
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIK-rapport 
Nr 767 2007 

 
 
 
 
 

Minskade risker med 
bekämpningsmedel och minskad 
miljöpåverkan, samtidigt? - En fallstudie 
på Findus konservärtsodling 1980-2005 

 
 
 

U Sonesson, C Cederberg, M Wivstad, B Florèn  
 



  ii 
 



  iii 
 

 
SIK-rapport 
Nr 767 2007 
 
 
 
 

 
 
 
 
Minskade risker med 
bekämpningsmedel och minskad 
miljöpåverkan, samtidigt? - En 
fallstudie på Findus 
konservärtsodling 1980-2005 
 
 
 
 
Ulf Sonesson 
Christel Cederberg 
Maria Wivstad 
Britta Florèn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR 767 

ISBN 978-91-7290-262-6 



  iv 
 

 
Sammanfattning 
 
Dagens växtodling kan sägas vara beroende av kemiska bekämpningsmedel, utan dessa skulle 
dagens odlingssystem sannolikt inte fungera. Det finns många fördelar med 
bekämpningsmedel, men också nackdelar. Fördelarna är att kemiska bekämpningsmedel 
innebär en högre och jämnare avkastning, i många fall ökar också kvaliteten på skörden. 
Nackdelarna med kemiska bekämpningsmedel är dock uppenbara, genom att sprida biologiskt 
aktiva ämnen i ekosystemen så påverkas dessa, och detta är ofrånkomligt i öppen odling. Att 
kemiska bekämpningsmedel hittas i ytvatten är klarlagt, och även i grundvatten har kemiska 
bekämpningsmedel hittats. 

De svenska livsmedelsföretagen har i olika omfattning arbetat med att minska riskerna med 
kemiska växtskyddsmedel i primärproduktionen. Findus AB är kanske det företag i Sverige 
som startade först med detta arbete. Under en följd av år har Findus arbetat metodiskt med att 
minska riskerna genom ett förebyggande arbete. Findus AB använder odlingskontraktet som 
ett verktyg för att styra primärproduktionen mot minskade negativa miljöeffekter. 

Målsättning med detta forskningsprojekt är att analysera och utvärdera hur ett företag genom 
sitt utvecklingsarbete och ställda krav i primärproduktionen kan styra mot en mer 
miljöanpassad produktion särskilt med avseende på risker med kemiska bekämpningsmedel. 

Viktiga frågeställningar som projektet skall utreda och besvara är: 

• Hur har Findus´ 20-åriga utvecklingsarbete minskat riskerna med bekämpningsmedel? 

• Vilka effekter har Findus´ arbete haft på annan miljöpåverkan från kontraktsodlingarna? 

Riskerna med bekämpningsmedelanvändning har utvärderats med hjälp av en modell, 
MACRO GV, vilken beräknar läckaget genom markprofilen under givna betingelser 
(klimatzon, jordart, behandlingstidpunkt, aktivt ämne osv.). Övriga risker, som vindavdrift 
och spill vid hantering har inte studerats. Påverkan på övriga miljöeffekter har analyserats 
med hjälp av livscykelanalys (LCA), där påverkan på växthuseffekt, övergödning och 
försurning inkluderats liksom resursanvändning i form av energi och markanvändning. 

Sex års konservärtsodling har analyserats, 1980, -85, -90, -95, -00, -05. Data för dessa 
odlingsår samlades in med hjälp av Findus dokumentation samt i samråd med företagets 
odlingskonsulenter. De data som inventerades var: skördar, arealer, utsäde, gödsling, 
fältarbeten, transporter, utbyte i fabrik, bekämpningsmedelsanvändning.  

Resultaten visar att: 

• Med behovsanpassad bekämpning minskar riskerna med bekämpningsmedel utan att 
övriga miljöeffekter försämras. 

• Ökad skörd kan uppnås utan ökad användning av bekämpningsmedel. 

• Effektivare odling ger lägre miljöpåverkan per kg produkt. 

• Med förebyggande arbete kan effektivare odling uppnås. 



  v 
 

Innehållsförteckning 
 
   Sammanfattning ..................................................................................................................... iv 

Innehållsförteckning............................................................................................................... v 
Inledning och bakgrund.......................................................................................................... 1 

Syfte och Målsättning......................................................................................................... 2 
Metod ..................................................................................................................................... 2 

Livscykelanalys.................................................................................................................. 2 
Läckageriskbedömning med MACRO GV modellen ........................................................ 3 

Beskrivning av fallstudien...................................................................................................... 3 
Växtskyddsbehov i konservärtodling under den studerade perioden................................. 3 
Ärtrotröta............................................................................................................................ 4 
Omfattning av studien ........................................................................................................ 4 
Inventeringsanalys.............................................................................................................. 5 

Resultat................................................................................................................................. 12 
LCA-resultat..................................................................................................................... 12 
Risk för läckage av bekämpningsmedel........................................................................... 18 

Diskussion ............................................................................................................................ 21 
Slutsatser .............................................................................................................................. 22 
Referenser............................................................................................................................. 22 
Bilaga 1. Detaljerad beskrivning av hur data har använts i LCA- beräkningarna................ 23 

 



  1 
 

Inledning och bakgrund 
Dagens växtodling kan sägas vara beroende av kemiska bekämpningsmedel, utan dessa skulle 
dagens odlingssystem sannolikt inte fungera. Det finns många fördelar med 
bekämpningsmedel, men också nackdelar. Fördelarna är att kemiska bekämpningsmedel 
innebär en högre och jämnare avkastning, i många fall ökar också kvaliteten på skörden. En 
ytterligare fördel är att det går att ersätta mekanisk ogräsbekämpning vilket spar energi och 
pengar. Slutligen medför kemiska bekämpningsmedel att odlaren har större möjligheter att 
odla de grödor som ger bäst ekonomisk avkastning då växtföljden inte blir lika styrande, med 
andra ord kan man vara mer marknadsanpassad.  

Nackdelarna med kemiska bekämpningsmedel är dock uppenbara, genom att sprida biologiskt 
aktiva ämnen i ekosystemen så påverkas dessa, och detta är ofrånkomligt i öppen odling. Det 
går att minska oönskad spridning men möjligheten att nå en nollnivå är troligen mycket liten. 
Bekämpningsmedel som hamnar i vattenmiljön påverkar potentiellt vattenekosystem med risk 
för den biologiska mångfalden. Att kemiska bekämpningsmedel hittas i ytvatten är klarlagt 
och även i grundvatten har kemiska bekämpningsmedel hittats (Törnquist et al., 2005, 
Adielsson et al., 2006, Aidelsson et al., 2007). Detta är ett hot mot dricksvattenkvaliteten, 
vilken också hotas av förekomst i ytvatten då en stor del av Sveriges dricksvatten kommer 
från ytvattentäkter. Kemiska bekämpningsmedel är också en arbetsmiljöfråga, att hantera 
dessa ämnen innebär alltid en risk. Ett problem i sammanhanget är det mycket stora antalet 
kemiska substanser som används, och de mycket komplexa sambanden vid nedbrytning i 
mark och vatten med många metaboliter med dåligt kända egenskaper. 

Sammanfattningsvis så innebär användning av kemiska bekämpningsmedel stora uppenbara 
fördelar, och att helt sluta använda dessa globalt skulle, åtminstone på kort och medellång 
sikt, med stor sannolikhet innebära stora svårigheter med livsmedelsförsörjningen. Dessutom 
kan odlingen göras energieffektivare då mindre jordbearbetning krävs. Nackdelarna är dock 
också stora; att sprida biologiskt aktiva ämnen innebär risker, dock är det oklart hur stora 
dessa risker är med dagens preparat. En slutsats är att när bekämpningsmedel används är det 
viktigt att arbeta med att minska riskerna med användningen. Detta kan göras på två sätt, dels 
genom att minska behovet, dels genom att välja preparat och teknik.  

I projektet ”Hållbart växtskydd” har vi försökt angripa dessa två spår på ett brett sätt i olika 
delprojekt. De delprojekt som genomförs är ”Användning och beroende av 
bekämpningsmedel i vattenskyddsområden” och ”Hur kan livsmedelsföretag arbeta för 
minskade risker och beroende av bekämpningsmedel?”. I det senare delprojektet ingår två 
fallstudier, en på spannmål och en på konservärt. Denna rapport presenterar den andra 
fallstudien, konservärt och har genomförts i samarbete med Findus AB. Projektet Hållbart 
växtskydd är en del av forskningsprogrammet ”Mat 21- mervärden som märks”, som 
delfinansieras av MISTRA. Finansiering av Hållbart växtskydd har erhållits från MISTRA, 
Stiftelsen Lantbruksforskning, Jordbruksverket, Lantmännen och Findus AB. 

De svenska livsmedelsföretagen har i olika omfattning arbetat med att minska riskerna med 
kemiska växtskyddsmedel i primärproduktionen. Findus AB är kanske det företag i Sverige 
som startade först med detta arbete. Under en följd av år har Findus arbetat metodiskt med att 
minska riskerna genom ett förebyggande arbete vilket innefattar selektering av vilka preparat 
som får användas i odlingarna, strikt kontroll av växtföljdssjukdomar genom förebyggande 
jordprovtagning, behovsanpassad bekämpning m h a feromonfällor etc. Arbetet har resulterat 
i en mycket hög livsmedelssäkerhet i produkterna med bibehållen eller förbättrad 
produktkvalitet och ökade skördar, och det är i stort sett omöjligt att detektera några rester av 
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bekämpningsmedel i företagets produkter. Findus AB använder odlingskontraktet som ett 
verktyg för att styra primärproduktionen mot minskade negativa miljöeffekter. 

Under projektets gång har mycket data och kunskap ställts till vårt förfogande av olika 
personer, men vi vill främst tacka Rolf Stegmark, Findus AB. Lars Törner, Odling i Balans 
har varit till ovärderlig hjälp genom att beräkna bekämpningsmedelsläckaget med MACRO 
GV modellen. 

Syfte och Målsättning 
Målsättning med detta forskningsprojekt är att analysera och utvärdera hur ett företag genom 
sitt utvecklingsarbete och ställda krav i primärproduktionen kan styra mot en mer 
miljöanpassad produktion särskilt med avseende på risker med kemiska bekämpningsmedel. 

Viktiga frågeställningar som projektet skall utreda och besvara är: 

• Hur har Findus´ 20-åriga utvecklingsarbete minskat riskerna med bekämpningsmedel? 

• Vilka effekter har Findus´ arbete haft på annan miljöpåverkan från kontraktsodlingarna? 

Metod 
I projektet har två analysmetoder använts för att utvärdera Findus konservärtproduktion under 
de studerade odlingsåren. Den metod som använts för att utvärdera riskerna med 
bekämpningsmedel är en modell, MACRO GV, som utvecklats på Institutionen för 
Markvetenskap på SLU. För att utvärdera övriga miljöeffekter från odlingen har metodiken 
för livscykelanalys (LCA) använts. Dessa metoder är beskrivna nedan. 

Livscykelanalys   
Livscykelanalys (LCA) är en metod där man kartlägger den potentiella miljöbelastning som 
orsakas av en produkt under dess livslängd. Genom att följa produkten från vaggan till graven 
kartläggs resursförbrukning samt utsläpp till luft, vatten och mark för de olika delarna av 
livscykeln. Metodiken för utförande av LCA finns standardiserad enligt ISO 14040 och ISO 
14044. 

I en LCA ingår fyra obligatoriska delsteg, definierade i ISO-standarden; definition av mål och 
omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och slutligen tolkning av resultat. I 
definition av mål och omfattning ska syftet med studien anges, hur resultatet ska användas 
och skälen till varför studien utförs. En utförlig beskrivning av det undersökta systemet ska 
finnas med, i vilken systemets funktion, gränsdragningar och antaganden ska beskrivas och 
motiveras. En räknebas för studien ska definieras till vilken resursförbrukning och emissioner 
kan relateras, kallad ”funktionell enhet”. Den funktionella enheten i livsmedels LCA är ofta 
en viss mängd produkt, men kan också vara knutet till en mer specifik funktion såsom en viss 
mängd protein eller energiinnehåll. Inventeringsanalysen innebär att samla in data om 
samtliga in- och utflöden ur livscykeln, både resurser, utsläpp och produkter. Resultatet 
sammanställs i en matris där de olika delarna av livscykeln och dess flöden beskrivs 
kvantitativt. I miljöpåverkansbedömningen åskådliggörs den miljöpåverkan som det 
undersökta systemet ger upphov till. Det som kvantifieras är exempelvis utsläpp av 
växthusgaser, övergödande ämnen och användning av energi. I det fjärde och sista delsteget, 
tolkning av resultat, analyseras resultaten från inventeringsanalysen och 
miljöpåverkansbedömningen mot bakgrund i det som stadgats i den första delen av studien, 
definitionen av mål och omfattning.  
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Läckageriskbedömning med MACRO GV modellen 
För att utvärdera hur arbetet med att minska riskerna med bekämpningsmedel har en 
simuleringsmodell (MACRO GV) använts. Modellen har utvecklats på Institutionen för 
Markvetenskap vid SLU. I korthet kan man säga att modellen beräknar läckage av 
bekämpningsmedel som når dräneringsrören på 1 m’s djup vid en viss behandling, med 
hänsyn tagen till klimatzon, gröda, jordart, antal behandlingar, tidpunkt för bekämpningen 
och den aktiva substansens egenskaper. Modellen lägger stor vikt vid transporten av 
bekämpningsmedel via makroporer som torksprickor och maskkanaler. Väderdata för 
perioden 1970-1995 används i simuleringen för att fånga in klimatvariationer och 
årsmedelkoncentrationer i dräneringsvattnet beräknas för de senaste 20 åren. Vid 
bedömningen av läckagebenägenhet används ett medelvärde för tidsserien (Stenemo m.fl., 
2005; Törner, 2006).  

Bekämpningen varierar mellan områden och fält, och det är inte möjligt att räkna på alla 
varianter. Vi har definierat en standardbehandling mot ogräs för vart och ett av de sex 
studerade åren, med utgångspunkt från datainventeringen. Vi valde att studera riskindex för 
läckage för ogräsmedel eftersom dessa produkter har väl dokumenterade bakgrundsdata i 
modellen. 

Beskrivning av fallstudien 
Findus har under ca 20 år arbetat målmedvetet med att minska användningen av och riskerna 
med bekämpningsmedel i sina kontraktsodlingar. Det finns idag ett omfattande dataunderlag 
insamlat från dessa odlingar liksom en stor kunskap och erfarenhet om odlingarna hos 
företagets personal. Genom att sammanställa och bearbeta detta material kompletterat med 
odlingskonsulenternas erfarenheter har en uppföljning gjorts av resursanvändning, utsläpp av 
reaktivt kväve och växthusgaser, samt risker kopplade till användningen av växtskyddsmedel 
i produktionen av konservärt. Vi har gjort en utvärdering av Findus miljöarbete över tiden där 
ett antal miljönyckeltal och riskindex för företagets produktion av konservärt för en 20-
årsperiod har kvantifierats. 

Konservärter odlas på kontrakt till Findus i Skåne och södra Halland. Ärterna sås på våren 
efter normal såbäddsberedning. Findus styr såtidpunkt för de olika odlingarna för att få en bra 
skördekampanj, med odlingar som mognar i rätt ordning så att skördemaskinerna kan 
förflyttas genom landskapet på ett effektivt sätt, samt att inflödet till fabriken i Bjuv blir så 
jämnt som möjligt. Ärtorna skördas under perioden juli-augusti.    

Växtskyddsbehov i konservärtodling under den studerade perioden 
Kemisk ogräsbehandling görs i konservärter av samma orsak som i andra konventionella 
grödor, för att minska ogräskonkurrensen och erhålla högre skördar. Men vissa ogräsarter, 
framförallt åkertistel, baldersbrå och nattskatta innebär kvalitetsproblem som är mera 
betydande i konservärt än i spannmålsgrödor. Dessa grödor har frukter, frön och 
blomställningar som kan följa med skörden till fabriken och där är det mycket svåra att skilja 
dessa från ärterna. För att undvika att få med oönskade växtdelar i konsumentprodukten är 
kraven stora på att det är liten förekomst av dessa ogräs vilket ställer relativt stora krav på 
effektiva ogräsbekämpningar.  

I början av den studerade perioden bekämpades insekter huvudsakligen programbundet, dvs. 
man sprutade enligt ett bestämt program, med liten hänsyn till faktiska angrepp. Under 
studieperioden har en metod med feromonfällor utvecklats som ger underlag för att bedöma 
när bekämpningsbehov finns, och bekämpning kan sättas in bara då det behövs. Ett stort 
problem med konservärtodling var tidigare gallmygga. Med bättre sortval och såprogram har 
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problemet mer eller mindre försvunnit, med minskande bekämpningsbehov som följd. Hur 
detta fungerar och om bakgrunden se Jönsson (1988). De viktigaste skadegörarna i dag är 
bladlöss och ärtvecklare. Stora lusangrepp kan reducera skörden avsevärt men betyder mindre 
för skördens kvalitet. Behandling av bladlöss görs idag efter bekämpningströsklar och varierar 
därmed mellan olika år. Förekomsten av ärtvecklare bestäms med hjälp av feromonfällor som 
är ett viktigt verktyg för att behovsanpassa bekämpningen av denna insekt. Angrepp av 
ärtvecklare betyder mindre för den kvantitativa skörden men har stor betydelse för kvaliteten 
eftersom larvförekomst i ärterna ses som ett allvarligt kvalitetsproblem.  En ny skadegörare 
som dykt upp de senaste åren är gammaflyet, ursprungligen en nordafrikansk insekt som nu 
sprider sig norrut. Angrepp av denna insekt resulterar också i kvalitetsproblem, larvangrepp i 
ärtprodukten och den behandlas med pyretroider. Hur gammaflyet har påverkat användningen 
av insektsmedel är inte klart, men det är troligt att den har det inneburit en ökning av 
pyretroidanvändningen under senare år. 

Viktiga svampsjukdomar är ärtrotröta (se vidare nedan) samt bladmögel. Ärtbladmögel var ett 
stort problem på 1980-talet men har sedan dess minskat kraftigt tack vare ett 
utvecklingsarbete som inkluderar betning av utsäde och framförallt en inriktning på resistenta 
sorter. 

Ärtrotröta 
En mycket betydelsefull utvecklingsinsats som påverkar resultaten av denna studie är det 
arbete som Findus har bedrivit för att minska problemen med ärtrotröta. Ärtrotröta är en 
svamp som är markbunden, och angrepp sänker skörden kraftigt, i princip kan skörden bli noll 
i värsta fall. Om ärter odlas för ofta på ett fält så ökar problemen snabbt. Det finns inga 
metoder för att bekämpa ärtrotröta förutom att tillämpa bättre växtföljd (längre tid mellan 
ärtodling). Om en jord drabbats av kraftig infektion är enda lösningen att inte odla ärter under 
lång tid (hur lång tid som krävs, och hur snabbt problem uppstår är jordartsberoende). Findus 
har utvecklat en metod där jordprover samlas in under hösten på alla de fält där ärtodling 
planeras året därpå. Under vintern testas jordarna, och de jordar som har för hög infektion av 
ärtrotröta identifieras och väljs bort som kontraktsodling. Genom denna metod har andelen av 
den totala kontraktsodlingen som verkligen skördas ökat med tiden. Detta innebär säkrare 
leveranser och mindre ekonomiska risker för odlarna. En ytterligare positiv effekt är att 
miljöpåverkan och resursförbrukningen per ton ärtor totalt för ett år minskar eftersom spillet 
minskar; ett allt mindre antal fält bearbetas, gödslas och sås i onödan. Samtidigt har metoden 
inneburit att odlingen spridits geografiskt, man har helt enkelt fått söka sig längre bort från 
fabriken i Bjuv för att hitta friska fält. Detta innebär ökade transporter, både av skörden men 
även skördemaskiner. 

Omfattning av studien 
Beräkningsbasen i studien, den funktionella enheten, är ett ton ärter ut från fabrik. Enbart 
miljöpåverkan av odling och transport av ärter till fabrik ingår. Den enda inverkan från 
processningen är utbytesprocenten. Detta måste ingå då en hög kvalitet innebär högt utbyte 
och därmed mindre sannolikt miljöpåverkan per kg ärtor, och ärtkvaliteten påverkas av 
odlingen. Odlings- och skördedata för ”medelfältet” av ärter sammanställs för åren 1980, -85, 
-90, -95, -00, -05. Utsläpp av reaktivt kväve och växthusgaser har beräknats med nationella 
och internationella modeller.  

Följande miljöpåverkan har inkluderats i livscykelanalysen:  

• Användning av energi (både primära energibärare och nettoenergi) 

• Klimatförändringar 
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• Övergödning 

• Försurning. 

Det som är inkluderat i livscykelanalysen är:  

• Produktion av inflöden till odlingen (utsäde, gödsel och energi).  

• Transport av utsäde (däremot är inte transport av gödsel till gården inkluderat) 

• Direkta utsläpp från fältarbeten och transporter 

• Utsläpp från mark, kväveläckage och lustgasavgång (både direkt och indirekt) 

• Ökad skörd av efterföljande gröda pga. växtföljdseffekter. 

För att utvärdera risken för läckage till grundvatten kopplade till användning av kemiska 
ogräsmedel används MACRO GV modellen.  

Inventeringsanalys 
Data för analyserna har huvudsakligen hämtats från olika källor på Findus. Dessa källor har 
varit dokumentation om odlingarna, ekonomisk redovisning samt samtal med företagets 
odlingskonsulenter. Dessutom har vissa uppgifter erhållits genom samtal med 
odlingsrådgivare inom Hushållningssällskapet i Skåne. Nedan presenteras alla data i 
tabellform med angivande av källa. 

Odlad areal, skörd och utbyte 
I Tabell 1 presenteras odlings- och skördedata samt hur stort utbytet i fabrik var för de 
studerade åren. 

Tabell 1. Odlad areal, skördad areal, skörd samt utbyte av ärtor under de sex studerade åren 
(Källa: Findus dokumentation) 
År Odlad areal 

totalt (ha) 
Skördad areal 

totalt (ha) 
Ärtor in till fabrik (ton 

totalt) 
Utbyte i fabrik 

(%) 

1980 6595 5308 20652 87,4 

1985 6561 5910 30179 87,3 

1990 7013 6216 33896 85,2 

1995 6464 5648 26801 86,6 

2000 6305 6032 29562 83,6 

2005 6353 6125 29821 87,1 

 
1980 var en mycket regnig sommar och det framgår av en låg skörd in till fabrik. Detta 
orsakades dels av låga hektarskördar, dels av att en stor andel av arealen inte bedömdes som 
meningsfull att bärga på grund av stor förekomst av ärtrotröta i många fält samt mycket regn 
under skördeperioden. Åren därefter har skördenivå uttryckt som ton ärter ut från fabrik 
(utbytet inkluderat) varierat mellan 4,1 – 4,6 t/ha. Att skörda en så stor andel som möjligt av 
den odlade arealen är ett viktigt effektivitetsmått och här har förefaller vara en positiv 
utveckling på 2000-talet när endast 3 – 4 % av odlingsarealen har ställts av. 
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Transportarbete från fält till fabrik 
Transporten av de skördade ärtorna från fält till fabriken i Bjuv sker med lastbil. Utifrån 
uppgifter på mängd skördade ärtor och avståndet mellan medelfältet och Bjuv har det totala 
transportarbetet beräknats (Tabell 2). Lastbilarna går tomma tillbaka från fabrik till fält, vilket 
tagits hänsyn till. Åren 1980-1990 är beräknade data, åren 1995-2005 är verkliga, uppmätta 
transportdata, 

Tabell 2. Årligt transportarbete för ärtor från fält till fabrik för de sex studerade åren (Källa: 
Findus dokumentation 
År totalt transportarbete ärtor 

till fabrik (tonkm) 
Vägt medelavstånd för 
ett ton (km) 

1980 722820 a 35 a 

1985 1056265 a 35 a 

1990 1152464 a 34 a 

1995 1008043 b 38 b 

2000 1235401 b 42 b 

2005 1706068 b 57 b 
a Beräknat utifrån uppskattningar av medelavstånd 
b Uppmätta data 

Bränsleförbrukning för skörd 
Bränsleförbrukningen för skördeoperationen presenteras i   
Tabell 3. I dessa siffror ingår skörd samt transport av tröskor mellan fält. Data för åren 2000-
2005 är verklig dokumenterad dieselförbrukning. Data för 1980-1985 baseras på inköpt 
mängd diesel och priset, uträknat utifrån officiellt listpris och en uppskattad rabatt för Findus. 
För åren 1990-1995 fanns inte trovärdiga data, eventuellt så har dieselinköpen delvis bokförts 
på något annat konto, så metoden som användes för åren 1980-1985 gick inte att använda. 
Efter diskussioner med Findus har vi valt att beräknat medelförbrukningen per skördat ton 
ärter mellan 1980+1985 och 2000+2005 och antagit denna förbrukning för 1990 och 1995, en 
stegvis interpolation.  

Tabell 3. Skörd, dieselförbrukning för hela skördeoperationen inklusive flyttning mellan fält 
(Källa: Findus dokumentation samt egna beräkningar) 
År m3 diesel 

(verklig 
förbrukning) 

SEK  
(bokförd 
kostnad) 

Pump-pris 
exkl moms 
SEK/ m3  

Beräknat Findus 
pris efter rabatt 

SEK/ m3 

m3 diesel 
(beräknad 

förbrukning)
1980  551400 1480 c 1389 397 a 

1985  1038900 3050 c 2867 362 a 

1990     508 b 

1995     401 b 

2000 448,4  6752 c 6347 448 

2005 433,6  8384 c 7881 434 
a Beräknad förbrukning utifrån priser och kostnader 
b Interpolerat mellan 1980-1985 och 2000-2005, anledningen är att data för dessa år var mycket osäkra. 
c Prisstatistik hämtad från SPI (Svenska Petroleum Institutet) 
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Dieselanvändning för fältarbeten 
Under den studerade tidsperioden 1980-2005 har tekniska förändringar vad gäller fältarbeten 
skett vilket påverkar dieselanvändningen i fältarbeten. Såbäddsberedning och sådd ombesörjs 
av de enskilda lantbrukarna och ligger utanför Findus odlingskontrakt och därför saknas 
dokumentation. Vi har efter diskussioner med odlingskonsulenter på Findus och rådgivare på 
Hushållningssällskapet i Malmö antagit att såbäddsberedning sker på samma sätt som inför 
vårspannmål. Vi har beräknat bränsleförbrukningen för dessa alternativ, presenteras i Tabell 
4. I Bilaga 1 presenteras en detaljerad beskrivning av beräkningarna.  

 
Tabell 4. Skattad bränsleförbrukning för dieselanvändning i fältarbeten* 
År Bränsleförbrukning (liter 

diesel/ha) 

1980-1990 72 

1995 66 

2000 55 

2005 53 
* Bakgrund till skattningar se Bilaga 1, Tabell 12-13 

Utsäde 
Under den studerade tidsperioden har Findus ökat andelen utsäde som odlas i Sverige på 
bekostnad av det från USA (främst från Washington State) importerade utsädet. Mängden 
utsäde har också minskat, främst som ett resultat av att sorter med mindre frön har 
introducerats (Tabell 5). Detaljerade data presenteras i Bilaga 1. 

Tabell 5. Utsädets ursprung och utsädesmängd (Källa: Findus dokumentation) 

År % utsäde från 
Sverige/USA 

Utsädesmängd, 
kg/ha 

1980 5/95 a 235 

1985 5/95 a 235 

1990 10/90 235 

1995 15/85 230 

2000 20/80 225 

2005 34/66 215 
a Uppskattad andel, dokumentation saknas  

Gödsling 
Mängden fosfor och kalium som använts i odlingen föreskrivs inte i odlingskontrakten utan 
bestäms av den enskilde odlaren. Efter diskussioner med odlingskonsulenter på Findus och 
rådgivare på Hushållningssällskapet i Malmö har vi antagit att odlarna följer 
rekommendationerna för fosfor- och kaliumgödsling. Jordarna i Findus odlingsområden har 
generellt gott näringstillstånd och vi har skattat medeljorden till att ha P-klass III och K-klass 
III. Detta innebär att PK-gödslingen skattades till 15 kg P/ha och 75 kg K/ha 1980 och 10 kg 
P/ha och 40 kg K/ha 1985 – 2005. Gödslingsrekommendationerna redovisas i Bilaga 1.  
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Kväveläckage 
Kväveläckage bestäms framförallt av gröda, efterföljande gröda, jordbearbetning, jordart och 
områdets klimat. En uppskattning av fördelningen av vilka jordarter finns i fälten där ärter 
odlats gjordes av Findus, denna bedöms inte ha förändrats mellan de studerade åren. 

• Lerig mo 10% 
• Lättlera 80% 
• Mellanlera 10% 

Aronsson & Torstensson (2004) har utvecklat en modell för beräkning av kväveläckage i 
olika odlingssituationer i olika delar av landet. Modellen beräknar ett grundläckage för olika 
jordarter i olika kommuner i landet. Vi har utgått från grundläckaget 40 kg N/ha vilket 
motsvarar lättleror i Bjuvs kommun vilket är ett basläckage som bedöms som representativt 
för denna typ av jordar i västra Skåne. Till detta grundläckage adderar eller subtraherar 
modellen odlingsfaktorer som har betydelse för om grundläckaget ökar eller minskar. 
Konservärter skördas tidigt på säsongen och eftersom en höstgröda sås efter ärterna sker en 
tidig jordbearbetning, en åtgärd som ökar läckaget. Ärter som gröda har enligt modellen en 
större potentiell efterverkan på utlakning än spannmål, d v s grödfaktorn ökar läckaget. Det 
innebär också att grödan som sås efter konservärterna har stor betydelse för läckaget, höstraps 
kan ta upp mycket kväve på hösten medan höstvete har väsentligt mindre kväveupptag. En 
enklare beräkning utifrån Aronssons & Torstenssons modell beräknat utifrån ett grundläckage 
om 40 kg N/ha ger ett skattat kväveläckage från konservärter som visas i Tabell 6. Den helt 
avgörande orsaken till varför kväveläckaget ökar är att höstraps i minskande omfattning sås 
efter ärter, i stället är höstvete den dominerande grödan efter konservärter under senare år (se 
vidare Bilaga 1) 

Tabell 6. Skattat kväveläckage per hektar konservärter under de sex studerade åren 
 
År Kväveläckage 

(kg N/ha) 

1980 52 

1985 52 

1990 52 

1995 57 

2000 58 

2005 59 

Utsläpp av lustgas 
Utsläpp av lustgas (N2O) sker som direkta emissioner i samband med odling samt som 
indirekta utsläpp orsakade av förlusten av reaktivt N (nitrat och ammoniak) vilka kan bilda 
lustgas när dessa kväveföreningar deponeras i ekosystem. Direkta utsläpp sker när åkermark 
tillförs kväve som handelsgödsel, stallgödsel och dessutom som N i de skörderester som plöjs 
ned (IPCC 2006). Konservärt är en baljväxt och kvävegödslas därför inte. Vid nedplöjning av 
skörderester (ärtrev och rötter) tillförs dock marksystemet mycket kväve vilket kan 
omvandlas till lustgas. I IPCC:s riktlinjer för beräkning av växthusgasutsläpp från jordbruk 
beräknas att 1 % av N i skörderester avgår som N2O-N (IPCC 2006). Denna emissionsfaktor 
grundas i stor utsträckning på en studie av Rouchette & Janzen (2005) som säger att i 
medeltal avgår 1 kg N2O-N/ha från ettåriga baljväxter. Vi har använt denna emissionsfaktor 
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för alla åren och det innebär att vi beräknar att ca 100 kg total-N/ha tillförs marken med 
skörderesterna efter ärtskörden. 

För indirekta utsläpp anger IPCC (2006) emissionsfaktorn 0,0075 kg N2O-N per kg N-läckage 
vilken vi har använt (N-läckag se Tabell 6). Inga förluster av ammoniak har antagits 
förekomma och därmed har vi inte räknat några indirekta emissioner av lustgas orsakade av 
ammoniakavgång. 

Förfruktseffekt 
Ärtor är en god förfrukt till framför allt spannmål där förfruktseffekten höjer höstveteskörden 
med åtminstone ett ton/ha jämfört med om höstvete odlas efter höstvete. Då detta är en positiv 
effekt av odlingen som innebär att nästföljande gröda avkastar mer utan ökade insatser bör 
detta tillgodoräknas ärtodlingen. I denna studie har vi använt systemexpansion. Det innebär 
att den ”extra skörd” som ärtodlingen medför har kvantifierats, därefter har LCA data för att 
odla den grödan utan bra förfrukt (utsläpp/kg skörd) använts för att beräkna ”sluppna 
utsläpp”. I Figur 1 visas principen för detta. 

 
Figur 1. Principen för systemexpansion för att inkludera förfruktseffekt av ärtodling 
 
Förfruktseffekten är olika stor beroende på vilken som är nästkommande gröda, och den 
största effekten fås för höstvete, vi har valt att enbart kvantifiera förfruktseffekten då vete 
odlats efter ärt eftersom förfruktseffekten för höstraps inte är entydig. De första åren av den 
studerade perioden odlades framförallt höstraps efter konservärt, men därefter minskade 
rapsodlingen betydligt, och höstvete blev den dominerande efterföljande grödan. Efter samråd 
med rådgivare vid HS Malmöhus har vi använt följande fördelning av efterföljande gröda de 
sex studerade åren (Lindkvist A., pers medd 2007). 

1980 – 1985 – 1990: 20% höstvete 
1995:  70% höstvete 
2000:  80% höstvete 
2005:  90% höstvete 

Ärtodling 
år 1 

Extra veteskörd pga 
förfruktseffekt år 2 år 

Miljöpåverkan av 
ärtodling år 1 

Miljöpåverkan av 
vete producerat utan 
bra förfrukt (LCA 
data) 

Sluppen 
miljöpåverkan pga 
förfruktseffekt 

Slutlig 
miljöpåverkan 
av ärtodlingen 
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Detta innebär att de positiva förfruktseffekterna har ökat under den studerade perioden, vilket 
innebär att ärtodlingens positiva bidrag till markbördigheten utnyttjats bättre. Man kan också 
uttrycka det som att ärtodlingen är viktigare i en mer spannmålsdominerad växtföljd än i en 
mer varierad. 

Tillverkning av is 
Vid transporten av ärtor från fältet blandas is in i lasten. Detta görs för att hålla nere 
temperaturen vilket är centralt för att bibehålla kvaliteten. Is tillverkas på fabriken i Bjuv och 
tas med av lastbilarna på vägen ut till fältet. Mängden is har av Findus uppskattats till 50 kg 
is/ton ärtor. Mängden elenergi som krävs för istillverkning är 346 MJ/ton (Ziegler, 2002) 

Växtskydd 
För åren 1980-1990 finns inga uppgifter på verkligt använd mängd, vi har antagit att odlarna 
följde de rekommendationer som Findus gav, vilket bedömts som troligt av 
odlingskonsulenterna på Findus. För året 1995 har vi använt av odlarna rapporterad använd 
mängd 1996, dessa två år var likartade vad gäller växtskyddsbehov och vi har bedömt det som 
bättre att använda data på rapporterad verklig använd mängd. För åren 2000 och 2005 är det 
den av odlarna rapporterade bekämpning som använts. I Tabell 7 visas data för 
insektsbekämpning och i Tabell 8 motsvarande data för ogräsbekämpning. 

Tabell 7. Användning av växtskyddsmedel för insektsbekämpning (Findus dokumentation) 
År Preparat, 

handelsnamn 
Dos/ha Andel behandlade fält 

1980 Pirimor 0,25 50% 

1985 
(1986) 

Pirimor 

Decis 

Pirimor +Decis 

0,25  

0,3 

0,15+0,3 

80% 

29% 

6% 

1990 Pirimor 

Decis 

Pirimor +Decis 

0,25  

0,3 

0,15+0,3 

46% 

23% 

22% 

1996 Pirimor 

Decis 

Pirimor +Decis 

0,25  

0,3 

0,15+0,3 

68% 

1% 

16% 

2000 Pirimor 

Decis 

Pirimor +Decis 

0,25  

0,4 

0,15+0,4 

0,2% 

40% 

66% 

2005 Pirimor 

Mavrik 

Pirimor +Decis 

Pirimor +Decis 

Pirimor +Mavrik 

0,25 

0,20 

0,15+0,3 

0,15+0,4 

0,15+0,2 

18% 

2% 

47% 

3% 

34% 
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Pirimor används mot bladlöss och användning uttryckt som andel behandlade fält varierar 
mellan åren beroende på förekomsten. Pyretroider (Decis och Mavrik) används framförallt 
mot ärtvecklaren och under senare år gammaflyet. Det finns misstankar om att den ökade 
förekomsten av gammafly nu leder till ökat behov av insektsbehandlingar. 

Tabell 8. Användning av växtskyddsmedel för ogräsbekämpning (Findus dokumentation) 
År Preparat (typ, 

namn) 
Dos/ha Andel behandlade fält 

1980 Bladex 

Basagran 480 

MCPA 

1,0 

1,00 

0,15 

100% 

100% 

70% 

1985 Bladex 

Basagran 480 

MCPA 

0,75 

0,75 

0,15 

98% 

98% 

70% 

1990 Bladex 

Basagran 480 

0,75 

0,75 

100% 

100% 

1995 Stomp 

Basagran 480 

0,75 

0,75 

98% 

98% 

2000 Fenix 

Basagran SG 

0,60 

0,40 

100% 

100% 

2005 Fenix 

Basagran SG  

0,60 

0,35 

100% 

100% 

 
Produkten Bladex användes t o m tidigt 1990-tal och har sedan bytts ut mot modernare 
produkter (Stomp och Fenix). Användningen av Basagran har successivt minskat under åren 
vilket har varit en medveten utveckling eftersom den aktiva substansen bentazon har negativa 
egenskaper vad gäller läckagekänslighet. 

Standardbekämpning av ogräs  
Som underlag för beräkningar av riskindex för läckage har vi definierat en 
standardbehandling mot ogräs för de sex studerade åren. Vi har endast kvantifierat läckaget av 
ogräsmedel, då dessa ämnen är relativt väl dokumenterade i MACRO-modellen. 
Standardbehandlingen uttrycks som mängd bekämpningsmedel i kg per hektar, och utgår från 
Tabell 8. De aktiva substanserna presenteras inom parentes. 

1980: 1,0 Bladex / 1,0 Basagran / 0,15 MCPA (cyanazin, bentazon, MCPA) 

1985: 0,75 Bladex / 0,75 Basagran / 0,15 MCPA (cyanazin, bentazon, MCPA) 

1990: 0,75 Bladex / 0,75 Basagran (cyanazin, bentazon) 

1995: 0,75 Stomp / 0,75 Basagran (pendimetalin, bentazon) 

2000: 0,6 Fenix / 0,4 Basagran SG (aklonifen, bentazon) 

2005: 0,6 Fenix / 0,35 Basagran SG (aklonifen, bentazon) 
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Resultat  
Resultaten består av två delar; LCA resultat som beskriver miljöpåverkan för den mängd ärtor 
levererad till fabrik som krävs för att ett ton djupfrysta ärtor ska kunna produceras. De 
miljöpåverkanskategorier som ingår är växthuseffekt, övergödning, försurning samt 
förbrukning av energibärare. Den andra typen av resultat är kvantifierade risker för läckage av 
bekämpningsmedel genom markprofilen. Dessa två typer av resultat måste analyseras 
parallellt, då det är just kopplingen mellan dessa resultat som är huvudsyftet med projektet. 

LCA-resultat 

Energianvändning 
Användningen av nettoenergi, alltså den mängd energi som brukaren betalar för (kWh el, liter 
diesel) har beräknats, och presenteras i Figur 2. Den absolut största energianvändningen står 
fältarbetena (såbäddsberedning och skörd) för, följt av gödseltillverkning, lastbilstransporter 
mellan fält och fabrik och utsädesproduktion. Dieselanvändningen i ärtodlingen har minskat 
per ton ärter över åren vilket förklaras av minskad jordbearbetning men också av att en högre 
andel av de odlade fälten verkligen har skördats vilket minskar spillet i hela produktions-
kedjan. Detta är en effekt av att man undviker fält med ärtrotröta redan före sådd men 
åtgärden har den nackdelen att odlingsarealen under åren har spridits ut över större 
geografiska områden i Skåne och södra Halland. Därmed har lastbilstransporterna av de 
nyskördade ärterna till fabriken i Bjuv ökat. Men trots ökade transporter så har sammantaget 
denna strategi minskat det totala energibehovet i hela produktionskedjan. 

Vi ser också en ökande positiv effekt av ärtornas goda förfruktsvärde över tiden (den negativa 
delen av staplarna). Anledningen är att det har skett en förändring i vilka grödor som odlas 
efter ärtorna under tidsperioden, från att ha varit mycket höstraps tidigare så dominerar nu 
höstvete som efterföljande gröda, och höstvete ger en större merskörd pga. förfruktseffekten 
vilket tillgodoräknas ärterna (negativ stapel). Nettoenergin för konservärter vid fabrik är i dag 
ca 1,5 /kg 
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Figur 2. Användning av nettoenergi per ton ärtor för de sex studerade åren 
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För att beskriva vilka energislag som används (el, diesel osv.) kan nettoenergin som 
presenterats ovan räknas om till hur mycket primära energibärare (”bränslen”) som har krävts 
i hela produktionsledet. På detta sätt kvantifieras förbrukningen av naturresurser. I Figur 3 
visas detta, och det framgår att den dominerande energiresursen som används är olja, vilket är 
logiskt med tanke på att nettoenergianvändningen dominerades av fältarbeten och transporter 
vilket sker med diesel. Elförbrukningen är låg, vilket visas av de låga siffrorna för uran och 
vattenkraft. 
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Figur 3. Förbrukning av primära energibärare per ton ärtor för de sex studerade åren 
 

Markanvändning 
Användningen av odlingsmark är en viktig resursanvändning i livsmedelsproduktionen, om 
inte ärtor hade odlats hade något annat kunnat produceras på samma yta, exempelvis 
bioenergi. I tabell 9 visas den årliga markanvändningen för att producera ett ton ärtor. 
Kortfattat kan man säga att markanvändningen var betydligt högre år 1980 än de följande åren 
då den varit relativt konstant. Notera att även mark som såtts med ärter men inte skördats 
ingår beräkningen. Inte endast parametern skörd kg/ha är viktig för denna resursanvändning 
utan också att en stor andel av den odlade arealen verkligen skördas (minskat spill). 

Tabell 9. Årlig markanvändning för att producera ett ton ärtor. 
År 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Ha/ton 0,37 0,25 0,24 0,28 0,26 0,24 
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Klimatpåverkan 
Utsläppen av växthusgaser uppdelat på vad som orsakar utsläppen visas i Figur 4 där 1 kg 
ärter vid fabrik har inneburit en emission i livscykeln motsvarande mellan ca 490 (1980) och 
320 g CO2-ekvivalenter/kg för år 2005. I Figur 5 visas mängderna av de gaser som bidrar till 
växthuseffekten. Den största andelen utgörs av utsläpp av lustgas från åkermarken (direkta 
och indirekta) samt CO2 från dieselförbränning i traktorer och skördetröskor. 
Utsädesproduktionen är den näst största källan, och orsaken är densamma; kväveomsättning i 
marken vid odling och dieselförbrukning. Trenden är samma som energianvändning, och 
förklaringarna också likartade; en ökande andel av den odlade arealen skördas samt minskad 
jordbearbetning är de viktigaste förklaringarna. En intressant notering är att utsläppen från 
utsädesodlingen minskat mer än andra källor, vilket är en effekt av dels minskade 
utsädesmängder (mindre ärtor ger lägre vikt för samma antal), dels kortare transporter då en 
ökad andel av utsädet odlas i Sverige. Även den reducerade fosforgödslingen syns i 
resultaten. Förfruktseffekten har också ökat under tiden (se text vid energianvändning för 
analys). 
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Figur 4. Potentiell påverkan på växthuseffekten per ton ärtor för de sex studerade åren, 
uppdelat på de bidragande aktiviteterna 
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Figur 5. Potentiell påverkan på växthuseffekten per ton ärtor för de sex studerade åren, 
uppdelat på de bidragande gaserna 
 

Övergödning 
När det gäller bidrag till övergödning så skiljer sig bilden från energi och växthusgasutsläpp 
(Figur 6). Det direkta kväveläckage från marken där ärterna odlas dominerar kraftigt, övriga 
bidrag i livscykeln är små (se Figur 7). Kväveläckagen har skattats relativt högt, 52-59 kg 
N/ha (jämfört med om spannmål hade odlats). En del av orsaken till detta är att en höstsådd 
gröda alltid etableras efter ärterna vilket innebär tidig jordbearbetning. Om grödan är höstvete 
är möjligheterna till att ta upp kvävet som mineraliseras på hösten efter ärter begränsat. Man 
skulle kunna argumentera att en del av detta läckagekväve skulle debiteras höstvetegrödan 
som kommer efter konservärterna eftersom denna gröda kräver en tidig jordbearbetning vilket 
ökar risken för läckage under hösten och vintern. Vi har här dock valt att lägga hela N-
läckaget på ärterna och den ökande trenden under de senaste åren beror på att höstvete helt 
dominerar som efterföljande gröda och höstvete har en begränsad förmåga att ta upp stora 
mängder kväve under hösten och vintern. 
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Figur 6. Potentiell påverkan på övergödning per ton ärtor för de sex studerade åren 
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Figur 7.  Potentiell påverkan på övergödningen per ton ärtor för de sex studerade åren, 
uppdelat på de bidragande ämnena. 
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Försurning 
Utsläpp av potentiellt försurande ämnen visas i Figur 8. De direkta utsläppen från fältarbeten 
är de absolut största, följt av gödseltillverkning, utsäde och lastbilstransporter. Det som 
orsakar försurning är i princip bara relaterat till dieselförbränning, alltså utsläpp av  
kväveoxider (NOx) och svaveldioxid, vilket framgår av Figur 89. En viktig förklaring till att 
utsläppen per ton ärter har en minskande trend under åren är att en större andel av den odlade 
arealen verkligen skördas och minskad dieselanvändning i fältarbeten. Dessa båda faktorer 
kompenserar väl att utsläppen från lastbilstransporterna ökar något under slutet av perioden 
pga större odlingsområden.  
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Figur 8. Potentiell påverkan på försurning per ton ärtor för de sex studerade åren 
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Figur 9. Potentiell påverkan på försurning per ton ärtor för de sex studerade åren, uppdelat 
på de bidragande ämnena. 

Risk för läckage av bekämpningsmedel 
Utifrån den standardbehandling med bekämpningsmedel som definierats och den vanligaste 
jordarten beräknas risken för läckage av ogräsmedel genom markprofilen med MACRO GV 
modellen. Resultaten visas i Tabell 10. Det som kvantifieras är det teoretiska potentiella 
läckaget av den aktiva substansen till dräneringsvattnet (”läckage av a.s.”), vilket i 
kombination med mängden vatten som rinner genom markprofilen (”Mängd dränerat vatten”) 
ger en potentiell medelkoncentration i dräneringsvattnet. I modellen kan man välja att 
använda en säkerhetsfaktor för att ta hänsyn till osäkerheter i modellen. Den beräknade 
koncentrationen presenteras både med och utan denna säkerhetsfaktor (”Koncentration i 
dräneringsvatten (μg/liter), utan säkerhetsfaktor”, respektive ” Koncentration i 
dräneringsvatten (μg/liter), med säkerhetsfaktor”). Slutligen visas relationen mellan den 
högsta beräknade koncentrationen och varje enskild aktiv substans (”Beräknad koncentration 
relativt det högsta värdet”). Som jämförelse är gränsvärdet för dricksvatten i EU:s 
vattendirektiv (98/83/EG) 0,1 µg/l för ett enskilt bekämpningsmedel och 0,5 µg/l för summan 
av halterna av enskilda bekämpningsmedel. 

Resultaten visar att den aktiva substans som utan jämförelse har störst risk att läcka till 
grundvatten är bentazon vilken ingår i Basagran. Basagran har använts under hela den 
studerade tidsperioden, men doserna har minskats, vilket återspeglas i minskat riskindex. Den 
andra aktiva substansen som är läckagebenägen i detta sammanhang är cyanazin, vilken ingår 
i produkten Bladex. Detta preparat har fasats ut och ersatts med Stomp och senare Fenix 
vilkas aktiva substans har liten läckagerisk enligt MACRO-modellen. Eftersom den odlade 
arealen är 2005 är något mindre än i början av perioden (Tabell 1) innebär det också en 
kraftigt reducerad läckagerisk per ton ärter.
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Tabell 10. Beräknat läckage genom markprofilen för standardogräsbekämpningen för de sex studerade åren 

 Behand-
lings-
tidpunkt 

Aktiv 
substans, a.s. 
(g/ha) 

Läckage 
av a.s. 
(μg a.s.) 

Mängd 
dränerat 
vatten 
(liter) 

Koncentration i 
dräneringsvatten 
(μg/liter), utan 
säkerhetsfaktor 

Koncentration i 
dräneringsvatten 
(μg/liter), med 
säkerhetsfaktor 

Beräknad 
koncentration relativt 
det högsta värdet 
(utan säkerhetsfaktor) 

1980   
1,0 Bladex   
1,0 Basagran  
0,15 MCPA 

 

Cyanazin Vår 500 0,284 5,28 0,054 0,112 0,23 

Bentazon Vår 480 2,446 5,28 0,463 0,490 1,00 
MCPA Vår 113 0,011 5,28 0,002 0,009 0,02 
 
1985  
0,75 Bladex 
0,75 Basagran 
0,15 MCPA  

      

Cyanazin Vår 375 0,207 5,28 0,039 0,088 0,18 
Bentazon Vår 360 1,506 5,28 0,285 0,344 0,70 
MCPA Vår 113 0,011 5,28 0,002 0,009 0,02 
 
1990  
0,75 Bladex  
0,75 Basagran  

      

Cyanazin Vår 375 0,207 5,28 0,039 0,090 0,18 
Bentazon Vår 360 1,506 5,28 0,285 0,344 0,70 
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Tabell 11 (fortsättning). Beräknat läckage genom markprofilen för standardogräsbekämpningen för de sex studerade åren 

 

Behand-
lings-
tidpunkt 

Aktiv 
substans, a.s. 

(g/ha) 

Läckage 
av a.s. 

(μg a.s.) 

Mängd 
dränerat 
vatten 
(liter) 

Koncentration i 
dräneringsvatten 
(μg/liter), utan 
säkerhetsfaktor 

Koncentration i 
dräneringsvatten 
(μg/liter), med 
säkerhetsfaktor 

Beräknad 
koncentration relativt 

det högsta värdet 
(utan säkerhetsfaktor)

 
1995 
0,75 Stomp  
0,75 Basagran  

      

Pendimetalin Vår 300 0,000 5,28 0,000 0,000 0,00 
Bentazon Vår 360 1,506 5,28 0,285 0,344 0,70 
 
2000 
0,6 Fenix 
0,4 Basagran SG  

      

Aklonifen Vår 360 0,000 5,28 0,000 0,000 0,00 
Bentazon Vår 348 1,421 5,28 0,269 0,338 0,69 
 
2005   
0,6 Fenix 
0,35 Basagran SG  

      

Aklonifen Vår 360 0,000 5,28 0,000 0,000 0,00 

Bentazon Vår 305 1,135 5,28 0,215 0,289 0,59 
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Diskussion 
Generellt sett har miljöpåverkan, mätt som växthusgasutsläpp, övergödning, försurning och 
energianvändning, för att producera ett ton ärtor minskat under den studerade perioden. Den 
viktigaste orsaken till detta är att en allt större andel av den kontrakterade arealen verkligen 
blir skördad, 2000 och 2005 var det ca 250 ha av kontrakterad och odlad areal som inte 
skördades medan 1980-1995 var motsvarande siffra 650 – 1 200 ha icke-skördad areal. Varje 
hektar icke skördade ärter utgör ett betydande spill i produktion som är viktigt för den totala 
miljöbelastningen eftersom odlingen har krävt insatser av utsäde, gödsel, diesel och 
bekämpningsmedel samt orsakat utsläpp av lustgas och nitratkväve utan att några reella 
produkter har erhållits i utbyte. Det minskade spillet (d v s att en stor andel av odlad, 
kontrakterad areal verkligen skördas) är ett viktigt resultat av Findus förebyggande arbete 
med att välja bort riskfält med markbunden ärtrotröta, ett exempel på hur man med kunskap 
och styrning kan effektivisera odlingen både miljömässigt och ekonomiskt (ärtrotröta hindrar 
inte att annat kan odlas effektivt på fältet, som spannmål). Andra faktorer som har bidragit till 
den positiva utvecklingen är bättre sortmaterial, minskad gödsling och mindre insatser av 
diesel i fältarbeten. 

Samtidigt har riskerna för läckage av ogräsmedel minskat vilket är en kombination av lägre 
doser samt byte av preparat. Doserna har kunnat minskas genom mer behovsanpassad 
bekämpning och förbättrad sprutteknik. Utfasning av produkten Bladex samt en dosreduktion 
med ca 60 % av produkten Basagran under perioden förklarar förbättringen. Den aktiva 
substansen bentazon är ett mycket läckagebenäget ämne och återfinns ofta i ytvatten i 
samband med miljöövervakningen av bekämpningsmedel. Det är därför mycket önskvärt att 
finna ersättningsprodukter så att även detta aktiva ämne helt kan fasas ut i 
ogräsbekämpningen, men vår uppfattning är att utvecklingsarbetet inom området är begränsat. 

Ett observandum i insektsbekämpningen bör göras över de ökande angreppen av gammafly, 
en skadegörare som sannolikt ökar pga. varmare klimat. Det finns en tendens till ökande 
användning av pyretroider och dessa insektsmedel har mycket låga ekotoxikologiska 
gränsvärden i ytvatten, dvs. mycket små halter kan ge negativa effekter på biodiversiteten i 
vattendragen. En mer behovsanpassad bekämpning kräver goda kunskaper om denna 
skadegörares livscykel och mer forskning behövs. 

De risker för läckage av bekämpningsmedel som presenteras representerar bara en del av de 
risker som finns med bekämpningsmedelsanvändning. Utöver läckaget till vatten så kan 
bekämpningsmedel spridas som vindavdrift vid sprutning, spill vid hantering och rengöring 
av sprutan. Hantering är också det moment då det är störst risk för exponering. Dessa övriga 
vägar där bekämpningsmedel kan ”hamna på fel plats” är mycket viktiga, men påverkas inte 
på samma sätt av det arbete som Findus gjort, utan handlar mer om rutiner och sprutteknik, 
och kan inte utvärderas på grödnivå, det är mer en fråga om att göra rätt. Men generellt så 
minskar även dessa risker med minskade doser och färre bekämpningstillfällen, vi har dock 
inte försökt kvantifiera detta i studien. 

Under den studerade tidsperioden har växtföljderna i odlingsområdet ändrats, 
spannmålsodlingen har ökat. Detta har gjort att ärternas roll som avbrottsgröda har blivit 
viktigare, vilket också visas tydligast i resultaten för energianvändningen och bidrag till 
växthuseffekten. Skillnaderna är inte dramatiska, men visar på vikten av att inkludera 
systemeffekter av detta slag.  
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Slutsatser 
• Effektivare odling ger lägre miljöpåverkan per kg produkt. 

• Med förebyggande arbete kan effektivare odling uppnås (ärtrotrötearbetet) 

• Med behovsanpassad bekämpning minskar riskerna med bekämpningsmedel utan att 
övriga miljöeffekter försämras. 

• Ökad skörd kan uppnås utan ökad användning av bekämpningsmedel 
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Bilaga 1. Detaljerad beskrivning av hur data har använts i LCA- 
beräkningarna. 
 
Inflöden från det tekniska systemet 
Utsäde 

För utsäde antas data för foderärtor från ett tidigare projekt (Davis m.fl. 2006). I den studien 
gjordes en systemutvidgning som innebar att merskörden i växtföljden som orsakas av 
ärtodling inkluderas genom att miljöpåverkan av odling av motsvarande mängd vete 
subtraheras från ärtodlingens miljöpåverkan.  Samma data används för svenska och 
amerikanska utsädesärtor förutom att medeleuropeisk el har antagits ersätta den svenska elen 
och transporter har lagts till. Andelen svenskt och amerikanskt utsäde varierar för de olika 
åren. 

K-gödsel 

Data är hämtat från Ecoinvents databas (EcoInvent, 2003) och är baserat på 100 % K2O. Data 
är justerat med ”net energy” förutom för ”chemicals inorganic” och ”chemical plant”. Den 
process som valts är ”Fertiliser K from KCl as K2O at reg storhouse with net energy/RER U”. 

P-gödsel 

Data är hämtat från Ecoinvents databas (EcoInvent, 2003), ”Fertiliser P from triple 
superphosphate, as P2O5, at regional storehouse with net energy (ei)/RER U”. Data är justerat 
med ”net energy”  

Gödslingsrekommendationer 

Rekommendationer använda av Hushållningssällskapen i Skåne. 

Tabell 6. Gödsling med fosfor (P) och kalium (K) 
År Rekommendationer, P och K för olika 

klasser. 

1980 Klass P, Kg/ha K, Kg/ha 

 1 50 200 

 2 35 150 

 3 15 75 

 4 0 35 

 5 0 0 

1985-2005 Klass P, Kg/ha K, Kg/ha 

 1 30 120 

 2 20 80 

 3 10 40 

 4 0 0 

 5 0 0 
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Energi och transporter 
Fokus i projektet ligger på det som Findus har kunnat påverka. Skillnader i teknikutveckling 
för motorer och transporter har ej tagits hänsyn till mellan åren utan samma data har använts 
för alla åren 1980-2005. 

Transport till fabrik 

Antaget en 28 ton ”CH S” lastbil (maxlast 12 ton), och endast ”operation” har inkluderats. Vi 
har antagit 50 % lastgrad, dvs. bilen går tom till fält och full från fält. 

 

Kväveläckage från ärtodlingen 
Andelen av höstraps och höstvete som gröda efter konservärter har skattas med hjälp av 
rådgivare vid Hushållningssällskapet Malmöhus (Lindkvist A., pers medd 2007) 

1980 - 1985, - 1990 
Under dessa år odlades i stor omfattning höstraps efter ärter, uppskattningsvis på 80 % av 
arealen. Beräknat läckage för konservärter är 50 kg N/ha om höstraps odlas efter och 60 kg 
N/ha om höstvete odlas efter (Aronsson & Torstensson, 2004). 80 % av arealen * 50 + 20 % 
av arealen vete * 60 = 52 kg N/ha i läckage under dessa år. 

1995 
Uppskattningen är att efter ärterna odlades 1995 70 % vete och 30 % raps. Läckage 0,3 * 50 + 
0,7 * 60 = 57 kg N/ha som medel-N-läckage detta år 

2000 
På 80 % av arealen odlas det vete efter konservärter, 20 % höstraps. 0,2*50 + 0,8*60 = 58 kg 
N/ha som medel-N-läckage 
2005 
På minst 90 % av areal odlas höstvete efter ärterna, 0,1*50+0,9*60 = 59 kg N/ha som medel-
N-läckage 

 
 
Systemexpansion för förfruktseffekten av ärter 
Sluppen veteproduktion 

Odling av vete efter ärter ger en extra skörd på 1000 kg vete/ha. Enligt samma diskussion som 
i ett tidigare baljväxtprojekt (Davis m.fl., 2006) räknar man med att man får 1000 kg extra 
vete om ärtor är förfrukt jämfört om man sätter vete efter vete. Nettoskillnaden mellan dessa 
två system subtraheras från systemen. Man får mer vete pga. näringen men det kräver dock 
diesel, gödsel etc. Därav måste man göra nettoskillnaden. 

• År 1980 odlades vete i 20 % av fallen. Detta ger en sluppen veteproduktion på 200 
kg/ha * 6595 ha = 1319000 kg = 1319 ton vete. 

• År 1985 odlades vete i 20 % av fallen. Detta ger en sluppen veteproduktion på 200 
kg/ha * 6561 ha = 1312200 kg = 1312 ton vete. 

• År 1990 odlades vete i 20 % av fallen. Detta ger (1990) en sluppen veteproduktion på 
200 kg/ha * 7013 ha = 1402600 kg = 1403 ton vete. 

• År 1995 odlades vete i 70 % av fallen. Detta ger (1995) en sluppen veteproduktion på 
700 kg/ha * 6464 ha = 4524800 kg = 4525 ton vete. 
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• År 2000 odlades vete i 80 % av fallen. Detta ger (2000) en sluppen veteproduktion på 
800 kg/ha * 6305 ha = 5044000 kg = 5044 ton vete. 

• År 2005 odlades vete i 90 % av fallen. Detta ger (2005) en sluppen veteproduktion på 
900 kg/ha * 6353 ha = 5717700 kg = 5718 ton vete. 

 
 

Dieselförbrukning för fältarbeten 
Skattningar bygger på personliga samtal med rådgivare vid HS Malmöhus och Odling i 
Balans (Lindkvist, A; Stjerndahl E; Törner L, pers medd 2007) 

1980 – 1985 – 1990 

Det skedde inga stora teknikförändringar under denna tidsperiod. Marken bereddes genom 
stubbearbetning och plöjning (tegplog). I vårbruket gjordes två till fyra harvningar och sedan 
såddes med Tive Såjet, därefter vältades separat. PK-gödsel spreds separat. Beräknad 
dieselförbrukning se Tabell 12. 
 
Tabell 7. Dieselförbrukning 1980-tal för maskininsatser i konservärt (Källa: Odling i Balans) 
Moment, antal körningar 
 

Diesel, l/ha Kommentar 

Stubbearb, 2 ggr 12 5,7 l/ha och ggr för stubb 
Plöjning, 1 ggr 25  
Harvning, 3 ggr 20 ca 6,5 l/ha och harvning 
Sådd, 1 ggr 8  
Mineralgödsling 3  
Vältning, 1 ggr 2  
Ogrässprutn, 1 ggr 1  
Växtskydd, 1 ggr 
 

1  

Summa 72  
 

1995 

Under början av 1990-talet introducerades reducerad bearbetning och Rapidsådd. Det bedöms 
att fanns det en viss konservatism hos Findusodlarna och man övergick inte till denna teknik 
omedelbart. Bedömningen är att 30 % av konservärtsarealen har gått över till Rapidsådd. 
Stubbearbetning minskade radikalt till 0,5 ggr/ha i medeltal, 50 % av plöjning sker med 
växelplog. Beräkning av denna teknik, se Tabell 8. 
 
Tabell 8. Dieselförbrukning för reducerad bearbetning och Rapidsådd i konservärt (Källa: 
Odling i Balans) 
Moment, antal Diesel, l/ha Kommentar 
Stubbearb, 0,7 gg 4  
Plöjning, 1 ggr 25  
Harvning, 1 ggr 6  
Sådd+gödselsprid 12  
Vältning, 1 ggr 2  
Ogräs+växtskydd, 2 ggr 2  
Summa 51  
 
70 % av areal med ”gammal” teknik (Tabell 12), 30 % med ”ny” teknik enligt Tabell 13: 
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0,7*72 + 0,3 * 51 = 66 l/ha som medelanvändning 1995 
 
2000 

På 80 % av arealen bedöms nu användas Rapidsådd. Växelplog används till 90 %.  
0,8*51 l/ha + 0,2*72 l/ha = 55 l/ha diesel som medelanvändning 2000 
 
2005 

90 % av areal (kanske mer) körs med Rapidsådd. 100 % växelplog. Stubbearbetningar är 
borta till 95 %. 
0,9*51 l/ha + 0,1 * 72 l/ha = 53 l/ha som medelanvändning 2005 
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