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Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen vill sträva efter en minskad miljöpåverkan genom ökad 
användning av miljöanpassade produkter. Ett arbetssätt inom verksamheten har varit att 
förespråka ekologiska livsmedel genom att, inom ramen för ”7 miljonprojektet”, 
subventionera merkostnaderna för ekologiska produktval och genomföra utbildningar.  
 
Västra Götalandsregionens mål är att uppnå miljönytta vid inköp. Som ett led i det 
arbetet har fyra livsmedelsprodukter valts ut för miljövärdering:  

• mellanmjölk 
• kaffe 
• bananer 
• vetemjöl 
 

Urvalet av de fyra produkterna baseras på att det för en jämförelse måste finnas ett 
ekologiskt alternativ till det konventionella livsmedlet, att de representerar KRAV-
produkter som redan idag är stora vid offentlig upphandling till Västra 
Götalandsregionen samt att produktkvaliteten hos de konventionella och de ekologiska 
produkterna är jämförbara.  
 
Uppgifterna för mjölkproduktionen gäller till största delen förhållanden vid gårdar i 
Halland och Västergötland, medan uppgifterna för veteodlingen huvudsakligen kommer 
från en jämförelse mellan konventionell och ekologisk odling av vete i Västergötland. 
Data för bananer och kaffe härstammar mestadels från Centralamerika. 
 
Jämförelserna baseras på data kring miljöeffekter för odling av 1 kg produkt (rostat 
kaffe, banan och vetemjöl) eller jordbruksproduktion av 1 liter produkt (mellanmjölk).  
Skälet till att jämförelserna bara omfattar odlings- eller jordbruksproduktionsledet i 
produkternas livscykel är att skillnaderna mellan ekologiska och konventionella 
alternativ uppstår i detta led; förädlings-, transport- och konsumentleden är i stort sett 
lika för de konventionella och de ekologiska alternativen och kan därför bortses från. I 
Tabell 1 sammanfattas resultaten av jämförelserna med symboler med följande tolkning: 
 
 Ekologiskt är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än det konventionella 

alternativet. 
 
 Skillnaderna mellan konventionellt och ekologiskt är små. 
 
 Ekologiskt är inte ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än det 

konventionella alternativet.  
 
I u Ingen eller otillräckliga uppgifter för att skillnaderna ska kunna bedömas. 
 
Ej rel Ej relevant för aktuell produkt. 
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Tabell 1 Sammanfattning av jämförelsen mellan konventionell och ekologisk 
odling/produktion, baserat på miljöpåverkan per kg produkt (vetemjöl, kaffe, bananer) eller liter 
produkt (mellanmjölk) 

 Mellanmjölk Kaffe Bananer Vetemjöl 

Energiförbrukning  I u I u  

Övergödning  I u I u  

Växthuseffekten  I u I u  

Försurning  I u I u  

Toxicitet     

Erosion och jordens bördighet     

Biologisk mångfald     

Arbetsmiljö och hälsa I u   I u 

Djurhälsa  Ej rel Ej rel Ej rel 

Produktsvinn och spill  I u I u I u 

 
 
Vid jämförelse mellan ekologisk och konventionell odling/produktion har det stor 
betydelse om man räknar miljöpåverkan per producerad nyttighet eller per brukad yta. 
För vissa miljöeffekter med lokal eller regional påverkan redovisas jämförelserna även 
per ytenhet, om befintliga data gjort det möjligt. 
 
I följande diagram illustreras resultaten från några av de produktvisa jämförelserna, 
motsvarande totala inköpsmängder till Västra Götalandsregionens egna kök under ett år. 
Källorna som diagrammen baseras på är i vissa fall ett urval av de data som anges i 
rapporten. Diagrammen kan endast användas för att ge en uppfattning om 
storleksordningar och relationerna mellan resultaten för ekologisk och konventionell 
odling/produktion, där variationen i vissa fall kan vara mycket stor. Det bör observeras 
att skalorna i diagrammen är olika för de fyra produkterna i samtliga figurer nedan. 
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(c)   (d) 
Figur 1 Pesticidanvändningen för de totala inköpen av mellanmjölk, kaffe, bananer och 
vetemjöl till Västra Götalandsregionens egna kök, beroende på om 100 % konventionell eller 
ekologisk produktion väljs. Observera att skalorna är olika för de fyra produkterna i samtliga 
figurer.  
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(a)   (b) 
Figur 2 Energianvändningen för de totala inköpen av mellanmjölk och vetemjöl till Västra 
Götalandsregionens egna kök, beroende på om 100 % konventionell eller ekologisk produktion 
väljs. 
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(a)   (b) 
Figur 3 Bidraget till övergödning för de totala inköpen av mellanmjölk och vetemjöl till 
Västra Götalandsregionens egna kök, beroende på om 100 % konventionell eller ekologisk 
produktion väljs. 
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(a)   (b) 
Figur 4 Bidraget till växthuseffekten för de totala inköpen av mellanmjölk och vetemjöl till 
Västra Götalandsregionens egna kök, beroende på om 100 % konventionell eller ekologisk 
produktion väljs. 
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(a)   (b) 
Figur 5 Bidraget till försurning för de totala inköpen av mellanmjölk och vetemjöl till 
Västra Götalandsregionens egna kök, beroende på om 100 % konventionell eller ekologisk 
produktion väljs. 
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Växtskydd 
Användningen av kemiska växtskyddsmedel i det konventionella jordbruket är en av 
orsakerna till att dess biologiska mångfald minskar. Inom ekologisk produktion är det 
generellt sett inte tillåtet att använda kemiska växtskyddsmedel. Där sker istället ogräs-, 
insekts- och svampbekämpningen genom planering av växtföljd, mekanisk bearbetning, 
växtbaserade extrakt och naturliga oljor. Det är stor skillnad på hur olika kemiska 
växtskyddsmedel påverkar hälsa och miljö och den toxiska miljöeffekten från 
användning av kemiska växtskyddsmedel beror på hur stor mängd som tillförs per 
hektar.  
 
Användningen av kemiska växtskyddsmedelsanvändningen är förmodligen den 
viktigaste miljöaspekten inom bananodlingen och en av de viktigare för kaffeodlingen. 
Konventionella bananplantager tillhör de odlingar där störst mängd kemiska 
växtskyddsmedel per ha används. Många av de medel som används vid odling av 
bananer och kaffe är klassade akut giftiga eller kroniskt giftiga för människan och ger 
miljö- och hälsoproblem i odlingarna.  
 
Det förekommer olika kemiska växtskyddsmedel i den konventionella odlingen av vete, 
och ett av dessa medel återfinns ofta i ytvattenövervakningen. Växtskyddsmedel 
används också i odlingen av konventionellt foder till mjölkproduktionen. 
 
Markanvändning 
Odling/produktion av mellanmjölk, kaffe, bananer och vetemjöl i ekologiska system tar 
större arealer i anspråk än konventionell odling/produktion. Markanvändning kan 
emellertid inte enbart diskuteras i kvantitativa termer. Bevarandet av ett rikt 
odlingslandskap, bl a genom vallodling och betesmarker, är ett nationellt miljömål i 
Sverige. Likaså bidrar odlingen av vete i hög grad till detta miljömål genom att det 
håller markerna öppna. Odling av foder till konventionella system för mjölkproduktion, 
bl a sojabönor och palmoljeplantager, har vid flera tillfällen ifrågasatts ur en mer 
kvalitativ synpunkt, då odlingsteknikerna har kritiserats för att ge upphov till 
jorderosion och en minskad biologisk mångfald.  
 
Gödsling 
I det ekologiska jordbruket är syntetiska handelsgödselmedel inte tillåtna. Tillåtet är 
bland annat stallgödsel, växtrester och mineraliska gödselmedel i sina naturliga former, 
till exempel råfosfat. 
 
En stor del av energianvändningen i konventionellt jordbruk härstammar från 
tillverkningen av syntetiska handelsgödselmedel. Den konventionella odlingen av 
vetemjöl som beskrivs i rapporten förbrukar nästan dubbelt så mycket energi per kg 
vetemjöl som den ekologiska, varav 2/3 åtgår vid framställningen av 
handelsgödselmedel. Skillnaden i energiförbrukning framgår av Figur 2 b ovan. 
 
Eftersom det i huvudsak är fossil energi som förbrukas i såväl det konventionella som 
ekologiska systemen står sig dessa skillnader även när det gäller växthuseffekten (Figur 
4 b). Jämförelsen mellan konventionell och ekologisk odling av vete tyder på att den 
ekologiska odlingens lägre energianvändning måste ”betalas” genom en större 
markanvändning; de insatser som inte behövs för att producera handelsgödsel till det 
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ekologiska systemet måste ersättas med större arealer brukad och stallgödslad mark, 
vilket ger det ekologiska systemet ”röda gubbar” i Tabell 1 när det gäller övergödning 
och försurning (se även staplarna för vetemjöl i Figur 3 b och Figur 5  b ovan). Både 
övergödning och försurning är regionala miljöeffekter och den aktuella miljöpåverkan 
beror till stor del på utsläppen av övergödande och försurande ämnen per hektar. 
 
När det gäller mjölkproduktionen medför kravet på 50 procent självförsörjningsgrad på 
foder i de ekologiska systemen att antalet djur per arealenheter begränsas, vilket bidrar 
till en jämnare fördelning mellan animalie- och växtproduktion och därmed till att 
minska risken för växtnäringsläckage på grund av att mycket stallgödsel sprids på liten 
areal. I den komplexa bedömningen av för- och nackdelar med handelsgödsel respektive 
stallgödsel kan man konstatera att nedbrytningen av stallgödsel och 
grödgödslingsgrödor är svår att styra vilket kan ge upphov till stora kväveläckage, och 
därmed till övergödning, genom att kväve frigörs vid tidpunkter då växter inte kan ta 
upp det. 
  
Sammanfattande bedömning 
En sammanfattande bedömning utifrån jämförelserna mellan konventionella och 
ekologiska produkter som återfinns i denna rapport är att det ekologiska alternativet är 
bättre ur miljösynpunkt när det gäller mellanmjölk, kaffe och bananer. När det gäller 
vetemjöl visar jämförelsen att det är svårt att avgöra vilket alternativ som är bäst ur 
miljösynpunkt. Det finns sannolikt potential för förbättringar av bl a gödsling/hantering 
av gödsel i det ekologiska systemet, vilken har stor betydelse för resultaten i 
jämförelsen. 
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Bakgrund 
Västra Götalandsregionen vill sträva efter en minskad miljöpåverkan genom ökad 
användning av miljöanpassade produkter. Ett arbetssätt inom verksamheten har varit att 
förespråka ekologiska livsmedel genom att, inom ramen för ”7 miljonprojektet”, 
subventionera merkostnaderna för ekologiska produktval och genomföra utbildningar.  
 
Västra Götalandsregionens mål är att uppnå den bästa miljönyttan vid inköp. Som ett 
led i det arbetet har fyra produkter valts ut som prioriterade för miljövärdering. Urvalet 
av de fyra produkterna baseras på att det för en jämförelse måste finnas ett ekologiskt 
alternativ till det konventionella livsmedlet, att de representerar KRAV-produkter som 
redan idag är stora vid offentlig upphandling till Västra Götalandsregionen samt att 
produktkvaliteten hos de konventionella och de ekologiska produkterna är lika.    

Mål 
Målet för projektet har varit identifiera miljömervärden, både kvantitativa och 
kvalitativa, för de fyra ekologiska produkterna  

• mellanmjölk 
• kaffe 
• banan 
• vetemjöl 

Med ekologiskt avses här KRAV-märkta livsmedelsprodukter.  
 
Miljömervärdena kan förklaras som en kvalitetshöjning som inte sitter i produkten utan 
i produktionssystemet, där begreppet kvalitet i huvudsak omfattar systemens 
miljöpåverkan men även berör hållbarhetsaspekter som djuretik och arbetsmiljö.  
 
WESTMA och Västra Götalandsregionen kan använda resultaten på flera sätt: 

 Att verifiera att dagens inköp av dessa produkter medför mervärden ur 
miljösynpunkt 

 För att kommunicera miljönyttan med att välja ekologiska livsmedel från 
WESTMAs ramavtal. 

 För att kommunicera motiv till fortsatta inköp av dessa livsmedel. 

Avgränsningar 
Några nya jämförande livscykelanalyser har inte utförts inom ramen för projektet. 
Bakgrundsmaterialet för projektet har varit redan genomförda studier av olika slag. 
Källorna för de olika produkterna kan inte anses likvärdiga i kvantitet, kvalitet och 
omfattning. Det innebär att de olika produkterna får varierande och olika många 
mervärden, beroende på tillgången på data och på datakvaliteten. 
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Rapportens struktur 
Jämförelserna mellan konventionella och ekologiska system redovisas produktvis i fyra 
kapitel.  
 
För varje produkt beskrivs både kvalitatitva och kvantitativa skillnader i 

• förutsättningar, exempelvis växtskydd, gödsling, utsäde, djurhållning, foder 
samt djurhälso- och sjukvård; 

• resultat, exempelvis avkastning, energiförbrukning, övergödning, bidrag till 
växthuseffekten, toxicitet, erosion och jordens bördighet, biologisk mångfald, 
arbetsmiljö och hälsa, djuromsorg, produktsvinn och produktkvalitet. 

 
De produktvisa kapitlen avslutas med en diskussion.  

Källor 
Data för mellanmjölk och vetemjöl har hämtats huvudsakligen från resultat av tidigare 
utförda projekt på SIK. Jämförelsen mellan konventionell och ekologisk mellanmjölk 
baseras framför allt på aktuella uppgifter för 17 konventionella och sex ekologiska 
mjölkgårdar i sydvästra Sverige [ 1], vilket ger ett bra underlag för bedömningar och 
slutsatser. När det gäller vetemjöl baseras jämförelsen mestadels på några år gamla 
uppgifter för en konventionell och en ekologisk gård i Västergötland [ 2 ], vilket gör att 
underlaget inte har samma ”tyngd”. Uppgifterna har emellertid jämförts med andra 
litteraturuppgifter.  
 
Data för kaffe, som huvudsakligen gäller för odling i Centralamerika, kommer från flera 
källor, bl a en livscykelanalys utförd av ett holländskt forskningsinstitut [ 3 ]. 
 
Jämförelsen mellan konventionellt odlade och ekologiskt odlade bananer baseras främst 
på data hämtad från en fallstudie utförd av Svenska Naturskyddsföreningen, där besök 
gjorts vid några exempelgårdar. I deras studie har även många olika referenser använts, 
men i den här rapporten kommer dessa sekundära referenser inte att anges. [ 4 ] 
 
Den tämligen begränsade tillgången på oberoende och tillförlitiliga källor för 
jämförelser mellan ekologisk och konventionell odling av kaffe och bananer gör det 
svårt att bedöma om resultaten är typiska eller om de representerar extremer.  
 
Index för omräkningen av emissioner till ekvivalenter, och källorna till dessa index, 
återfinns i Bilaga 2. 

Miljöeffekter 
I rapporten har resultaten från jämförelserna delats upp i olika miljöeffekter, baserat på 
livscykelanalysmetodiken. Resultaten är emellertid inte heltäckande; alla miljöeffekter 
finns inte redovisade för samtliga produkter och vissa miljöeffekter kan bara beskrivas 
kvalitativt, inte kvantitativt. 
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Allmänt om jämförelser mellan konventionella och ekologiska 
system 
Med ekologiska livsmedel1 avses KRAV-märkta livsmedel. 
 
KRAV-märket visar bland annat  [ 5 ]:  

• att produktionen sker utan kemiska växtskyddsmedel 
• att produktionen sker utan handelsgödsel 
• att husdjur får vistas ute i det fria  
• att inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produktionen 

 
Med konventionella livsmedel avses livsmedel som inte är KRAV-märkta. 
 
WESTMA vill uppnå den bästa miljönyttan vid inköp oavsett om det innebär ekologiskt 
eller konventionellt producerade/odlade livsmedel. Jämförelser mellan ekologiska och 
konventionella livsmedel kan göras på olika sätt och därmed ge olika resultat.  

• Om man vill jämföra konventionell och ekologisk odling/produktion av en viss 
nyttighet redovisas ofta resultaten som resursförbrukning och miljöpåverkan per 
mängd produkt (kg eller liter). 

• Om man vill jämföra konventionell och ekologisk odling/produktion på en viss 
yta redovisas vanligen jämförelsen som resursförbrukning och miljöpåverkan 
per hektar brukad mark. 

I denna rapport redovisas de flesta resultaten med kg eller liter produkt som bas. I 
jämförelserna mellan konventionell och ekologisk mjölk redovisas övergödning, 
försurning och toxicitet, tre miljöeffekter som har en uppenbar lokal eller regional 
påverkan, även per hektar. 
 
En av svårigheterna med jämförelser mellan ekologisk och konventionell 
odling/produktion är att den ekologiska odlingen/produktionens krav i vissa fall skulle 
kunna vara uppfyllda även i den konventionella odlingen/produktionen – frånvaron av 
krav betyder ju inte nödvändigtvis att motsatsen gäller. 
 
Av tabellen i sammanfattningen framgår att jämförelsen inte entydigt utfaller till de 
ekologiska alternativens fördel eller nackdel; för vissa miljöeffekter ”vinner” det 
ekologiska alternativet klart, för andra miljöeffekter är det mer ”jämnt lopp” eller så 
ligger det konventionella bäst till. Vad som sammantaget är att föredra är en fråga om 
vilka mål man prioriterar vilket i sin tur handlar om värderingar.  

Leverantörer och statistik över inköpta volymer  
De mängder mellanmjölk, bananer, kaffe och vetemjöl som köpts in av Västra 
Götalandsregionens storkök framgår av Tabell 2.  Statistiken avseende inköpta volymer 
(kg/år; mellanmjölk har räknats om till liter/år) är hämtad från leverantörernas (ICA 

                                                 
1 EU har regler för ekologisk produktion i ”Rådets förordning (EEG) 2092/91 om ekologisk produktion 
av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel”. Förordningen är lag i 
Sverige och reglerar hur ordet ”ekologiskt” får användas. Förordningen omfattar växtodling, 
animalieproduktion och förädling.  
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Meny och Arla Foods) kunddatabaser. Statistiken från ICA Meny avser 2004 (kaffe och 
bananer) alternativt perioden 2003-12-01—2004-11-30 (vetemjöl), medan Arla Foods 
statistik avser kalenderåret 2003. 
 
Tabell 2 Inköpsstatistik från WESTMA under ett år samt andel ekologiska produkter 

  Inköp varav ekologiska 
produkter (%) 

Mellanmjölk (l/år) * 438 894 68 

Kaffe (kg/år)** 102 942 44 

Bananer (kg/år)** 66 659 51 

Vetemjöl (kg/år) *** 36 770 48 
* Statistiken hämtad från Arla Foods för kalenderåret 2003. Mellanmjölken väger 1,03 kg/l. 
** Statistiken hämtad från ICA Meny för 2004. 
*** Statistiken hämtad från ICA Meny för året 2003-12-01—2004-11-30. Inkl bageri-, bio-, kärn- och 
specialvetemjöl 
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Mellanmjölk 
De två källor som använts mest i jämförelsen mellan ekologisk och konventionell 
produktion av mellanmjölk ska här presenteras lite närmare.  
 
Den ena studien är en livscykelanalys av konsumtionsmjölk som utfördes under år 2000 
av SIK på uppdrag av Svensk Mjölk [ 16]. Resultaten i studien redovisas per liter 
mellanmjölk och några omräkningar har därför inte varit nödvändiga. I fortsättningen 
kallas denna studie ”LCA Mjölk”. 
 
Den andra studien är en inventering av 17 konventionella och 6 ekologiska mjölkgårdar 
som utförts inom ramen för ett forskningsprojekt vid Svensk Mjölk och forsknings-
programmet MAT21 under 2004 [ 1]. De konventionella gårdarna i studien delades in i 
två grupper baserat på mjölkintensitet per hektar åkermark: 

• ”konventionell hög” med en avkastning på mer än 7500 kg ECM-mjölk2 per 
hektar; 

• ”konventionell medel” med en avkastning på mindre än 7500 kg ECM-mjölk per 
hektar. 

I föreliggande rapport används medelvärdet för de två konventionella grupperna i 
jämförelsen mellan konventionell och ekologisk produktion. I fortsättningen kallas 
denna studie ”mjölkgårdsstudien”. 
 
De två studierna har olika bakgrund och metoder för beräkning av data vilket kan 
förklara det finns skillnader även i resultaten. Trots den osäkerhet som ligger i resultaten 
kan de användas för att visa på små och stora skillnader mellan ekologiska och 
konventionella system. 
 
Index för omräkningen av emissioner till ekvivalenter, och källorna till dessa index, 
återfinns i Bilaga 2. 

Skillnader i förutsättningar 

Foder 

De största skillnaderna i foderintaget för ekologiska och konventionella mjölkgårdar 
är att ekologiska kor ofta äter mer grovfoder än konventionella kor samt att de bara 
äter ca 50 % av de konventionella kornas intag av proteinkraftfoder.  
 
KRAV har i sina regler för djurhållning några punkter som reglerar de ekologiska 
kornas foderintag [ 17]: 

 Målsättningen är att 100 % KRAV-godkänt foder används. Fodermedel som inte 
är KRAV-godkända kan användas inom ekologisk mjölkproduktion men får 
utgöra maximalt 5 % av foderstaten.  

                                                 
2 ECM betyder ”Energy Corrected Milk” och motsvarar mjölk med ett specifikt energiinnehåll. Mjölk 
med olika sammansättning och kvalitet kan räknas om till ECM-mjölk.1 kg ECM-mjölk ger upphov till 
0,90 liter mellanmjölk samt grädde. Resultaten från ”mjölkgårdsstudien” har multiplicerats med 0,90, 
motsvarande mellanmjölkens andel av ECM-mjölken. Beräkningarna i sin helhet finns redovisade i 
Bilaga 1. 
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 Genetiskt modifierat organismer är inte tillåtna som foder. 
 Självförsörjningsgraden på foder ska vara minst 50 % räknat på årlig 

foderåtgång (per gård). 
 Högst 30 % av det dagliga torrsubstansintaget får utgöras av kraftfoder 
 Betet ska utgöra minst hälften av det dagliga torrsubstansintaget. 

 
Tabell 3 visar årligt foderintag per liter mellanmjölk. Foderintaget är baserat på kons 
foderkonsumtion inklusive det foder som krävs för rekryteringskvigan. Uppgifterna är 
hämtade från en kartläggning av produktion och konsumtion av livsmedel som SIK 
utfört på uppdrag av Västra Götalandsregionen [ 18], där även mängden vall som ingår i 
foderkonsumtionen återfinns, en uppgift som saknas i [ 1 ]. Leveransen till mejeri per ko 
i samma studie är 8000 kg ECM-mjölk/konventionell ko och 7000 kg ECM-
mjölk/ekologisk ko. 
Tabell 3 Foderintag för ko + rekryteringskviga i kg foder/liter mellanmjölk [ 18] 

Foderslag Konventionell  
kg foder/liter 
mellanmjölk 

Ekologisk  
kg foder/liter 
mellanmjölk 

Vallfoder (exkl bete) 0,50 0,56 
Bete Ej skattat, p g a osäkerhet Ej skattat, p g a osäkerhet 
Spannmål 0,26 0,23 
Kraftfoder 0,17 0,08 
Biprodukter från 
sockerindustri (betfiber, 
HP-massa) 0,012 0,012 
 
Enligt kartläggningen för Västra Götalandsregionen [ 18 ] är ungefär 2/3 av 
konventionellt proteinkraftfoder importerat och utgörs av sojamjöl från Brasilien, 
betfiber från Tyskland och Baltikum, rapsmjöl från Tyskland och palmkärneexpeller 
från Malaysia. Odlingarna av sojabönor och palmer är intensiva och omdiskuterade ur 
miljösynpunkt, och importen av dessa foderslag leder dessutom till långa transporter. 
De svenska råvarorna i proteinfodret är värmebehandlat rapsmjöl och vetekli. 
 
Av det ekologiska proteinkraftfodret är ca 2/3 svenskt (ärter/åkerbönor, rapskaka, 
gräspellets och betfiber). Importen som utgör ungefär en tredjedel av det ekologiska 
proteinfodret utgörs främst av soja från Sydamerika och majsglutenmjöl från Frankrike. 
 
Tabell 3 visar att ekologiska kor äter betydligt mindre kraftfoder (protein) än 
konventionella kor. I gengäld bör intaget av vallfoder vara större för de ekologiska 
korna. Vallfoder via bete ingår emellertid inte i tabellen ovan.  
 
En utmaning framöver för de ekologiska mjölkproducenterna är en övergång till 100 % 
ekologiskt foder. Initiativet till denna skärpning av de ekologiska reglerna, som med 
stor sannolikhet kommer att gälla för idisslare från augusti 2005, kommer från EU [ 19]. 

Växtskydd 

Det är en mycket klar skillnad på växtskyddsarbete inom konventionell och ekologisk 
mjölkproduktion. Miljönyttan med att köpa ekologisk mjölk är att ungefär 90 % 
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mindre kemiska växtskyddsmedel behöver användas. Det motsvarar en skillnad på 62 
mg aktiv substans per liter mjölk.  
 
Inom ekologisk produktion är det generellt sett inte tillåtet att använda kemiska 
växtskyddsmedel. Där sker istället bekämpningen genom planering av växtföljd, 
mekanisk bearbetning, växtbaserade extrakt och naturliga oljor. I KRAVs regler finns 
uppräknat vilka medel som är tillåtna enligt ekologisk produktion [ 20]. Uppräknade 
metoder används i stor utsträckning även i konventionella system men då i kombination 
med kemiska växtskyddsmedel. KRAVs regler anger att maximalt 5 % av fodret får 
vara konventionellt producerat. Det innebär att en mindre mängd kemiska 
växtskyddsmedel kan förekomma i foderproduktionen även för ekologisk mjölk. Det är 
stor skillnad på hur olika växtskyddsmedel påverkar hälsa och miljö, men i denna 
jämförelse studeras inte olika produkter och aktiva substanser i detalj. 
 
Den toxiska miljöeffekten från användning av kemiska växtskyddsmedel är helt 
beroende på hur stor mängd som tillförs per hektar. I ”mjölkgårdsstudien” [ 1] redovisas 
den kemiska växtskyddsanvändningen per hektar odlingsbar mark för 
foderproduktionen som sker på mjölkgårdarna (Tabell 4). Glyfosat är den vanligast 
använda kemiska växtskyddsmedlet. 
Tabell 4 Användning av kemiska växtskyddsmedel per hektar för foderproduktion på 
mjölkgårdarna [ 1] 

Kemiska 
växtskyddsmedel  
g aktiv substans/ha 

Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

 218 0 
 
I ”mjölkgårdsstudien” redovisas kemisk växtskyddsanvändning [ 1] även i mg aktiv 
substans/liter mellanmjölk (Tabell 5). 
Tabell 5 Användning av växtskyddsmedel vid produktion av mjölk inklusive 
foderproduktion i mg aktiv substans/liter mellanmjölk [ 1] 

Växtskyddsmedel 
mg aktiv substans/kg 
mellanmjölk 

Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

Herbicider (mot ogräs) 61 6 
Fungicider (mot svamp) 4 0 
Insekticider (mot insekter) 4 1 
Totalt 69 7 
 
Miljönyttan med att köpa ekologisk mjölk är att 90 % mindre kemiska växtskyddsmedel 
behöver användas i foderproduktionen. De 90 % motsvarar 62 mg aktiv substans. När 
reglerna ändras till att fodret ska vara 100 % ekologiskt producerat kommer inga 
växtskyddsmedel att användas i foderproduktionen. 
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Djuromsorg 

KRAVs regler är delvis fokuserade på djuromsorg genom att i större utsträckning 
utgå från djurets naturliga beteende. Det är svårt att kvantifiera skillnaden eftersom 
motsvarande information saknas för de konventionella systemen. Sannolikt har 
ekologiska kor en något gynnsammare djuromsorg. 
   
Kalv, ko och ungdjur 
De KRAV-godkända korna ska kalva enskilt. Ekologiska kalvar får riktig mjölk i tolv 
veckor. Enligt KRAV-reglerna ska kalvar leva i grupp med andra kalvar efter den första 
veckan. [ 17] 
 
Djurmiljö 
I ekologisk produktion är spaltgolv tillåtet endast om djuren samtidigt har tillgång till 
liggplatser utan spalt [ 17].  
 
Lösdrift eller uppbundna kor 
KRAVs regler anger att alla djur ska kunna röra sig fritt [ 17].  

Gödsling 

Det är stora skillnader för vilka former av gödselmedel som används i konventionell 
och ekologisk mjölkproduktion. Användning av handelsgödsel är generellt sett inte 
tillåten inom ekologisk produktion [ 20]. I ekologiska system är stallgödsel det 
viktigaste gödselmedlet. 
 
Viss användning kan dock förekomma vid odling av den andel foder som enligt KRAVs 
regler tillåts vara konventionell (max 5 %). Förutom bidrag till övergödning vid 
växtnäringsläckage innebär användning av fosfor och kalium uttag av ändliga 
materialresurser. Några uppgifter om rester av tungmetaller (från handelsgödsel) i mjölk 
har inte hittats.  
 
För att få en uppfattning om vilka mängder som används vid konventionell 
mjölkproduktion redovisas uppgifter från ”mjölkgårdsstudien” i Tabell 6 [ 1]. 
Tabell 6 Användning av handelsgödsel för foderproduktion på konventionella mjölkgårdar  
[ 1] 

Medel av 17 
konventionella 
gårdar 

N-gödsel (kg/ha) P-gödsel (kg/ha) K-gödsel (kg/ha) 

Medelanvändning 
av handelsgödsel, 
variation i parantes 

78 (6-103) 2 (0-7) 5 (0-22) 

 
Motsvarande värden för stallgödselanvändning enligt ”mjölkgårdsstudien” [ 1] 
redovisas i Tabell 7. 
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Tabell 7 Användning av stallgödsel för foderproduktion på mjölkgårdarna [ 1] 

 Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

Stallgödsel kg TS/(ha och 
år) 

1635 1330 

 
Den större mängden stallgödsel på konventionella gårdar beror på högre djurtäthet. 
 
En studie av gårdsbalanser för gårdar med olika driftsinriktning i södra Sverige visar att 
överskottet av kväve är betydligt större på mjölkgårdar där djurtätheten är större än en 
djurenhet per hektar. Studien visade att de ekologiska mjölkgårdarna hade lägre 
djurtäthet (0,74 djurenhet/ha) än de konventionella (0,82-1,15 djurtäthet/ha). 
Kväveöverskottet var lägre både per hektar och per ton mjölk på de ekologiska gårdarna 
än på de konventionella. På de ekologiska gårdarna förekommer ofta ett underskott av 
fosfor och kalium. Risken för utarmning av markens fosfor och kaliumförråd är liten ur 
ett kort perspektiv men ur ett längre perspektiv kan det bli ett problem, speciellt i 
områden med fosfor- och kaliumfattiga sandjordar  [ 14]. 
 
Växtnäring i jordbruket är ett komplext område och det förekommer många olika 
uppfattningar i debatten och även i forskarvärlden [ 14 ], [ 48 ], [ 49 ]. 

Pris 

Merbetalningen för ekologisk mjölk är mellan 40-60 öre per kg mjölk beroende på 
mejeriförening och kvalitet [ 19 ]. 

Skillnader i resultat 

Avkastning 

Ekologiska kor ger ca 13 % mindre mjölk för försäljning än de konventionella. 
 
Enligt statistik är medelavkastningen i Sverige år 2004 9177 kg ECM-mjölk per ko och 
år  [ 21]. Under de senaste 100 åren har mjölkproduktionen per ko ökat, de senaste 10 
åren (94-04) med 15 %.  
 
Avkastningen enligt ”mjölkgårdsstudien” återfinns i Tabell 8. Variationen mellan 
gårdarna är stor och intervallet mellan max- och min-värden anges inom parentes efter 
beräknat medelvärde. Tabellen visar avkastning omräknad till liter mellanmjölk. 
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Tabell 8 Medelavkastning på mjölkgårdar i liter mellanmjölk per ko och år, samt minsta och 
högsta värden för varje grupp [ 1] 

Liter mellanmjölk/(ko 
och år) 

Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

Mjölkproduktion 8660 (7430-10440) 8460 (6760-10060) 
Levererad (såld) 
mjölkmängd 

7910 (6680-10350) 6920 (5540-8130) 

 
Skillnaden mellan mjölkproduktionen och mängden såld mjölk för de konventionella 
gårdarna motsvarar ungefär 750 liter mellanmjölk. Det är en normal skillnad som beror 
på matning av kalvar och karantäntider för mjölkförsäljning på grund av medicinering. 
Skillnaden mellan såld och producerad mjölk i det ekologiska systemet är ungefär 1540 
liter mellanmjölk eller dubbelt så mycket som det konventionella systemet. En 
förklaring kan vara att kalvar i ekologiska system får färsk mjölk i betydligt högre 
utsträckning än konventionella, en annan att karenstiden efter medicinanvändning i  
ekologisk mjölkproduktion är dubbelt så lång jämfört med den som fastställs av Statens 
Livsmedelsverk [ 17]. Resultaten från ”LCA Mjölk” och ”mjölkgårdsstudien” är 
baserade på att mjölkmängden som använts i beräkningarna representerar den sålda 
mjölken. Det ekologiska systemet faller sämre ut även av denna anledning, eftersom 
mindre mjölk säljs p g a utfodring med färsk mjölk till kalvar. I konventionella system 
köps ibland mjölkpulver in till kalvarna, men någon hänsyn till motsvarande 
mjölkmängd har inte tagits i beräkningarna. 

Energiförbrukning 

Energiförbrukningen för produktion av en liter ekologisk mjölk uppgår till 70-80 % 
av energiförbrukningen för produktion av en liter konventionell mjölk. 
 
Enligt ”LCA Mjölk” [ 16] är energiförbrukningen högre vid konventionell 
mjölkproduktion jämfört med ekologisk. Energiförbrukningen är ca 15 % lägre för en 
liter ekologisk mjölk än konventionell om man tittar på energiförbrukningen under hela 
mjölkens livscykel3. Det är endast gården som skiljer mellan ekologisk och 
konventionell produktion. Energiförbrukningen på gården är 2,9 MJ/liter mellanmjölk 
för det konventionella systemet och 2,0 MJ/liter för det ekologiska. Miljönyttan med att 
köpa en liter ekologisk mjölk är 0,9 MJ.  
 
I ”mjölkgårdsstudien” [ 1] kan liknande resultat påvisas. Energiförbrukningen för 
produktion av 1 liter mellanmjölk vid gårdsgrinden är 2,4 MJ för konventionella system 
i genomsnitt och 1,9 MJ för ekologiska gårdar. Tabell 9 visar fördelningen mellan 
användningen av fossil, elektrisk och förnyelsebar energi. 

                                                 
3 Gården står för 40-50 % av den totala energianvändningen i mjölkens livscykel. 
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Tabell 9 Energianvändning i MJ per liter mellanmjölk [ 1] 

Energi 
MJ/liter mellanmjölk 

Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

Fossil 1,8 1,2 
Elektrisk 0,53 0,67 
Förnyelsebar 0,03 0,01 
Total 2,4 1,9 
 
Miljönyttan med att köpa en liter mellanmjölk är enligt denna referens 0,5 MJ. 
Energianvändningen för en liter ekologisk mjölk motsvarar 80 % av 
energianvändningen vid produktion av motsvarande liter konventionell mellanmjölk. 
 
Foderval och metod för produktion av fodret har avgörande betydelse för skillnaderna i 
gårdarnas energianvändning. Ekologiskt vallfoder kräver mindre energiinsatser per kg 
foder, vilket beror på att handelsgödselkväve inte används. Det inköpta kraftfodret, som 
används i högre utsträckning i den konventionella produktionen, orsakar väsentligt 
högre energiförbrukning per kg foder än det gårdsproducerade fodret.  

Övergödning 

Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader för hur konventionell och ekologisk 
mjölk bidrar till övergödning. Utsläppen av ammoniak och nitrat, vilka till stor del 
bidrar till övergödning, skiljer sig beroende på om man räknar per hektar mark eller 
per liter mjölk. 
 
För mjölk och många andra livsmedel är övergödning ett viktigt område ur 
miljösynpunkt.  Emissioner av övergödande ämnen kommer framför allt från 
växtnäringsläckage från handelsgödsel och stallgödsel (ammoniak till luft, nitrat till 
vatten, fosfor till vatten). Kväveoxider till luften från förbränning av fossila bränslen ger 
också övergödande bidrag från gården. Utsläpp av ammoniak och nitrat är ur 
övergödningssynpunkt de i särklass mest betydande källorna.  
 
Övergödning är en regional miljöeffekt och den aktuella miljöpåverkan beror till stor 
del på hur stort utsläppet blir per hektar. ”Mjölkgårdsstudien” visar att per hektar 
odlingsbar mark är ammoniakutsläppen 25 % högre och nitratutsläppen 15 % högre för 
konventionell mjölk än för ekologisk mjölk (Tabell 10). 
Tabell 10 Utsläpp av ammoniak och nitrat på mjölkgårdarna, kg per hektar [ 1] 

Utsläpp i kg/ha Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

Ammoniak (NH3) 38 30 
Nitrat (NO3

-) 133 115 
 
I Tabell 11 redovisas övergödande utsläpp per liter mjölk enligt ”mjölkgårdsstudien”  
[ 1].  
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Tabell 11 Utsläpp av övergödande ämnen på mjölkgårdarna, gram per liter mellanmjölk [ 1] 

Utsläpp i gram/liter 
mellanmjölk 

Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

Nitrat (NO3
-) 18 25 

Ammoniak (NH3) 4 5 
Kväveoxider (NOx) 1 1 
Total fosfor (P) 0,1 0,1 
 
Tabell 10 och Tabell 11 visar att det har stor betydelse om man räknar per liter mjölk 
eller per hektar vid en jämförelse mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion. 
Att ekologiska gårdar får högre utsläpp av nitrat och ammoniak per liter mjölk beror på 
en lägre mjölkproduktion per ko och högre markanvändning i ekologiska mjölksystem.  
 
De övergödande utsläppen från mjölkgårdarna enligt [ 1], mätt i syreförbrukning4 per 
liter mellanmjölk, har sammanställts i Tabell 12. 
Tabell 12 Totalt bidrag till övergödning per liter mellanmjölk [ 1] 

 Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

g O2-ekvivalenter/liter 
mellanmjölk 161 207 
 
Att köpa en liter ekologisk mellanmjölk skulle enligt [ 1] innebära knappt 30 % högre 
potentiellt bidrag till övergödning. I den livscykelanalys som utförts på mellanmjölk har 
motsvarande data för gårdens övergödning beräknats med följande resultat [ 16 ]. 
Tabell 13 Totalt bidrag till övergödning per liter mellanmjölk [ 16 ] 

 Konventionell  
 

Ekologisk  
 

g O2-ekvivalenter/liter 
mellanmjölk 

221 240 

 
Att köpa en liter ekologisk mellanmjölk skulle enligt [ 1]  innebära knappt 9 % högre 
potentiellt bidrag till övergödning. 
 
Utsläppen av ammoniak och nitrat är beroende av hur mycket mark som tas i anspråk 
för gödsling. Detta i kombination med att ekologisk mjölk har en något lägre avkastning 
leder till att det ekologiska systemet ger ett något större bidrag till övergödning per liter 
mjölk. Variationerna mellan gårdarna är så stora att skillnaderna mellan ekologisk och 
konventionell mjölkproduktion inte kan anses signifikanta. De modeller som beräknar 
utsläppen av ammoniak och nitrat kan även resultera i en överskattning av de 
ekologiska gårdarnas bidrag till övergödning [ 1]. 

                                                 
4 Eftersom övergödande ämnen förbrukar syre när de brys ner i hav, sjöar och vattendrag används 
syreförbrukning (gram syre) som mått på övergödning. I Bilaga 2 beskrivs omräkningen från utsläpp av 
övergödande ämnen till gram syreförbrukning. 
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Bidrag till växthuseffekten 

Produktionen av ekologisk mjölk ger, enligt redovisade källor, ett bidrag till 
växthuseffekten som motsvarar 88-97 % av den konventionella mjölkens bidrag. 
Skillnaden i klimatpåverkan mellan ekologisk och konventionell mjölk kan inte anses 
signifikant. 
 
Enligt ”LCA Mjölk” [ 16 ] är det metan från mjölkkor och rekryteringskvigor som är 
den mest betydande växthusgasen på gården. Produktion av konventionell mellanmjölk 
ger en klimatpåverkan motsvarande 861 g CO2-ekvivalenter och ekologisk produktion 
av mellanmjölk ger en klimatpåverkan motsvarande 756 g CO2-ekvivalenter. Genom att 
välja ekologisk mjölk kan utsläpp av växthusgaser sparas som motsvarar 105 g 
koldioxid. 
 
Utsläppen av växthusgaser i gram per liter mellanmjölk redovisas även i 
”mjölkgårdsstudien” [ 1] (Tabell 14).  
Tabell 14 Utsläpp av växthusgaser per liter mellanmjölk [ 1] 

Utsläpp i gram/liter 
mellanmjölk 

Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

Koldioxid (CO2) 153 108 
Metan (CH4) 18,9 20,6 
Lustgas, dikväveoxid (N2O) 1,04 0,99 
 
Bidraget till växthuseffekten från mjölkgårdarna enligt [ 1], mätt i 
koldioxidekvivalenter5 per liter mellanmjölk, har sammanställts i Tabell 15. Tabellen 
nedan visar att miljönyttan med att välja ekologisk mellanmjölk är marginell.  
Tabell 15 Total klimatpåverkan redovisat i gram koldioxidekvivalenter per liter mellanmjölk 

 Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

g CO2-ekvivalenter/liter 
mellanmjölk 871 845 
 
Metanutsläppen per kg mjölk blir större i ekologisk produktion eftersom färre kg mjölk 
levereras per ko. Lustgasen är en viktigare parameter än gårdens utsläpp av koldioxid 
från fossil energi. Ekologiska mjölkgårdar har signifikant lägre utsläpp av koldioxid än 
konventionella vilket beror på den lägre användningen av fossila bränslen. 

Försurning 

Utförda studier kan inte påvisa några signifikanta skillnader på försurande 
emissioner för ekologisk och konventionell mjölk. 
 
Det är framför allt ammoniak som dominerar försurningsbidraget från gården. 
Ammoniakutsläppen är i huvudsak knutna till hanteringen av stallgödsel. Övriga 
emissioner som bidrar till försurningen är kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO2).   
 

                                                 
5 I Bilaga 2 beskrivs omräkningen från utsläpp av växthusgaser till g koldioxidekvivalenter. 
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Försurning är en regional miljöeffekt. Det är därför särskilt viktigt att studera hur 
koncentrerat utsläppen sker. Ett sätt är att titta på spridningen per hektar odlingsbar 
mark. I Tabell 16  redovisas ammoniakutsläppen per hektar odlingsbar mark i 
”mjölkgårdsstudien” [ 1]. Tabellen visar att ammoniakutsläppen på konventionella 
gårdar är ungefär 25 % högre per hektar än för de ekologiska. 
Tabell 16 Utsläpp av ammoniak i kg per hektar på mjölkgårdarna [ 1] 

Utsläpp i kg/ha Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

Ammoniak (NH3) 38 30 
 
Mjölkgårdarnas försurande emissioner per liter mellanmjölk [ 1] redovisas i Tabell 17. 
Tabell 17 Utsläpp av försurande ämnen från mjölkgårdarna i gram per liter mellanmjölk [ 1] 

Utsläpp i g/liter 
mellanmjölk 

Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

Ammoniak (NH3) 4,10 5,07 
Kväveoxider (NOx) 1,16 0,96 
Svaveldioxid (SO2) 0,53 0,27 
 
Bidraget till försurning från mjölkgårdarna enligt [ 1], mätt i vätejonekvivalenter6 per 
liter mellanmjölk, har sammanställts i Tabell 18. 
Tabell 18 Totalt bidrag till försurning  per liter mellanmjölk [ 1] 

 Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

Mol vätejonekvivalenter 
/liter mellanmjölk 0,28 0,33 
 
Resultatet enligt ”mjölkgårdsstudien” [ 1] visar att en liter ekologisk mjölk skulle 
innebära 16 % högre bidrag till försurning. Skillnaden förklaras av att större mängder 
stallgödsel per liter mjölk hanteras i ekologiska system. 
 
Enligt ”LCA mjölk” [ 16 ] ger konventionell gårdsproduktion totalt 0,443 mol 
vätejonekvivalenter per liter mjölk medan ekologisk gårdsproduktion ger 0,389 mol 
vätejonekvivalenter per liter mjölk. Miljönyttan med att köpa ekologiskt mellanmjölk 
medför enligt denna studie att bidraget till försurning från gården minskas med 12 %.  
 
I ”mjölkgårdsstudien” poängteras osäkerheten för ammoniakutsläppen både när det 
gäller variationen mellan gårdarna och osäkerheter i metodiken för framräkning. [ 1] 
menar att kvävebalanser visar på att eventuellt är ammoniakemissionerna för de 
ekologiska gårdarna överskattade jämfört med de från konventionella mjölkgårdar. 
Därför är slutsatsen att det inte finns några signifikanta skillnader mellan ekologisk och 
konventionell mjölk vad gäller försurning.  

                                                 
6 I Bilaga 2 beskrivs omräkningen från utsläpp av försurande ämnen till mol vätejonekvivalenter. 
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Toxicitet 

Risken för toxiska effekter är mindre i det ekologiska jordbruket. 
 
Det som är av störst betydelse för toxiciteten vid jämförelser mellan ekologisk och 
konventionell mjölkproduktion är användningen av kemiska växtskyddsmedel, vilken 
redovisas i kapitlet om Växtskydd. Något om toxiska rester från handelsgödsel kan även 
läsas i kapitlena Gödsling och Produktkvalitet. 

Markanvändning  

Ekologisk mjölkproduktion tar större markresurser i anspråk än konventionella 
system. Att välja en liter ekologisk mellanmjölk innebär att 70-90 % extra markresurs 
behövs än för motsvarande konventionella system. Samtidigt är bevarandet av ett rikt 
odlingslandskap, bl a genom vallodling och betesmarker, ett nationellt miljömål. 
 
Enligt ”LCA Mjölk” [ 1 ] är det en stor skillnad på markanvändning vid ekologisk 
respektive konventionell produktion. Per liter mellanmjölk krävs ca 1,4 m2 i 
konventionella system medan ekologiska system behöver 2,7 m2 (drygt 90 % mer). 
Markanvändningen inkluderar både odling av foder på gården men även 
markanvändning för produktion av inköpt foder.  Mark för bete är däremot inte 
inkluderat i dessa siffror. Att köpa 1 liter ekologisk mellanmjölk innebär alltså att 1,3 
m2 extra markresurs behövs. 
 
I ”mjölkgårdsstudien” [ 1] redovisas liknande resultat (1,56 m2 per liter konventionell 
mellanmjölk och 2,64 m2 per liter ekologisk mellanmjölk). Enligt denna källa krävs 1,1 
m2 extra markresurs för att köpa en liter ekologisk mellanmjölk vilket är ca 70 % mer än 
i det konventionella systemet. Den redovisade markanvändningen är en total 
markanvändning för odling av foder på gård, markanvändning för inköpt foder och 
markanvändning för bete. Fördelningen redovisas i Tabell 19. 
Tabell 19 Markanvändning i m2*år/liter mellanmjölk [ 1] 

 Konventionell  
(medel av 17 gårdar) 

Ekologisk  
(medel av 6 gårdar) 

Åkerareal på gården 1,02 1,60 
Åkerareal för foder utanför 
gården 0,38 0,54 
Betesareal 0,16 0,51 
Totalt 1,56 2,64 
 
Markanvändning kan inte enbart diskuteras i kvantitativa mått. Odling av importerade 
sojabönor och palmoljeplantager har vid flera tillfällen ifrågasatts ur en mer kvalitativ 
synpunkt, då odlingsteknikerna har kritiserats för att ge upphov till jorderosion och en 
minskad biologisk mångfald. Likaså är bevarandet av ett rikt odlingslandskap, bl a 
genom vallodling och betesmarker, ett nationellt miljömål.  
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Erosion och jordens bördighet 

Brasiliansk soja är den odling som antas ge störst påverkan när det gäller erosion och 
jordens bördighet. Konventionell mjölkproduktion använder betydligt mer soja i sitt 
proteinfoder än ekologisk mjölkproduktion. 
 
Sojaodling ger upphov till problem med att bibehålla markbördigheten. Erosion är ett 
allvarligt problem i Brasilien. De viktigaste orsakerna till erosionsproblemen i 
sojaodlingen är intensiv markbearbetning, avsaknad av växttäcke på marken, hög 
nederbörd och sluttande åkermark [ 24]. Odlingen av raps, som i form av rapsmjöl 
representerar en av proteinkällorna i det ekologiska jordbruket, ger inte problem i det 
svenska jordbruket i samma omfattning. 

Biologisk mångfald 

Ekologisk mjölk har sannolikt en positiv inverkan på den biologiska mångfalden 
jämfört med konventionell mjölkproduktion. 
 
Betesdriften är högre i ekologiska system och ger sannolikt upphov till ett varierat 
landskap som gynnar den biologiska mångfalden. 
 
Den kemiska bekämpningen i den konventionella odlingen har i det ekologiska systemet 
ersatts av en mer varierad odling där det finns utrymme för fler småbiotoper i 
åkerlandskapet. Det ger mer föda och skydd för insekter och fåglar. Dessa kan i sin tur 
hjälpa bonden att skydda säden eftersom en del av dem äter skadeinsekter.  
 
Det ekologiska systemet har en mindre andel importerat proteinfoder från sojaodlingar 
och palmodlingar. Det gynnar den biologiska mångfalden eftersom dessa odlingar har 
skövlat naturområden för att ersätta dem med en ibland ohållbar odlingsform av soja 
och palm. 
 
Den allra viktigaste parametern, oavsett om det handlar om konventionell eller 
ekologisk mjölk är att bonden är kunnig och intresserad. [ 15 ] 

Arbetsmiljö och hälsa 

Uppgifter saknas. 

Djurhälsa 

Sjukdomsförekomsten är lägre bland ekologiska kor än konventionella. Ekologiska 
kor har 62 % av totalt antal sjukdomsfall jämfört med konventionella. Förekomsten 
av juverinflammation är 38 % lägre hos ekologiska kor än konventionella. De 
ekologiska systemen drabbas emellertid av fler parasiter.  
 
Juverhälsa 
 
Förekomsten av juverinflammation behandlad av veterinär var 9 per 100 årskor i de 
ekologiska besättningarna och 15 i de konventionella. De ekologiska besättningarna har 
också lägre frekvens av spentramp (0,3 jämfört med 1,8) [ 23].   
 
 



  

  © SIK 29 (66) 
 

Sjuka klövar 
Man diskuterar huruvida en proteinrik foderstat kan orsaka vekare klövar. Förekomsten 
av klövlidanden behandlad av veterinär var 1,1 per 100 årskor i de ekologiska 
besättningarna och 1,4 i de konventionella. Skillnaden anses inte statistiskt signifikant [ 
23].    
 
Parasiter  
De ekologiska korna har en högre frekvens av parasiter [ 23]. Att de ekologiska djuren 
drabbas mer av parasiter beror på att de vistas mera utomhus, samtidigt som ekologiska 
djurhållare inte får använda läkemedel mot parasiter i förebyggande syfte [ 25].  
 
Ämnesomsättningssjukdomar 
Undersökningar som utförts visar på att ekologiska kor har lika stora eller möjligen 
färre problem med ämnesomsättningssjukdomar som kalvningsförlamning, acetonemi 
(ämnesomsättningssjukdom som leder till undernäring) och leverförfettning [ 23 ]. 

Produktsvinn och spill i hela kedjan 

Inga tydliga skillnader har hittats när det gäller skillnader i produktsvinn från 
ekologisk och konventionell mjölkproduktion. 
 
I kapitlet om avkastning visas att skillnaden mellan den verkliga mjölkproduktionen och 
den sålda mjölken till mejerier är ungefär dubbelt så stor vid ekologisk mjölkproduktion 
som vid konventionell mjölkproduktion. Det beror dels på längre karenstider vid 
ekologisk mjölkproduktion, dels på att kalvarna dricker mjölken i större omfattning på 
de ekologiska gårdarna. Eftersom mjölken används som kalvföda kan vi inte konstatera 
om det finns några skillnader i svinn mellan ekologisk och konventionell mjölk.  
 
Några uppgifter om skillnader i svinn i senare led som exempelvis transporter och 
mejeri har inte hittats. 

Produktkvalitet 

En jämförande studie av ekologiskt och konventionellt producerad mjölk [ 26] visade 
inga betydande kvalitetsskillnader.  
 
Genetisk bakgrund för ekologiska och konventionella kor samt foder är de huvudsakliga 
faktorerna som kan påverka mjölkens kvalitet. I Sverige är de genetiska skillnaderna 
små för kor i ekologiska och konventionella system, och eftersom också konventionella 
system bygger upp sitt foder på stora mängder grovfoder blir skillnaderna små även där 
[ 26].   
 
Inga skillnader i proteininnehåll har kunnat konstateras. Fettinnehållet var något lägre 
för de ekologiska systemen jämfört med de konventionella. En skillnad var dock att 
seleninnehållet i den ekologiska mjölken var något lägre, vilket kan förklaras med att 
svenska jordar har låga selenhalter och att ekologisk mjölk produceras i huvudsak av 
svenskproducerat foder. Mjölk och mejeriprodukter står för en stor del (25%) av vårt 
totala selenintag i Sverige [ 26].  
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Ekologisk mjölk berikas med vitamin D men, till skillnad från konventionell, inte med 
vitamin A.  

Diskussion 
Det finns några tydliga skillnader i resultat mellan ekologisk och konventionell 
produktion av mellanmjölk. Avkastningen är något lägre i ekologiska system. 
Energiförbrukningen per liter mellanmjölk är lägre i ekologisk mjölkproduktion. Även 
användningen av naturresurserna fosfor och kalium är lägre, eftersom handelsgödsel 
inte används i ekologiska system. En stor skillnad är att inga kemiska växtskyddsmedel 
används i det ekologiska systemet. Markanvändningen är däremot betydligt högre i det 
ekologiska systemet. ”Mjukare” värden där ekologisk mjölk sannolikt har ett övertag är 
djuromsorg och djurhälsa. Ekologisk mjölkproduktion ger också mindre erosion. 
 
Eftersom resultaten inte är helt entydiga handlar det om en värdering av vilka 
parametrar som anses viktiga i valet mellan ekologisk eller konventionell mjölk är att 
föredra. Förbättringspotentialer finns för båda systemen.  
 
Resultaten visar att gårdar har stora skillnader sinsemellan. Detta leder till att man inte 
ska tolka resultaten i detalj utan använda dem för att tolka stort och smått. Eftersom 
avkastning och markanvändning skiljer sig mellan ekologiska och konventionella 
system är det viktigt att notera att resultaten hade sett annorlunda ut om de istället varit 
baserade per hektar (vilket är vanligt i jordbrukssammanhang). För regionala 
miljöeffekter som försurning, övergödning och toxicitet bör man beakta utsläppens 
storlek även per ytenhet. 
 
Resultaten i rapporten uttrycks som miljöbelastning eller resursförbrukning per mängd 
mjölk som levereras till mejerierna. I det ekologiska systemet används en del av 
mjölkproduktionen som kalvföda, medan kalvarna i det konventionella systemet får 
mjölkersättning vars produktion inte ingår i beräkningarna, vilket gör att jämförelsen 
”haltar” något. 
  
Vid produktion av konventionella foderprodukter är fodret oftast en biprodukt till 
exempelvis soja-, palm- eller rapsolja och miljöutsläppen har fördelats till 
foderprodukterna utifrån produkternas ekonomiska värde. Detta medför att 
konventionellt foder kan komma ”billigare” undan ur miljösynpunkt än ekologisk 
foderproduktion som i många fall inte har några alternativa biprodukter. 
 
Ekologisk mjölkproduktion kräver mer mark, men samtidigt är ett rikt odlingslandskap, 
bl a genom vallodling och betesmarker, ett nationellt miljömål. 
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Kaffe 
Kaffe är världens näst viktigaste handelsvara ekonomiskt sett (efter olja). Sverige är ett 
av de länder i världen som importerar och konsumerar mest kaffe per person och år (det 
är bara Finland som importerar och konsumerar mer, räknat per capita). Totalt 
importerade Sverige drygt 77 ton kaffe år 2003 (omräknat till rostat kaffe), vilket 
motsvarar 144 liter per person och år eller 3,1 koppar per person och dag. [ 29 ] 
 
Kaffe produceras i många länder med olika tekniker, och variationen i avkastning, 
användning av växtskyddsmedel och handelsgödsel etc varierar kraftigt. Det är alltså 
mycket svårt att uttala sig generellt om hur stor miljöpåverkan är, och därför har data 
från olika studier redovisats i avsnitten nedan.  
 
De data som använts har bland annat hämtats från en avhandling, där kaffekedjans 
miljöpåverkan har studerats [ 28 ], och en studie av kaffeodling [ 35], båda utförda vid 
Universitetet i Costa Rica, samt en livscykelanalys utförd vid ett universitet i Holland 
[ 3 ]. Vidare har data för växtskyddsmedel erhållits från det Central Amerikanska 
institutet för studier på toxiska substanser [ 34 ]. I samtliga fall gäller data förhållandena 
i Costa Rica. Även data från kaffeodlingar i Guatemala har använts [ 36 ]. 
 
Förutom jämförelsen mellan ekologisk och konventionell odling av kaffe, studeras även 
i vissa fall även skillnaden mellan konventionellt ”solkaffe” och konventionellt 
”skuggkaffe”, se nedan. 
 
Antaganden som har gjorts vid omräkning från råkaffe till rostat kaffe, återfinns i Bilaga 
3. 

Skillnader i förutsättningar 

Allmänt om produktionssätt 

De vanligaste odlade kaffesorterna är Arabica och Robusta. Arabica odlas främst i Syd- 
och Centralamerika och står för ca 75 % av allt odlat kaffe. Robusta är lite tåligare och 
odlas bland annat i Indonesien och Afrika. Av allt odlat kaffe står Robusta för ca 25 %. 
I Sverige är Arabica den absolut vanligaste kaffesorten och det är även den sort som 
studeras här. [ 29 ] 
 
De största producenterna av kaffe är Brasilien (40,8 %), Colombia (9,5 %) och Vietnam 
(8,4 %) som tillsammans står för nästan 60 % av världens kaffeproduktion. Sverige 
importerar nästan hälften av kaffet (46 %) från Brasilien och en femtedel (20 %) från 
Colombia.  [ 29 ] I Brasilien och Colombia odlas största delen av kaffet i direkt solljus, 
så kallat ”solkaffe”, medan det i vissa delar av Centralamerika är vanligare att odla 
kaffet i skugga i skydd av träd och andra växter, så kallat ”skuggkaffe”. [ 31 ] Nedan 
görs en kort beskrivning av de olika odlingssätten. 

Skuggkaffe 

Skuggkaffe är det traditionella sättet att odla kaffe på. Kaffebuskarna odlas då i skydd 
av andra träd och växter. Skuggträden bidrar till en ökad biologisk mångfald och ger 
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även en extra inkomst till odlaren, i form av mat eller virke. Då den biologiska 
mångfalden ökar, ökar även förekomsten av naturliga fiender till kaffebuskens olika 
skadegörare. Detta leder till att behovet av växtskyddsmedel minskar. [ 32 ] 

Solkaffe 

I början av 1970-talet höggs skuggträden ner i stora delar av Latinamerika för att ge 
plats för nya förädlade kaffesorter. Tillsammans med stora mängder handelsgödsel och 
växtskyddsmedel skulle de nya sorterna ge högre avkastning. Det traditionella kaffet 
ersattes av solkaffe, som är betydligt känsligare för insektangrepp och sjukdomar. [ 33 ] 

Ekologisk kaffeodling 

Ekologisk kaffeodling sker tillsammans med andra växter på liknande sätt som 
skuggkaffe, fast utan några växtskyddsmedel eller handelsgödsel. 
 

Växtskydd 

Användningen av växtskyddsmedel är en av de viktigare miljöaspekterna i 
kaffeodling. I ekologisk odling används inga kemiska växtskyddsmedel, istället kan 
biologisk eller mekanisk bekämpning användas. 
 
Vid odling av ekologiskt kaffe används inga kemiska växtskyddsmedel alls. Istället 
används olika sorter av biologisk bekämpning. Genom att välja en kaffesort som är mer 
motståndskraftig mot till exempel svampangrepp eller, när det gäller rotsystemet, 
maskangrepp minskar behovet av växtskyddsmedel. I skuggkaffeodlingar kan även 
svampangrepp avhjälpas genom att beskära skuggträden vid rätt tidpunkt och på så sätt 
styra insläppet av sol och vind så att luftfuktigheten och ventilationen i odlingen 
kontrolleras, vilket hämmar förekomsten av svamp. [ 32 ]  
 
En av de viktigaste miljöaspekterna i kaffeodling är användningen av växtskyddsmedel. 
I tabellen nedan visas användningen av kemiska växtskyddsmedel i kaffeodling i Costa 
Rica enligt [ 34 ]. 
Tabell 20 Användning av kemiska växtskyddsmedel i konventionell kaffeodling, gram per ha 
samt gram per kilo rostat kaffe* enligt [ 34 ]  

Konventionell kaffeodling kg per ha gram per kg rostat kaffe 
Herbicider (mot ogräs) 1,4 1,0 
Fungicider (mot svamp) 19 14 
Insekticider (mot skadegörare) 3,1 2,4 
Nematicider (mot nematoder) 7,6 5,7 
Totalt 31 23 
* Omräkning från referensens kg råkaffe per ha och år enligt Bilaga 3 
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Gödsling 

Mängden handelsgödsel i konventionell odling varierar kraftigt. I den ekologiska 
odlingen används inget handelsgödsel alls. 
 
Mängden handelsgödsel som används i den konventionella odlingen varierar kraftigt, 
varför data från flera olika studier redovisas i Tabell 21: 

• Studie 1 är en avhandling, utförd vid Universitetet i Costa Rica, som bland annat 
studerar kaffekedjans miljöpåverkan och jämför olika produktionstekniker. I 
studien jämförs odling av solkaffe, skuggkaffe och ekologiskt kaffe i Costa Rica 
[ 28 ]. 

• Studie 2, också från Universitetet i Costa Rica, är ett exempel på data från en 
inventering av 70 olika kaffeodlingar i Costa Rica [ 35 ].  

• Studie 3 är en livscykelanalys utförd vid ett universitet i Holland där kaffekedjan 
mellan Costa Rica och Holland studeras [ 3 ].  

I alla dessa tre fallen gäller data alltså för förhållandena i Costa Rica.  
• Studie 4 gäller förhållandena i Guatemala [ 36 ]. 

Tabell 21 Mängd kväve, fosfor och kalium vid kaffeodling, kg per kg rostat kaffe 

kg per kg rostat kaffe Kväve Fosfor Kalium 
Studie 1, konventionell; sol 0,9 0,2 0,3 
Studie 1, konventionell; skugga 4,4 0,003 0,003 
Studie 1, ekologisk 0,2 0 0 
Studie 2, konventionell* 0,2 0,01 0,1 
Studie 3, konventionell* 0,3 0,3 5E-05 
Studie 4, konventionell, skugga** 0,01 0,006 0,007 
* någon definition om det är solkaffe eller skuggkaffe har inte gjorts 
** nästan 98 % av allt kaffe som odlas i Guatemala är skuggkaffe 
 
I ekologisk odling används inget handelsgödsel, i det här fallet (studie 1) används 
istället kycklinggödsel. I den konventionella odlingen av skuggkaffe i studie 1 är det 
även kycklinggödsel som är det största bidraget av kväve (96%) Bortser man från 
kycklinggödseln, ser man att tillförseln av summan av kväve, fosfor och kalium är störst 
för solkaffet i studie 1.  

Utsäde 

GMO är inte tillåtet i ekologisk odling och är heller inget som förekommer i 
konventionell odling av kaffe.  
 
I forskningssyfte har en kaffebuske, där alla bären mognar samtidigt, förädlats fram 
genom genmodifikation. Syftet är att minska arbetsinsatsen hos kaffearbetarna, som 
annars måste gå över samma odling flera gånger, eftersom kaffet mognar i olika takt. 
GMO i samband med kaffeodling förefaller inte fått så stort genomslag, eftersom det 
inte nämns i många källor. [ 37 ] 
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Skillnader i resultat 

Avkastning 

Det ekologiska kaffet har ungefär 25 till 30 procent lägre avkastning än 
konventionellt kaffe.  
 
Enligt några år gamla data från Svensk kaffeinformation är avkastningen vid ekologisk 
odling i storleksordningen 25 till 30 procent lägre än för konventionellt odlat kaffe [ 
29]. Enligt [ 31 ] ger solkaffe drygt mellan 595 och 850 kg mer rostat kaffe per ha än det 
ekologiska och mellan 255 och 680 kg mer jämfört med skuggkaffe. [ 31 ].  
Tabell 22 Jämförelse av avkastning för solkaffe, skuggkaffe samt ekologiskt kaffe i kg rostat 
kaffe per hektar [ 31 ] 

kg rostat kaffe per ha Ekologisk Skuggkaffe Solkaffe 
Avkastning* 255-510 425-850 >1105 
* Referensen anger endast avkastningen i kg utan närmare specificering. Det har antagits att avkastningen 
angetts i kg råkaffe, vilket förefaller mest troligt. Omräkning från kg råkaffe per ha och år enligt Bilaga 3. 
 
Det är svårt att ge någon generell och säker siffra på hur stora skördarna egentligen är, 
dels för att variationen är stor, dels för att datatillgången är mycket knapphändig. De 
fysiska förutsättningarna (temperatur, nederbörd, jordmån etc) för att odla kaffe varierar 
kraftigt mellan olika platser och ger alltså ett brett spann på skördenivåerna. Förutom de 
stora skillnaderna i de fysiska villkoren, finns det även stora osäkerheter i 
tillförlitligheten på de skördenivåer som rapporteras. Det är inte alltid kaffeodlaren vet 
hur många kilo kaffe som skördas och i vissa fall kan lägre skördar än de verkliga 
rapporteras av skattemässiga skäl. I vissa fall, då kaffepriserna är väldigt låga, kanske 
det inte är ekonomiskt lönsamt att skörda allt. En sammanställning av ett antal 
ekologiska kaffeodlingar i Mexiko, Colombia och Peru visar till exempel att 
medelskörden varierar mellan 255 och 1530 kg rostat kaffe per ha. [ 32 ]  
 
Representativa data från Svensk kaffeinformation visar att Brasilien ligger mellan 765 
och 1020 kg rostat kaffe per hektar, Columbia mellan 867 och 918 kg rostat kaffe per 
hektar och Costa Rica mellan 1224 och 1428 kg rostat kaffe per hektar. [ 29 ] 

Energiförbrukning 

Några data för energiförbrukningen för maskinell skörd av kaffe eller om det skiljer 
sig mellan konventionell och ekologiskt odling har inte hittats. 
 
På många håll plockas kaffebären för hand på grund av bland annat kuperad terräng, 
och någon energi för maskiner vid skörd går alltså inte åt. I Brasilien, där landskapet är 
flackare, skördas dock bären även maskinellt. Några data för energiförbrukningen för 
maskinell skörd av kaffe eller om det skiljer sig mellan konventionell och ekologiskt 
odling har inte hittats. Det som går att säga om energiförbrukningen är att i ekologisk 
odling används ingen handelsgödsel, vilket är energikrävande att producera. 

Växthuseffekten 

Inga relevanta data har hittats. 
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Försurning 

Inga relevanta data har hittats. 

Övergödning 

Inga relevanta data har hittats. 

Toxicitet 

Flera av de växtskyddsmedel som används vid besprutning av kaffeplantorna är 
mycket giftiga.  
 
I tabellen nedan visas de växtskyddsmedel som använts på en odling i Costa Rica [ 34 ] 
(se Växtskydd ovan). Klassificering om de är akut giftiga eller kroniskt giftiga 
(fortplantningsstörningar, cancer etc) har gjorts [ 38 ], samt klassning av toxiciteten 
enligt WHO7 och EPA8. Enligt WHOs klassning är 1a farligast, och sedan i fallande 
ordning 1b, II, III och ”table 5”. För EPAs klassning är I farligast och IV minst farligt. 
Kriterier för klassningen återfinns i Bilaga 4. 

                                                 
7 WHO Världshälsoorganisationen  
8 EPA Environmental Protection Agency, USA 
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Tabell 23: Klassning av toxicitet enligt WHO och EPA hos växtskyddsmedel i kaffeodling i [ 34 ] 

   klassning av toxicitet* 
Namn Typ av pesticid hälsoskadlighet enligt WHO enligt EPA 
Glyphosate herbicid  table 5 III 
Oxyfluorfen herbicid  table 5 IV 
Paraquat herbicid akut giftig II II 
Azoxistrobina** fungicid    
Benomyl fungicid kroniskt giftig III IV 
Caldo Bordelés** fungicid    
Captan fungicid kroniskt giftig table 5 IV 
Carbendazim fungicid kroniskt giftig III IV 
Copper carbonate fungicid    
Carboxin fungicid  table 5 III 
Ciproconazol** fungicid    
Chlorothanil fungicid  table 5 IV 
Ferbam fungicid kroniskt giftig table 5 IV 
Copper hydroxide fungicid  III III 
Mancozeb fungicid kroniskt giftig table 5 IV 
Copper 
oxychloride 

fungicid  III III 

Propineb fungicid kroniskt giftig table 5 IV 
Quintozeno fungicid kroniskt giftig table 5 III 
Copper sulfate fungicid  II I 
Tebuconazole fungicid kroniskt giftig III III 
Tolclofos-methyl fungicid  table 5 III 
Triadimenol fungicid  III III 
Validamycin fungicid  table 5 IV 
Chlorpyrifos insekticid akut giftig II II 
Deltamethrin insekticid  II II 
Diazinon insekticid akut giftig II II eller III 
Dimethoate insekticid  II II 
Methamidophos insekticid akut giftig Ib I 
Oxamyl insekticid kroniskt giftig Ib I 
Permethrin insekticid  II II eller III 
Prothiofos insekticid akut giftig II III 
Sulfluramid insekticid  ingen uppgift ingen uppgift 
Carbofuran nematicid akut giftig 1b I eller II*** 
Ethoprophos nematicid akut giftig 1a II 
Fenamiphos nematicid akut giftig 1a I 
Terbufos nematicid akut giftig 1a I 
*Se bilaga 4, **Översättning från spanskan saknas, ***Furadan 4F: I, Furadan G: II 
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Parakvat klassas som ”måttligt farlig” enligt WHO och ligger näst högst på EPAs lista 
över klassificering av toxicitet. Det är ett mycket giftigt ogräsmedel har varit förbjudet i 
Sverige sedan 1983, men godkändes nyligen av EU. Studier tyder på att även relativt 
små doser på oskyddad hud i värsta fall kan leda till dödsfall. Tester har också visat att 
parakvat både dödar och ökar förekomsten av missbildningar hos grodyngel. 
 [ 33 ] 
 
Enligt WHO och EPA klassas även samtliga insekticider och nematicider som visas i 
tabellen som ”extremely”, ”highly” eller ”moderately” hazardous. Fungiciden 
kopparsulfat ligger också högt på både WHOs och EPAs lista (se Bilaga 4).  
 
Ett annat växtskyddsmedel som används i kaffeodling är endosulfan, dock inte i 
exemplet i Tabell 23. Endosulfan är ett mycket giftigt insektsmedel och förbjudet i 
Sverige sedan 1995. Under det senaste årtiondet har mer än 500 förgiftningar och ett 
antal dödsfall inträffat bland Colombias kaffebönder och plantagearbetare.[ 33 ]  

Markanvändning 

Markanvändningen för ekologiskt kaffe är upp till 4 gånger större än för 
konventionellt kaffe. Livslängden för en kaffeplanta är betydligt längre i 
skuggkaffodling och ekologisk odling än i solkaffeodling. 
 
I och med att avkastningen är lägre för ekologiskt kaffe blir markanvändningen större. I 
solkaffeodlingarna står kaffebuskarna betydligt tätare än i de ekologiska odlingarna. 
Eftersom det är fler plantor per yta kan det även bli mindre markanvändning per kg 
kaffe.  
 
Livslängden på plantorna varierar också kraftigt mellan de olika odlingstyperna. 
Kaffeplantorna i skuggkaffe och ekologisk odling har avsevärt längre livslängd än de i 
solkaffeodling. I tabellen nedan visas markanvändningen, planttätheten samt 
livslängden för olika sorters kaffeodlingar [ 31 ].  
Tabell 24 Markanvändning, planttäthet samt livslängd på plantorna i de olika odlingstyperna 
[ 31 ] 

 Solkaffe Skuggkaffe Ekologisk 
m2 per kg rostat kaffe* <9 12-24 20-39 
plantor per ha >5000 2500-4000 1000-3000 
odlingens livslängd i år 12-15 30 30 
* Referensen anger endast avkastningen i kg utan närmare specificering. Det har antagits att avkastningen 
angetts i kg råkaffe, vilket förefaller mest troligt. Omräkning från kg råkaffe per ha och år enligt Bilaga 3 
 
En jämförelse mellan olika länder (se Avkastning ovan) ger att Costa Rica har en 
markanvändning på ca sju till åtta m2 per kg rostat kaffe, Brasilien ca tio till tretton m2 

per kg rostat kaffe och Columbia ca elva till tolv m2 per kg rostat kaffe.  [ 29 ]  
 

Erosion och jorden bördighet 

Erosion beror dels på växtligheten på marken, vilket talar för ekologiskt kaffe jämfört 
med solkaffe, men markens lutning är också av stor betydelse. 
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Många kaffeodlare anser att all annan växtlighet konkurrerar med kaffeplantan och 
därför måste tas bort. [ 33 ] Detta gör att jordarna blir oskyddade och risken för 
urlakning och erosion ökar. Odlas kaffet istället tillsammans med andra träd och växter, 
som är fallet i ekologiska odlingar och skuggkaffeodlingar, skyddas jorden och risken 
för erosionen minskar. Erosionen beror även på markens lutning, så i bergiga länder 
som odlar solkaffe, som Brasilien, Columbia och Costa Rica, är jorderosion ett stort 
problem. [ 31 ]  

Biologisk mångfald 

Den biologiska mångfalden är betydligt större i ekologiska odlingar och 
skuggkaffeodlingar. Genom den större artrikedomen erhålls även ett bättre försvar 
mot sjukdomar och skadegörare. 
 
I en traditionell kaffeodling, där kaffebusken odlas i skuggan av andra träd och växter, 
finns ett stort utbud av olika djurarter. Utseendet på odlingarna av skuggkaffe kan 
variera mycket från plats till plats och därmed även den biologiska mångfalden. En 
jämförelse mellan solkaffe och skuggkaffe visar dock att skuggträden stärker 
ekosystemet. Den större artrikedomen ger i sin tur ett bättre försvar mot sjukdomar och 
skadegörare. [ 33 ] 

Arbetsmiljö och hälsa 

En ekologisk kaffeodling använder inga kemiska växtskyddsmedel och därmed 
slipper arbetarna bli utsatta för dessa medel som i ofta är giftiga och i vissa fall 
klassas som ”extremt farliga”. 
 
Många av de kemiska växtskyddsmedel som används är mycket giftiga och direkt 
skadliga för människan (se Toxicitet ovan). Exempelvis är växtskyddsmedlet parakvat, 
som nämns ovan, det ogräsmedel som orsakar flest förgiftningar i Costa Rica. [ 33 ]  
 
På många plantager har arbetarna även låga löner, långa arbetsdagar och stora problem 
att organisera sig fackligt. [ 39 ] 

Hållbar utveckling 

Solkaffet som ersatte det traditionella kaffet i början av 1970-talet i stora delar av 
Latinamerika, har nu börjat ifrågasättas. Många har börjat inse att det inte är något 
hållbart alternativ.  

Produktsvinn och spill i hela kedjan 

Inga tillgängliga data har hittats. 

Övriga kvalitetsskillnader 

Det är svårt att säga någon direkt kvalitetsskillnad mellan ekologiskt kaffe och 
konventionellt kaffe. Hur kvaliteten blir beror på många faktorer. I odlingen är det 
främst klimat och höjd över havet, men även senare delar i kaffekedjan har stor 
betydelse, t ex hur kaffet processas, blandas och rostas.  
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Diskussion 
Kemiska bekämpningsmedel är en av de viktigaste miljöaspekterna inom kaffeodling. 
Eftersom kemiska växtskyddsmedel inte används i ekologisk odling är detta ett klart 
bättre alternativ ur hälso- och miljösynpunkt. Några andra viktiga aspekter är erosion 
och biologisk mångfald och jämfört med solkaffet är ekologiskt kaffe som odlas i 
skugga bättre även i dessa avseenden.  
 
De studier som använts i det här arbetet kommer från Centralamerika och är därför inte 
helt representativa för Sveriges kaffekonsumtion av konventionellt kaffe, som till största 
delen kommer från Sydamerika. Det ekologiska är kanske något mer representativt, då 
detta kommer från både Syd- och Centralamerika (främst Brasilien, Peru och Mexiko, 
men även Uganda, Guatemala, Bolivia samt Etiopien). 
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Bananer 
Bananer är en av världens viktigaste jordbruksgrödor. I Sverige konsumerar vi ca 19 kg 
per person och år, motsvarande drygt 1 procent av den globala exporten, vilket är den 
högsta konsumtionen i världen per capita (bortsett från de länder som producerar 
bananer). Totalt importerar vi ca 206 000 ton per år (2002), varav 81 % konsumerades i 
Sverige och 19 % exporterades vidare. [ 4 ] 
 
Costa Rica är det land som exporterar mest bananer till Sverige (24 %), följt av 
Colombia (22 %), Panama (8 %), Ecuador (5 %) Dominikanska Republiken (3%) samt 
en stor del från övriga länder (38 %). De ekologiska bananer vi äter i Sverige står för ca 
3,4 %  av konsumtionen och kommer från Dominikanska Republiken. Det finns flera 
banansorter, men den som odlas för export och som säljs i Sverige heter Cavendish. [ 4 ] 
 
Jämförelsen mellan konventionellt odlade och ekologiskt odlade bananer baseras främst 
på data hämtad från en fallstudie utförd av Svenska Naturskyddsföreningen, där besök 
gjorts vid några exempelgårdar. I deras studie har även många olika referenser använts, 
men i den här rapporten kommer dessa sekundära referenser inte att anges. [ 4 ] 

Skillnader i förutsättningar 

Växtskydd 

I den ekologiska odlingen av bananer används inga kemiska växtskyddsmedel. 
Odlingarna har istället en större variation av växter, vilket stärker motståndskraften 
mot olika sjukdomar och skadegörare och i vissa fall används även biologiska 
växtskyddsmedel. 
 
Bananen är en av de grödor där användningen av kemiska växtskyddsmedel är som 
störst. De stora monokulturerna som är klassiska för konventionella bananodlingar är 
mycket känsliga för angrepp och därför används stora mängder kemiska 
växtskyddsmedel. För att skydda frukten mot skadeangrepp växer bananklasarna i 
plastpåsar som är impregnerade med insekticider. [ 4 ] 
 
I de ekologiska odlingarna får inga kemiska växtskyddsmedel användas, istället används 
i vissa fall biologiska växtskyddsmedel. Exempel på produkter som får användas vid 
ekologisk odling är svampmedel, som innehåller kopparsulfat eller oxiderade kolsyror, 
eller insektsmedel med växten anamú eller vitlöksvatten (data för mängden biologiska 
växtskyddsmedel som används har inte hittats). Plastpåsar kan förekomma även i en del 
av de ekologiska odlingarna för att skydda bananerna, men dessa innehåller då inga 
insekticider. [ 4 ] På en del ekologiska bananodlingar används inga växtskyddsmedel 
alls, istället kan bananplantan växa tillsammans med en mängd andra växtarter. Dessa 
odlingar har en större biologisk mångfald, vilket utgör ett bättre skydd mot sjukdomar 
och skadegörare. [ 4 ] [ 33 ] Även andra tekniker, så som ”skuggtekniken”, används för 
att förhindra skador på plantorna. Genom att plantera bananplantan så att den får sol på 
förmiddagen och skugga under eftermiddagen, eller tvärtom, minskar risken för 
bladsvampsjukdomar. Genom att plantera bananplantorna tätare eller ha en hög densitet 
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på växtligheten så att marken skuggas, försvåras även förhållandena för ogräs att växa. [ 
4 ] 
 
Applicering av fungicider sker ofta genom flygbesprutning 40 till 60 gånger per säsong 
(10 månader). Besprutning av nematicider sker två till fyra gånger per år och herbicider 
åtta till tolv gånger per år och görs manuellt genom att arbetarna går i plantagen med 
ryggspruta. [ 42 ] Användningen av kemiska växtskyddsmedel ökar snarare än minskar 
enligt en studie från 2004 [ 4 ]. Mängden kemiska växtskyddsmedel varierar, men en 
ofta återkommande siffra är 44 kg per ha. [ 44 ] I Naturskyddsföreningens rapport 
varierar användningen mellan 39 kg och 57 kg under de senaste 10 åren. I Tabell 25 
visas växtskyddsmedelanvändningen på en plantage i Costa Rica, hämtad ur en studie 
utförd av Svenska Naturskyddsföreningen 2003. [ 4] 
Tabell 25 Användning av kemiska växtskyddsmedel i bananodling i Costa Rica taget från en 
studie utförd av Naturskyddsföreningen [ 4 ] 

Konventionell odling kg per ha gram per kg bananer 
Herbicider (mot ogräs) 2,2 0,04 
Fungicider (mot svamp) 32* 0,5 
Insekticider (mot insekter) ingen data** ingen data** 
Nematicider (mot mask) 14 0,2 
Totalt 48 0,8 
* plus ytterligare 207 liter jordbruksolja som används vid flygbesprutningen 
** ingen data tillgänglig, men finns ständigt i plastpåsarna runt bananerna 
 
Ytterligare fungicider (svampväxtskyddsmedel), som till exempel Imazalil och 
Thiabendazole, används även vid förpackning av konventionella bananer för att de ska 
hålla sig fina och inte ruttna under den veckolånga båttransporten. Vid förpackning av 
ekologiska bananer används istället till exempel aluminiumsulfat, bivax samt olika 
organiska syror som mjölksyra, citronsyra och askorbinsyra. [ 4 ] [ 42 ] 
 
Ett stort problem är svampen ”svart sigatoka” som angriper bananplantans blad och i 
värsta fall kan slå ut hela odlingar. Denna parasit, som lever naturligt i det tropiska 
klimatet, har utvecklat och förökat sig i dagens konventionella bananodlingar. Den 
härstammar från den ”gula sigatokan” och har blivit resistent mot tidigare 
växtskyddsmedel. [ 4 ] Det finns även biologiska växtskyddsmedel som kan användas 
för att bekämpa svampen. Dessa kan innehålla allt från kamomill till organiska 
mjölksyror till kopparsulfat. Hur mycket besprutning som är nödvändig beror till viss 
del på klimatet; regn, hög luftfuktighet och värme är gynnsamma för spridning av 
svampen. [ 4 ] 

Gödsling 

De ekologiska bananodlingarna skiljer sig från de konventionella genom att ingen 
handelsgödsel används. Istället används stallgödsel och annat organiskt material.  
 
Den stora avkastningen från bananodlingarna gör att mycket näringsämnen förs bort 
från marken. För att ersätta dessa tillsätts stora mängder handelsgödsel i de 
konventionella plantagerna. Tabell 26 visar mängderna handelsgödsel som används i 
konventionell odling av bananer [ 41 ].  
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Tabell 26 Handelsgödsel i konventionell bananodling [ 41 ] 

Konventionell odling kg per ha gram per kg bananer 
Kväve (N) 507 8 
Fosfor (P) 41 1 
Kalium (K) 610 10 
Kalcium (Ca) 414 7 
Totalt 1572 26 
 
I de ekologiska odlingarna tillförs inget handelsgödsel. Istället används exempelvis 
stallgödsel, komposterad gödsel och andra organiska ämnen samt oprocessad 
mineralgödsel (kalium, magnesium, svavel). Även kvävefixerande växter används, och 
genom att ha en riklig vegetation på marken minskar också erosionen och man slipper 
förlusten av viktiga näringsämnen. [ 4 ] 

Utsäde 

Bananplantan förökas vegetativt, vilket gör att snabba förändringar i klimat och 
miljö kan få svåra effekter för plantan. 
 
Inget utsäde används vid bananodling utan bananplantan förökar sig själv genom att 
skjuta upp nya skott bredvid moderplantan, så kallad ”vegetativ förökning”. Varje 
planta bär bara en bananstock och sedan vissnar den och nästa skott växer osv. I och 
med den vegetativa förökningen är det svårare för bananplantan att anpassa sig till 
förändringar i klimat och miljö, vilket gör att snabba sådana förändringar kan få svåra 
effekter för plantan. Även förädling av växten för att få fram sorter som är mer 
motståndskraftiga mot till exempel skadeangrepp från bladsvampar blir svårare.  

Skillnader i resultat 

Avkastning 

Avkastningen för ekologiska bananer är omkring 25 procent lägre än för 
konventionell odling. 
 
Banansorten Cavendish har idag planterats i nästan alla världens tropiska områden, 
främst för sin höga avkastning, som i konventionell odling ligger på över 60 ton per 
hektar och år. De gårdar som har störst avkastning i Costa Rica ligger uppemot 70 ton 
per hektar av färdigpackad frukt och därtill kasseras upp till 25 till 30 procent på grund 
av skönhetsfel eller för liten storlek. Totalt kan alltså vissa bananplantage ge uppemot 
100 ton bananer per hektar innan sortering. För ekologisk odling ligger skörden runt 45 
ton per hektar. [ 4 ] 
Tabell 27 Avkastning för konventionell respektive ekologisk bananodling [ 4 ] 

 Konventionell Ekologisk 
Avkastning (ton/ha) 60 45 

Energiförbrukning 

Några data för skillnaden mellan energiförbrukning i ekologisk odling och 
konventionell odling har inte hittats. Den ekologiska bananodlingen har troligen 
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lägre energiförbrukning, eftersom handelsgödsel, som är mycket energikrävande att 
tillverka, inte används. 
 
Arbetet på odlingen, såväl den konventionella som den ekologiska, sker för hand, 
förutom besprutning av kemiska växtskyddsmedel mot svart sigatoka (se Växtskydd 
ovan) som sker med flygplan.  
 
Även bränsleförbrukningen vid flygbesprutning ger förmodligen högre 
energiförbrukning för den konventionella odlingen än för den ekologiska, även om 
flygbesprutning med biologiska växtskyddsmedel förekommer i den ekologiska 
bananodlingen. Hur många besprutningar som görs varje år, och därmed hur mycket 
bränsle som går åt, varierar beroende på hur stort problemet med svampen är. Exempel 
från en ekologisk gård i Dominikanska Republiken (där de ekologiska bananer vi 
importerar kommer ifrån) visar att flygbesprutningar sker mellan åtta och tio gånger per 
år, medan de på en konventionell odling i Costa Rica sker mellan 40 och 60 gånger per 
år [ 4 ]. Att antalet flygbesprutningar var lägre på den ekologiska gården i 
Dominikanska Republiken beror dels på att klimatet är torrare, vilket är mindre 
gynnsamt för svampen, och dels att svart sigatoka inte förekommit lika länge i 
Dominikanska Republiken och därför inte hunnit bli ett lika allvarligt problem. Om det 
sedan har att göra med att odlingen är ekologisk eller inte är svårt att säga.  
 
En klar skillnad mellan energiförbrukningen mellan en ekologisk och en konventionell 
odling är att ekologisk odling inte tillåter några kemiska växtskyddsmedel eller 
handelsgödsel, vilka är mycket energikrävande att tillverka, vilket troligen ger en högre 
energiförbrukning för den konventionella odlingen. 

Växthuseffekten 

Inga relevanta data har hittats. 

Försurning 

Inga relevanta data har hittats. 

Övergödning  

Inga relevanta data har hittats. 

Toxicitet 

Bananer är en av de grödor som besprutas mest. Nedan visas ett exempel på kemiska 
växtskyddsmedel som används på ett bananplantage i Costa Rica, sammanställd av 
Svenska Naturskyddsföreningen (se tabell 34, Växtskydd). Speciellt nematiciderna, 
vilka står för nästan 30 procent av de kemiska växtskyddsmedlen som appliceras på den 
här gården (Tabell 25), är mycket giftiga. Klassificering huruvida de kemiska 
växtskyddsmedlen är akut giftiga eller kroniskt giftiga (fortplantningsstörningar, cancer 
etc) har gjorts [ 38 ], samt klassning av toxiciteten enligt WHO9 och EPA10. Enligt 
WHOs klassning är 1a farligast, och sedan i fallande ordning 1b, II, III och ”table 5”. 

                                                 
9 WHO Världshälsoorganisationen 
10 EPA Environmental Protection Agency, USA 
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För EPAs klassning är I farligast och IV minst farligt. Kriterier för klassningen återfinns 
i Bilaga 4. 
Tabell 28: Klassning av toxicitet enligt WHO och EPA hos de kemiska växtskyddsmedel som 
används i bananodlingen på exempelgården i Naturskyddsföreningens studie [ 4 ] 

   klassning av toxicitet* 
Namn Typ av pesticid hälsoskadlighet enligt WHO enligt EPA 
Glyphosate herbicid  table 5 III 
Mancozeb fungicid kroniskt giftig table 5 IV 
Bitertanol fungicid  table III III 
Azoxystrobin fungicid    
Benomyl fungicid kroniskt giftig III IV 
Chlorothalonil fungicid  table 5 IV 
Tridemorph fungicid kroniskt giftig II III 
Difenoconazole fungicid  III  
Imazalil** fungicid  II II 
Thiabendazole** fungicid  table 5 III 
Chlorpyrifos insekticid akut giftig II II 
Carbofuran insekticid, 

nematicid 
akut giftig Ib I eller II *** 

Terbufos insekticid, 
nematicid 

akut giftig Ia I 

Ethopofos nematicid akut giftig Ia II 
Fenamiphos nematicid akut giftig 1a I 
*Se bilaga 4, **Används vid förpackning av bananer, ***Furadan 4F: I, Furadan G: II 
 
Förutom användningen av kemiska växtskyddsmedel, är också förvaringen av dem 
viktig. 

Markanvändning 

Markanvändningen för ekologiskt odlade bananer är ca 30% procent större än för 
konventionellt odlade. 
 
Eftersom avkastningen är lägre för ekologiskt odlade bananer blir markanvändningen 
större än för konventionellt odlade. 
Tabell 29 Markanvändning för bananodling [ 4 ] 

m2 per kg bananer Konventionell Ekologisk 
Markanvändning 0,167 0,222 
 
I den ekologiska odlingen i Dominikanska Republiken finns 2400 till 2600 plantor per 
hektar. Genom att plantera plantorna så tätt skuggas marken, vilket försvårar för ogräs 
att växa. I en konventionell odling finns det ungefär 1500 plantor per ha och i vissa fall 
upp till 1700. [ 4 ] 
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Erosion och jordens bördighet 

De ekologiska plantagerna har lägre erosion jämfört med de konventionella, i och 
med att undervegetationen är kvar och skyddar jorden. Även urlakningen av jorden 
är lägre i de ekologiska odlingarna, eftersom jorden inte brukas lika intensivt som i 
de konventionella. 
 
I de konventionella plantagerna tas undervegetationen bort (se Växtskydd ovan och 
Biologisk mångfald nedan), vilket leder till att jorden är oskyddad och lättare sköljs bort 
vid skyfall. I de ekologiska odlingarna låter man undervegetationen istället vara kvar 
och skydda jorden mot erosion. [ 4 ] Den ensidiga odlingen utan variationer i växtföljd 
leder till att jorden utarmas och vanligtvis är livslängden på en konventionell 
bananplantage 10 till 35 år [ 45 ] [ 4 ]. 

Biologisk mångfald 

Den biologiska mångfalden är högre i de ekologiska odlingarna är högre än i de 
konventionella plantagerna.  
 
Eftersom bananplantan förökar sig genom så kallad vegetativ förökning (se 
inledningstexten ovan) behöver inte blommorna på plantan locka med nektar till 
insekter och fåglar. Därmed inbjuder inte bananplantan i sig till biologisk mångfald.  
 
På de konventionella odlingarna används ogräsgift för att ta bort undervegetationen, 
vilken anses konkurrera om näringen med bananplantan. Undervegetationen anses också 
gynna spridningen av svampsjukdomar. Plastpåsarna med insekticider, som används i 
den konventionella odlingen för att skydda bananerna, gör att insekterna dör innan de 
hinner skada bananerna. Dessa mängder av växtskyddsmedel som används i den 
konventionella bananodlingen leder till att den biologiska mångfalden är mycket liten. [ 
4 ]  
 
Den biologiska mångfalden kan variera mycket mellan olika ekologiska odlingar 
beroende på hur stor variationen är av växter som odlas tillsammans med bananplantan. 
Jämfört med de konventionella monokulturella odlingarna har dock de ekologiska en 
högre biologisk mångfald. [ 4 ] 

Arbetsmiljö och hälsa 

En ekologisk bananodling använder inga kemiska växtskyddsmedel och därmed 
slipper arbetarna bli utsatta för dessa medel som ofta är giftiga och i vissa fall klassas 
som ”extremt farliga”. 
 
I studier utförda av det nationella universitetet i Heredia i Costa Rica framgår att 
förekomsten av pesticidförgiftning är tre gånger högre i de områden där bananer odlas 
än i resten av Costa Rica. En ökad förekomst av sterilitet och cancer har även hittats 
bland bananarbetarna. [ 42 ] Även om det är vanligare med skyddsutrustning idag än 
förr är det ändå bara 50 % av de som applicerar växtskyddsmedel som använder 
rekommenderad skyddsutrustning (gäller generellt, inte bara bananarbetare). [ 4 ] Detta 
kan förklaras med att de länder där bananer odlas har ett tropiskt klimat och 
skyddsutrustning är väldigt varmt att ha på sig samt att kunskap om hur farliga de 
kemiska växtskyddsmedlen är ofta saknas hos arbetarna. Vid flygbesprutningarna sprids 
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även växtskyddsmedlen till de närbelägna områdena, där ofta bananarbetarna har sina 
bostäder. Hur mycket detta påverkar de som bor i dessa områden vet man ännu inte, 
men grupper som barn och gravida kvinnor är extra utsatta. [ 4 ] 

Hållbar utveckling 

Det är svårt att se att de konventionella bananplantagerna är uthålliga i längden. De 
flesta platser med bananplantager har tidigare varit regnskog med näringsrik jord och 
förutsättningarna för odling har varit goda. Den monokulturella odlingen av bananer har 
lett till att jorden utarmas. Livslängden på en normal bananplantage är normalt 10 till 35 
år. [ 4 ] Den stora mängden kemiska växtskyddsmedel är inte bara skadlig för miljön, 
utan människor som arbetar på eller bor nära plantagen skadas.  

Produktsvinn och spill i hela kedjan 

Inga relevanta data har hittats. 

Övriga kvalitetsskillnader 

Inga relevanta fata har hittats. 

Diskussion 
Bananplantagerna tillhör de odlingar där störst mängd kemiska växtskyddsmedel per ha 
används. Den kemiska växtskyddsmedelsanvändningen är förmodligen också den 
viktigaste miljöaspekten inom bananodlingen. Andra viktiga aspekter är erosion och 
biologisk mångfald, där ekologiskt odlade bananer är betydligt bättre.  
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Vetemjöl 
För att illustrera skillnaderna mellan konventionellt och ekologiskt vetemjöl används 
resultat från jämförelser mellan konventionell och ekologisk odling av vete i 
Västergötland11. Uppgifterna har hämtats från en livscykelanalys som SIK genomförde 
under 199912 [ 2 ], nedan kallad ”västgötastudien”, med undantag för uppgifterna kring 
användning av växtskyddsmedel, som hämtats från en miljöbedömning av bland annat 
system för odling av fodervete i Östergötland. [ 6 ] 
 
Odlingen omfattar maskinanvändning, gödsling inklusive tillverkning av handelsgödsel, 
användning av pesticider och växtnäringsrelaterade emissioner. ”Västgötastudiens” 
utbyte av vete (14 % vattenhalt) till vetemjöl är 1,212 kg vete/kg vetemjöl för både den 
konventionella och den ekologiska råvaran. 

Skillnader i förutsättningar 
I Tabell 30 sammanfattas förutsättningarna för odlingen av vete [ 2]. Några av 
förutsättningarna kommenteras nedan. 
Tabell 30 Sammanfattning av förutsättningarna för veteodling i ”västgötastudien” [ 2 ]. 
Undantag: uppgifterna om växtskydd hämtade från  [ 6 ] 

 Konventionell Ekologisk 
Växtplats Västergötland Västergötland 
Odlingsår 1996/1997 1996/1997 
Jordmån Styv lera Mellanlera 
Moment i driften Plöjning, 2 x harvning, 

vältning, sådd, gödsling, 
sprutning och skörd 

Plöjning, 3 x harvning, 
vältning, sådd, 2 x 
ogräsharvning och skörd 

Växtföljd Ingen uppgift Odlingen av vete ingår i en 
sexårig växtföljd med två 
gröngödslingsår. 

Gödsling Kvävehandelsgödsel Råfosfat 
Växtskydd Betning av utsäde, 

bekämnpning av ogräs, 
svamp och insekter 

Ogräsharvning 

 

Växtskydd 

Vid odling av konventionellt vete antas följande växtskyddsinsatser: betning av utsäde 
samt bekämpning av ogräs, svamp och insekter. Den ekologiska gården i 
”västgötastudien” ogräsharvar vetegrödan vid två tillfällen. 
 
De konventionella systemen för veteodling använder ofta kemiska växtskyddsmedel av 
olika slag. Eftersom uppgifter om användningen av växtskyddsmedel saknas i 
                                                 
11  25 % av all ekologisk spannmålsodling i landet sker i Västra Götaland. 22 % av all ekologisk 
spannmålsodling utgörs av vete.  
12 Med godkännande från uppdragsgivarna. 
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”västgötastudien” används uppgifter från ett fiktivt, men realistiskt, odlingssystem i 
Östergötland, där fodervete odlas i en växtföljd med andra grödor (havre, korn och 
rågvete) [ 6 ]. Avkastningen är 6700 kg/ha och 6000 kg/ha för de två veteskördarna i 
växtföljden, vilket är något lägre än avkastningen i ”västgötastudiens” konventionella 
odling (6970 kg/ha). I Tabell 31 sammanfattas användningen av växtskyddsmedel vid 
odlingen av vete i Östergötland, baserat på den genomsnittliga avkastning på 6350 
kg/ha för de två veteskördarna och ”västgötastudiens” utbyte av vete till vetemjöl (1,212 
kg vete/kg vetemjöl). 
Tabell 31 Användningen av växtskyddsmedel per kg vetemjöl enligt [ 6 ] 

Utbyte från vete till vetemjöl enligt [ 2 ] 

Pesticider Konventionell Ekologisk  
mg aktiv substans/kg vetemjöl   
Herbicider (mot ogräs) 95 0 
Fungicider (mot svamp) 59 0 
Insekticider (mot insekter) 0,36 0 
Summa 154 0 

 
I de ekologiska systemen, där kemiska växtskyddsmedel inte får användas, tillämpas 
ofta mekaniska metoder, t ex ogräsharvning. I den ekologiska odlingen i 
”västgötastudien” ogräsharvar man två gånger per växtsäsong. Den energi som då 
förbrukas redovisas under Energiförbrukning nedan. 

Gödsling 

Den konventionella gården i ”västgötastudien” gödslar med ett kvävegödselmedel. 
Den ekologiska gården tillför råfosfat och tillämpar en växtföljd med 
gröngödslingsgrödor. 
 
I konventionell veteodling används i stort sett alltid handelsgödsel. I den konventionella 
odlingen i ”västgötastudien” används ett kvävegödselmedel motsvarande 177 kg kväve 
per ha och ett fosforgödselmedel motsvarande 60 kg fosfor per ha13. 
 
I de ekologiska systemen, där handelsgödsel inte får användas, utnyttjas stallgödsel, 
råfosfat och/eller tillämpas växtföljder vall eller gröngödslingsgrödor hjälper till att 
bibehålla markens bördighet. I den ekologiska odlingen i ”västgötastudien” används 
råfosfat (motsvarande ca 13 kg fosfor/ha) och en växtföljd med bl a gröngödslingsgröda 
och ärter. Emissioner och resursförbrukning för hela växtföljden har fördelats mellan 
avsalugrödorna. 

Utsäde 

Genmodifierat utsäde användes varken på den konventionella eller på den ekologiska 
gården i ”västgötastudien”. 
 
Vid ekologisk odling av vete får inte genmodifierad gröda användas. I konventionell 
odling finns f n inte någon kommersiellt godkänd genmodifierad gröda. 

                                                 
13 Troligen förrådsgödsling, men det framgår inte av referensen. 
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Skillnader i resultat 

Avkastning 

Avkastningen från den ekologiska odlingen av vete i ”västgötastudien” uppgår till 
54 % av avkastningen från den konventionella odlingen. Enligt en litteraturuppgift 
kan emellertid avkastningen från ekologisk odling av höstvete komma upp i 70-90 % 
av nivåerna för konventionellt odlad spannmål. 
 
Uppgifterna som används vid jämförelsen mellan konventionell och ekologisk odling av 
vete i Västergötland utgår från faktiska skördar under ett visst år, där den ekologiska 
avkastningen uppgår till 53 % av den konventionellt odlade (se Tabell 32).  
Tabell 32 Avkastning i kg vete (14% vattenhalt) per ha enligt [ 2 ] 

Avkastning Konventionell Ekologisk  
kg vete, 14 % vattenhalt, 
per ha 

6970 3700 

 
Andra källor anger liknande eller mindre skillnader i avkastning: 

• Enligt [ 7 ] når avkastningen i ekologisk odling av höstvete i Götalands södra 
slättbygder endast 55 % av nivån i konventionell odling. Relationen är ungefär 
densamma i Svealands slättbygder.  

• Enligt Sveriges officiella statistik uppgår skördarna av ekologiskt vete i Västra 
Götalands län till 54% av skördarna för konventionellt vete i samma län 
(medelvärde för höst- och vårvete) [ 53 ] . 

• Resultaten som redovisas i [ 8 ] visar att de ekologiska systemens avkastning av 
höstvete var 59 % av konventionell skörd. I de flesta fall fanns signifikanta 
skillnader mellan skördarna, men på en av platserna under en växtföljd var 
skillnaden mellan systemen inte signifikant.  

• I [ 10 ] anges att ekologiskt odlad spannmål ofta ger 10-30 procent lägre skörd 
än konventionellt odlad. Skördeutfallet beror till stor del på hur växtföljden ser 
ut. 

 
Uppgifterna kring avkastning från ekologisk odling av höstvete varierar alltså mellan 53 
och 90 % av nivåerna för konventionell odling. 
 
I allmänhet anses det att den viktigaste orsaken till att skördarna är lägre i ekologisk 
odling än i konventionell är låg tillgång på växtnäring, särskilt kväve. Den lägre 
kvävetillgången gör att grödan blir glesare i ekologisk odling. Ur växtskyddssynpunkt 
kan detta vara en fördel eftersom det missgynnar en del svampar och i viss mån även 
bladlöss. [ 10 ] 

Energiförbrukning 

Det är i huvudsak fossil energi som används i båda systemen i ”västgötastudien”. 
Energiförbrukningen i det ekologiska systemet uppgår till 63 % av 
energiförbrukningen i det konventionella, räknat per kg vetemjöl. 
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I det konventionella systemet åtgår 2/3 av den fossila energin vid framställningen av 
handelsgödselmedel, maskinanvändningen förbrukar 1/3. I det ekologiska systemet är 
det maskinanvändningen som är den helt dominerande förbrukningen av fossil energi 
(se Tabell 33). 
Tabell 33 Energianvändning i MJ per kg vetemjöl enligt [ 2 ] 

Energislag Konventionell Ekologisk  
MJ per kg vetemjöl   
Fossil 2,37 1,42 
Elektrisk 0,13 --- 
Annan -0,2514 0 
Total 2,25 1,42 

 
En jämförelse mellan kemisk och mekanisk ogräsbekämpning i en svensk odling med 
växtföljden korn, vall, vintervete, havre och potatis visar att det ”mekaniska” systemet 
har en 4% högre energianvändning än det ”kemiska”, och att skillnaden mellan de två 
systemen under odlingen av vintervete är försumbar [ 57 ]. 

Övergödning 

Emissionerna av övergödande ämnen ger en potentiell övergödning som, per kg 
vetemjöl, är fem gånger större vid den ekologiska odlingen i ”västgötastudien” 
jämfört med den konventionella. 
 
Emissionerna av övergödande ämnen härstammar till övervägande delen från odlingens 
läckage av nitrat och fosfor samt från ammoniakavgång. En mindre del av de 
övergödande ämnena härstammar från maskinanvändningen och, för det konventionella 
systemet, tillverkningen av gödsel.  
 
Den sammanlagda övergödande effekten är fem gånger högre för den ekologiska 
odlingen än för den konventionella (se Tabell 34) 
Tabell 34 Potentiell övergödning per kg vetemjöl enligt [ 2 ] 

Potentiell övergödning Konventionell Ekologisk  
g O2-ekvivalenter/kg 
vetemjöl 

50 267 

 
Mineralkväveprovtagningar under senhösten vid odlingsförsöken som redovisas i  [ 8 ] 
visar att det finns mindre mängd utlakningsbart kväve per ha i ekologiska system än i 
konventionella.  
Växtnäringsbalanserna för de ekologiska systemen visade genomgående på ett 
underskott av fosfor under tolv års tid. Trots detta var bara i ett fåtal system man kunde 
se en märkbar minskning av mängden lättlöslig fosfor i marken. Mängden lättlösligt 
kalium i marken minskade i alla odlingssystem, såväl ekologiska som konventionella. [ 
13 ] 
 

                                                 
14 Vid tillverkningen av handelsgödsel produceras fjärrvärme, vilket motsvarar en ”negativ förbrukning”. 
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De handelsgödslade spannmålsfälten på växtodlingsgårdar i Mellansverige läcker 
relativt lite växtnäring. [ 14 ]  

Bidrag till växthuseffekten 

Emissionerna av växthusgaser ger ett bidrag till växthuseffekten från det ekologiska 
systemet i ”västgötastudien” som, per kg vetemjöl, uppgår till 65 % av det 
konventionella systemets bidrag. 
 
I det konventionella systemet domineras emissionerna av växthusgaser av koldioxid 
från förbränning av fossila bränslen, i huvudsak naturgas vid framställningen av 
handelsgödselmedel. Ca 30 % av växthuseffekten i det konventionella systemet orsakas 
av lustgas, och ca 15 % av växthuseffekten beror av maskinanvändningen. 
 
I det ekologiska systemet bidrar emissionerna av lustgas och emissioner från 
maskinanvändningen med ungefär lika mycket till den sammanlagda växthuseffekten.  
 
Den potentiella växthuseffekten för de båda systemen redovisas i Tabell 35. 
Tabell 35 Potentiell växthuseffekt per kg vetemjöl enligt [ 2 ] 

Potentiell växthuseffekt Konventionell Ekologisk 
g CO2-ekvivalenter/ 
kg vetemjöl 

540 353 

 

Försurning 

Emissionerna av försurande ämnen leder till en potentiell försurning som, per kg 
vetemjöl, är drygt 4 gånger större för den ekologiska odlingen av vete i 
”västgötastudien” än för den konventionella.  
 
Försurningen i ”västgötastudien” domineras av utsläppen av ammoniak såväl i det 
konventionella som i det ekologiska systemet, men även maskinanvändningen och, för 
det konventionella systemet, tillverkningen av handelsgödsel bidrar. Sammantaget leder 
emissionerna av försurande ämnen till en potentiell försurning som, per kg vetemjöl, är 
drygt 4 gånger större för den ekologiska odlingen än för den konventionella (se Tabell 
36). 
Tabell 36 Potentiell försurning per kg vetemjöl enligt [ 2 ] 

Potentiell försurning Konventionell Ekologisk  
g H+-ekvivalenter/kg 
vetemjöl 

0,22 0,96 

Toxicitet 

Den konventionella odlingen av vete i Östergötland använder 0,15 g aktiv substans 
per kg vetemjöl. Några kemiska växtskyddsmedel används inte i den ekologiska 
odlingen i ”västgötastudien”. 
 
Pesticidanvändning uttryckt i gram aktiv substans är ett grovt mått på toxicitet, eftersom 
toxiciteten beror av substansens egenskaper, vilka kan ge olika påverkan på olika 
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organismer. En sammanställning av de pesticider som används vid odlingen av 
konventionellt vete i Östergötland i [ 6 ] och deras egenskaper återges i Tabell 37. 
Tabell 37 Pesticider som används vid odling av konventionellt vete i Östergötland i [ 6 ] 

 Typ   
   
Tribenuron-metyl Herbicid M: Låg akut giftighet för daggmask, fåglar , bin, fisk och hinnkräfta.  

H: Ämnet bedöms inte ge sk ador på arvsmassan, men har visat svaga 
indikationer på cancerframkallande egenskaper. Svagt och övergående hud- 
och ögonirriterande men inte hudsensibiliserande. 

Fluroxipyr Herbicid M: Måttlig till hög giftverkan på land- och vattenorganismer.  
H: Låg akut giftighet, inte hudirriterande eller hudsensibiliserande, dock milt 
ögonrirriterande. Möjlig mutagen effekt.  

Isoproturon Herbicid Ämnesdatablad återfinns inte i bekämpningsmedelsregistret. Enligt 
klassificeringslistan misstänks ämnet kunna ge cancer, är mycket farligt 
vattenlevande organismer, kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön. 

Diflufenikan Herbicid M: Hög bioackumulerbarhet, låg giftighet för land- och vattenlevande 
organismer, lagras sannolikt i marken. 
H: Måttlig akut giftihet vid hudexponering, måttlig/låg vid förtäring. Beödms 
inte vara cancerframkallande.  

Glyfosat Herbicid M: Binds mycket start till jorden och i växter.  
H: Illamående vid lindriga förgiftningsfall, hudirritation. 
Fotnot: Glyfosat är en av de två pesticider som återfinns mest av i 
ytvattenövervakningen. 

Pyraklostrobin Fungicid Ämnesuppgifter i bekämpningsmedelsregistret saknas. Återfinns inte i 
klassificeringslistan. 

Fenpropimorf Fungicid M: Medelhög akut giftighet för vattenlevande organismer, låg giftighet för 
landlevande organismer. Bioackumulerande egenskaper.  
H: Enstaka tillförsel medelhög giftighet vid inandning, i övrigt låg akut 
giftighet. Hudirriterande.  

Propikonazol Fungicid M: Sannolikt låg giftighet för daggmaskar, fåglar och insekter, måttlig til 
medelhög för vattenlevande organismer.  
H: Låg akut giftighet, inte hudirriterande eller hudsensibiliserande. Inte 
cancerframkallande för människa. 

Deltametrin Insekticid Hög akut giftighet för bin, vattenlevande insekter och fisk vid 
laboratorieförsök. Låg akut giftighet för däggdjur och fåglar. 
På människa har rapporterats tydlig och smärtsam hudirritation vid 
tillverkning och om man i samband med spridning fått medlet på huden. 

 

Markanvändning 

Markanvändningen i ”västgötastudien” är dubbelt så stor för den ekologiska 
odlingen av vete. 
 
Den lägre avkastningen i det ekologiska jordbruket leder till högre markanvändning för 
att producera en viss mängd nyttigheter. Avkastningen vid de två gårdarna i 
”västgötastudien” och utbytet av vete vid tillverkningen av vetemjöl enligt samma 
studie leder ett dubbelt så stort markbehov för den ekologiska odlingen (se Tabell 38). 
Tabell 38 Markanvändning per kg vetemjöl enligt [ 2 ] 

Markanvändning Konventionell Ekologisk 
m2, år/kg vetemjöl 1,7 3,3 
  
Dessa siffror inkluderar emellertid inte markbehovet under växtföljdens 
gröngödslingsår. Tar man hänsyn till detta markbehov ökar markanvändningen för den 
ekologiska odlingen till 3,8 m2, år/kg vetemjöl. 
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Generellt sett behövs det ungefär 50 m2 åkermark för att få fram ett kilo kväve från 
kvävefixerande grödor  [ 14 ].  
 
Jordbrukets markanvändning kan inte enbart bedömas negativt i analogi med annan 
resursanvändning. Produktionen av vete bidrar i hög grad till att hålla markerna öppna 
och till det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap. I fyra europeiska 
inventeringar konstateras att potentialen för hög landskapskvalitet (variation i färger, 
dofter och former, mångfald av landskapselement, förekomst av historiska och 
kulturella element och landskapselementets mening och betydelse i landskapet) 
förmodligen är större i ekologisk produktion än i konventionell, men att studier av 
skillnader i landskapskvalitet är för få för att någon tillförlitlig bedömning ska kunna 
göras.[ 9] 

Erosion och jordens bördighet  

Specifika uppgifter för odlingen i ”västgötastudien” saknas. I fyra europeiska 
inventeringar dras emellertid huvudsakligen slutsatsen att bördighetsfaktorerna 
markstruktur, biologisk aktivitet, mullhalt och jorderosion gynnas av ekologiskt 
lantbruk [ 9]. 

Biologisk mångfald 

Specifika uppgifter för odlingen i ”västgötastudien” saknas. Generellt gäller 
emellertid att användningen av växtskyddsmedel i det konventionella jordbruket är en 
av orsakerna till att den biologiska mångfalden minskar. [ 10 ] 
 
Det ekologiska lantbruket gynnar ofta, men inte alltid, den biologiska mångfalden i 
själva åkermarken. När det gäller djuren är artantalet ofta ungefär detsamma i de två 
brukningssystemen, men antalet individer är högre i det ekologiska. Floran är oftast 
både art- och individrikare på ekologiskt odlade fält. När det gäller den domesticerade 
delen av mångfalden är det vanligtvis fler grödor på en ekologisk gård som en följd av 
en varierad växtföljd, men djurraserna och deras genetiska mångfald skiljer sig inte 
mellan systemen.[ 15 ] 
 
Skillnaderna i brukningssätt mellan ekologiska och konventionella gårdar är 
förhållandevis små i de delar av landet som är mindre intensivt brukade, till exempel 
mellersta och norra Sverige. I dessa områden är det viktigare för mångfalden att marken 
brukas och hålls öppen, oavsett brukningssystem. [ 15 ] 
 
Nya undersökningar av ekologiska och konventionella gårdar i mellersta Sverige har 
visat att artrikedomen inte skiljer sig speciellt mellan odlingssystemen i ett 
mosaiklandskap med många biotoper utanför åkern och liten användning av kemiska 
växtskyddsmedel. I rena slättbygder visar däremot tidigare undersökningar att vi kan 
förvänta oss positiva effekter av ekologisk odling; en ekologisk gård på Skåneslätten är 
mer positiv för den biologiska mångfalden än en motsvarande konventionellt driven 
gård.[ 15 ] 

Arbetsmiljö och hälsa  

Specifika uppgifter för odlingen i ”västgötastudien” saknas. Det finns inga bevis för 
att de medel vi använder i dag ger långsiktiga hälsoeffekter på människan. 
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Från djurförsök vet vi att det finns växtskyddsmedel med hälsoskadliga effekter. Men 
det finns inga bevis för att de medel vi använder i dag ger långsiktiga hälsoeffekter på 
människan. Det är mycket svårt att koppla användningen av ett växtskyddsmedel till 
exempelvis antalet cancerfall inom ett område eller inom en befolkningsgrupp. [ 10 ] 

Produktsvinn och spill i hela kedjan 

Några uppgifter om eventuella skillnader mellan konventionell och ekologisk odling har 
inte kunnat påvisas. 

Produktkvalitet 

Specifika uppgifter för odlingen i ”västgötastudien” saknas. Generellt gäller 
emellertid att konventionellt odlad spannmål har högre proteinhalt, bättre 
proteinkvalitet och därmed bättre bakningsegenskaper. Några skillnader i totala 
mögelhalter i spannmål från ekologisk och konventionell odling kan inte påvisas [ 9 ] 
 
I försöksverksamheten som redovisas i [ 8 ] konstateras att höstvetets proteinhalt i de 
ekologiska systemen var två procentenheter lägre än i de konventionella, densiteten var 
2-3 % lägre i de ekologiska leden och stråstyrkan var bättre. 
 
Fungicider får inte användas i ekologisk odling. Man har befarat att mängden 
svamptoxiner i exempelvis spannmål ökar vid övergång till ekologisk produktion. 
Många faktorer påverkar bildningen av mögelgifter, varav en del faktorer talar till den 
konventionella och en del till den ekologiska odlingens fördel. En omfattande studie 
gjord av Livsmedelsverket antyder att det inte finns några skillnader i totala mögelhalter 
i spannmål från ekologisk och konventionell odling [ 9 ] 

Diskussion 
Jämförelsen mellan konventionell och ekologisk odling av vete tyder på att den 
ekologiska odlingens lägre energianvändning måste ”betalas” genom en större 
markanvändning; de insatser som inte behövs för att producera handelsgödsel till det 
ekologiska systemet måste ersättas med med större arealer brukad mark, vilken 
förefaller ge det ekologiska systemet nackdelar när det gäller övergödning och 
försurning. 
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Bilaga 1 Omräkning ECM till mellanmjölk 
 
Ingående helmjölk från gård har 4,14 % fett och 3,28 % protein. Information från 
livscykelanalys av konsumtionsmjölk [ 1] ger följande formel: 
 
1 kg ECM = X kg * (383*4,14+242*3,28+783,2)/3140 
 
Det ger att X = 0,993 kg helmjölk 
 
Helmjölken ger upphov till mellanmjölk och grädde 
 
Fettbalans 
1*0,0414 = X*0,015 +Y*0,40 
1=X+Y 
X=1-Y 
 
0,0414=(1-Y)*0,015+0,40 Y 
0,0414=0,015-0,015Y+0,40Y 
0,0264=0,385Y 
Y=0,0686 
X=0,931 
 
1 kg ECM ger 0,993*0,931 = 0,924 kg mellanmjölk 
1 kg mellanmjölk = 1,08 kg ECM 
 
Densitet mellanmjölk = 1,03 kg/liter 
 
1 kg ECM =0,924 kg mellanmjölk/1,03 (kg/liter) = 0,90 liter mellanmjölk 
 
Det ger: 1 liter mellanmjölk = 1/0,9=1,11 kg ECM 
 
Data som är givna exempelvis i gram/kg ECM-mjölk ska därför delas med 1,11 
alternativt multipliceras med 0,90 för att motsvara 1 liter mellanmjölk. 
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Bilaga 2  Karaktäriseringsindex 
Karaktäriseringsindex används ibland för att påvisa det totala bidraget från aktuella 
emissioner till en viss miljöpåverkan. Emissionerna multipliceras med ett index, varefter 
de summeras till en sammanlagd miljöpåverkan. De index som har använts nedan är de 
som rekommenderas i bestämmelser för certifierade miljövarudeklarationer  [ 55]. 
 
Tabell A1: Karaktäriseringsindex för övergödning 

Ämnen Gram O2-ekvivalenter 
NO3 4,4 
NH3 16 
NOx 6 
Total P 140 
 
 
Tabell A2: Karaktäriseringsindex för växthuseffekten[ 51] 

Ämnen Koldioxidekvivalenter 
CO2 1 
CH4 21 
N2O 310 
 
Tabell A3: Karkatäriseringsindex för försurning [ 22 ] 

Ämnen Mol H+-ekvivalenter 
NH3 0,0587 
NOx 0,0217 
SO2 0,0312 
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Bilaga 3 Omräkning från råkaffe till rostat kaffe 
 
 
Uppgift enligt Löfbergs Lila ger att 1 kg råkaffe ger 850 gram rostat kaffe, utbytet är 
alltså 85%. Denna siffra har använts i alla omräkningar från råkaffe till rostat kaffe. 
 
 
Data för kemiska växtskyddsmedel var angivna i kg kemiska växtskyddsmedel per ha 
och år. Avkastningen antogs vara 1326 rostat kaffe per ha (”medelvärde” mellan Svensk 
Kaffeinforations uppgifter om att avkastningen per ha i Costa Rica ligger mellan 1224 
och 1428 kg rostat kaffe per ha).  
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Bilaga 4 Klassning av växtskyddsmedel enligt EPA och WHO 
 
WHO toxicity classification 
 
Tabell 39: The World Health Organisation classification for estimating the acute toxicity of 
pesticides [ 56 ] 

LD50 for the rat (mg/kg b.w.) 

  Oral Dermal 

 Class Solids Liquids Solids Liquids 

1a Extremley hazardous ≤ 5 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 40 

1b Highly hazardous 5-50 20-200 10-100 40-400 

II Moderately 
hazardous 50-500 200-2000 100-1000 400-4000 

III Slightly hazardous ≥501 ≥ 2001 ≥ 1001 ≥ 4001 
Table 
5 Product unlikely to present acute hazard in normal use 

 
 
EPA toxicity classification 
 
Tabell 40: The Environmental Protecting Agency (of USA) classification for estimating the acute 
toxicity of pesticides [ 56 ] 

Acute toxicity to rat 

Class Oral LD 
50 (mg/kg) 

Dermal LD50 
(mg/kg) 

Inhalation LC50 
(mg/l) Eye effects Skin effects 

I ≤ 50 ≤ 200 ≤ 0.2 

Corrosive; 
corneal opacity 
not reversible 
within 7 days. 

Corrosive 

II 50-500 200-2000 0.2-2.0 

Corrosive; 
corneal opacity 
reversible within 
7 days. 

Serve irritation 
at 72 hours. 

III 500-5000 2000-20 000 2.0-20 

No corneal 
opacity; irritation 
reversible within 
7 days. 

Moderate 
irritation at 72 
hours. 

IV ≥ 5000 ≥ 20 000 ≥ 20 No irritation. 
Mild or slight 
irritation at 72 
hours. 
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