    
      
Foder      
svenskt foder 10000 ton    
Lantmännen 5000 ton    
 15000 ton    
Fodermjöl 
Karlshamns 6061     
Tot Foder 21061     

Återstoden till 
Karlshamns- oljan 10450 ton    
Human      
Oljan 4389 ton    
      
Foder 58,9391 %    
Human 17,24558 %    
           
      
      
 


