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SAMMANFATTNING 
Ekologisk produktion av griskött skiljer sig mycket från konventionell och förutom att enbart 
ekologiskt foder används så är det framför allt synen på djurens välfärd som orsakar 
skillnader i hur produktionen bedrivs. Härigenom skiljer sig produktion av ekologiskt griskött 
väsentligt från ekologisk nötköttsproduktion där likheterna är större mellan ekologisk och 
konventionell produktion. På grund av de små volymerna och de stora skillnaderna jämfört 
med konventionell grisproduktion finns det begränsat med data om förbrukning av olika 
resurser i ekologisk grisköttsproduktion. Vidare är de modeller som används för att beräkna 
utsläpp av de reaktiva kväveföreningarna nitrat, ammoniak och lustgas utvecklade för 
konventionellt jordbruk och det finns mycket få eller inga mätningar alls av viktiga 
kväveförluster från ekologisk grisproduktion. Med dessa förutsättningar vid handen skall 
denna studie ses som en översiktlig miljöanalys av ekologiskt griskött där metodiken för 
livscykelanalys (LCA) har använts.  

Målsättning med denna studie är att genomföra en livscykelanalys av gårdsproduktion av 
ekologiskt griskött. Studien har finansierats av projektet ”Klimatmärkning för mat” och 
genom Jordbruksverkets program ”Livsmedelsstrategi för Sverige”. Ett viktigt syfte med 
studien är den ska utgöra underlag för framtagande av förslag till kriterier för klimatmärkning 
av ekologisk grisköttsproduktion inom klimatmärkningsprojektet. 

Studien bygger på data från verkliga gårdar; huvudsakligen en integrerad svinproduktion men 
även data från en specialiserad slaktsvinsproduktion har ingått för att rimlighetsbedöma data 
från den integrerade produktionen. Båda gårdarna ligger i Mälardalen. I studien ingår 
produktion av foder, såväl egenodlat som inköpt, gödselhantering och –spridning och 
energianvändning. Resultaten presenteras ”vid gårdsgrind”, det är alltså inte en fullständig 
LCA som gjort, leden efter gården är inte inkluderade. Dessa skiljer sig sannolikt mycket lite 
från en konventionell grisproduktion varför de har utelämnats. 

Resultaten visar att ekologiskt griskött orsakar utsläpp av växthusgaser per kg kött i samma 
storleksordning som konventionellt griskött. Även potentiell påverkan på övergödning och 
försurning är i samma storleksordning som för konventionellt griskött. Markanvändningen är 
betydligt högre, främst som ett resultat av att grisarna har tillgång till bete/utevistelse där 
arealen inte producerar så mycket foder. Energiförbrukningen är i samma storleksordning som 
konventionell produktion. 

De förbättringsmöjligheter som identifierats är: 

• Förbättrad kvävestyrning i utfodringen 

• Förbättrad fosforstyrning i utfodringen 

• Kombination av gris och nöt 

• Begränsning av utevistelsen 

Dessa förbättringar innebär till viss del avsteg från dagens regler för ekologisk grisproduktion 
och är enbart inriktade på miljöpåverkan. För att kunna gå vidare med detta krävs en 
avvägning mot andra mål som exempelvis djurens möjligheter att utöva naturligt beteende. 
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SUMMARY 
Organic pig production differs from conventional production in two main aspects; only 
organically produced feed is used and the rearing is based on free-range in order to provide 
possibilities for the pigs to have a natural behaviour. In this way pig production differs from 
beef production, where conventional– and organic production is more similar. As a result of 
the relatively small production volume and the large differences in production system, little 
environmental data is available for organic pig production in Sweden. Moreover, the models 
used to calculate emissions of reactive nitrogen, nitrate, ammonia and nitrous oxides, are 
developed for conventional farming, and there are few, if any, measurements of nitrogen 
losses from organic pig production. With this background, the present study can be considered 
a screening LCA of organic pork rather than a detailed assessment. 

The study was funded by the project ”Klimatmärkning av mat” (Climate labelling of food) 
and through the Swedish Board of Agriculture through the programme ”Livsmedelsstrategi 
för Sverige” (A food strategy for Sweden). The results are to be used as background for 
identification of suitable and efficient labelling criteria for organic pork. 

The studied system consist of one farm in central Sweden (“The Mälardalen”) with integrated 
production, also data from a specialised pig fattening farm have been used to check the 
plausibility of collected data from the integrated farm. In the study feed production, both on-
farm produced and purchased, manure management and energy use are included. The results 
are presented at farm-gate. No activities beyond that is included, thus it is not a complete 
LCA. The steps after the farm probably do not differ from conventional production. 

The results show that organic pork has similar emissions of greenhouse gases as conventional 
pork. Potential eutrophication and acidification reveals similar results as conventional 
production. The land use to produce one unit of organic pork is significantly higher than 
conventional pork, a result of the free range rearing which uses large areas with low feed 
production. The energy use is similar to conventional pork production. 

The possible improvements identified are: 

• Improved nitrogen control in feeding 

• Improved phosphorus control in feeding 

• Combine beef and pork in the same production unit 

• Limit the free-range 

These improvements to some extent mean that the present criteria for organic pig production 
must be changed; they are only aimed at improving the environmental performance. In order 
to continue the work improving organic pork production a wider discussion on goals must be 
initiated, as an example the possible trade-off between free-range and environmental impacts 
and resource use. 
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1  INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
Ekologisk produktion av griskött skiljer sig mycket från konventionell, och förutom att enbart 
ekologiskt foder används så är det framför allt synen på djurens välfärd som orsakar 
skillnader i hur produktionen bedrivs. Härigenom skiljer sig produktion av ekologiskt griskött 
väsentligt från ekologisk nötköttsproduktion där likheterna är större mellan ekologisk och 
konventionell produktion. Först under senare år har ekologisk grisproduktion fått en viss 
volym men den måste fortfarande betraktas som en nischproduktion. På grund av de små 
volymerna och de stora skillnaderna jämfört med konventionell grisproduktion finns det 
begränsat med data om förbrukning av olika resurser i ekologisk grisköttsproduktion. Vidare 
är de modeller som används för att beräkna utsläpp av de reaktiva kväveföreningarna nitrat, 
ammoniak och lustgas utvecklade för konventionellt jordbruk och det finns mycket få eller 
inga mätningar alls av viktiga kväveförluster från ekogrisproduktion. 

Med dessa förutsättningar vid handen skall denna studie ses som en översiktlig miljöanalys av 
ekologiskt griskött där metodiken för livscykelanalys (LCA) har använts.  

Data har samlats in från en integrerad svinproduktion (både smågris- och 
slaktsvinsproduktion) och från en specialiserad slaktsvinsproduktion. Fokus har därefter legat 
på den integrerade produktionen, men data från slaktsvinsgården har använts för att förstärka 
data kring slaktsvinsdelen i den integrerade produktionen. Båda gårdarna ligger i Mälardalen. 
Ett stort tack riktas till de medverkande lantbrukarna samt till Maria Alarik, HS Konsult, 
Uppsala. 

LCA är en metod med vilken man kartlägger den potentiella miljöbelastningen som orsakas 
av en produkt under dess livslängd. I LRF-projektet ”LCA av sju svenska livsmedel” (Anon., 
2000) framkom tydligt att en mycket stor del av animalieproduktionens miljöpåverkan ligger i 
gårdsproduktionen och framställandet av insatsvarorna till gården, främst foder. Därför är det 
denna del av livscykeln som analyseras i detta arbete. Ramverket för LCA-metodiken är 
standardiserat inom ISO 14 000. I en LCA ingår fyra obligatoriska delar: 

1) Definition av mål och omfattning: här anges syftet med studien, hur resultaten skall 
användas och skälen till varför studien genomförs. Det undersökta systemet beskrivs 
som t ex dess funktion och systemgränser. En räknebas för studien (dvs den 
funktionella enheten) definieras till vilken resursförbrukning och emissioner relateras. 

2) Inventeringsanalys: här redogörs för alla data som inventerats i studien. 
3) Miljöpåverkansanalys: här åskådliggörs den potentiella miljöpåverkan som det 

undersökta systemet ger upphov till 
4) Tolkning av resultat: i det sista steget diskuteras resultaten från inventeringsdelen och 

miljöpåverkansanalysen mot bakgrund av studiens mål och omfattning. Eventuellt 
genomförs känslighetsanalyser och förbättringsmöjligheter diskuteras. 

 
Djuromsorg ingår inte i LCA-metodiken och det förtjänar att poängteras att denna studie är en 
strikt analys av den ekologiska grisköttsproduktionens miljöpåverkan och att en analys av 
djurens välfärd inte ligger inom studiens mål och syfte. 

2   MÅL OCH OMFATTNING 
 
2.1 Studiens mål och syfte 
Målsättning med denna studie är att genomföra en livscykelanalys, av gårdsproduktion av 
ekologiskt griskött. Studien har finansierats av projektet ”Klimatmärkning för mat”.  Projektet 
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drivs av KRAV och IP Sigill kvalitetssystem i samverkan med Milko, Lantmännen, LRF, 
Scan och Skånemejerier. Även Jordbruksverket medverkar som adjungerad i projektet. 
(www.klimatmarkningen.se). Studien har delfinansierats genom Jordbruksverkets program 
”Livsmedelsstrategi för Sverige”. Resultatet skall utgöra underlag för framtagande av förslag 
till kriterier för klimatmärkning av ekologisk grisköttsproduktion inom 
klimatmärkningsprojektet. 

Syftet med studien är att öka kunskapen om miljöpåverkan i grisköttets produktionssystem för 
att kunna beskriva vilka delar i livscykeln som ger upphov till mest miljöpåverkan (s.k. 
”environmental hot-spots”). Den framtagna kunskapen skall också tillsammans med tidigare 
genomförda LCA-studier av grisproduktion utgöra grund för framtidsstudier. Kunskap om 
produktionens miljöeffekter som framkommer genom studien kan användas för att utveckla 
produktionen av ekologiskt griskött i en mer hållbar riktning, t ex förbättra fodrets 
sammansättning eller förändra systemet för djurens utevistelse.  

Studien har utförts av SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB) samt 
Hushållningssällskapet Väst, Vänersborg.  

 

2.2 Studiens omfattning 
Studien omfattar livscykeln för ekologiskt griskött från och med produktionen av insatsvaror 
såsom diesel och foderkoncentrat till och med leveransen av de slaktfärdiga grisarna vid 
gårdsgrinden. Andra LCA-studier av griskött visar att gårdsproduktionen, där vegetabilier i 
form av fodergrödor förädlas i grisarna till kött, är den helt dominerande fasen när det gäller 
total miljöpåverkan i köttets livscykel. Därför fokuseras gårdsproduktionen i denna studie. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Översiktligt flödesschema för den modellerade livscykeln av ekologiskt griskött 
 
I studien ingår en integrerad svinproduktion och en slaktsvinsproduktion. Fokus har legat på 
den integrerade produktionen men data från slaktsvinsgården har använts för att förstärka data 
kring slaktsvinsdelen i den integrerade produktionen. Från början fanns även en 
smågrisproduktion med i studien men eftersom inte alla data från denna produktion kunde 
erhållas, fick denna senare uteslutas ur studien. 
 
 

 

Extern 
foderproduktion 
 
Foderkoncentrat 
Åkerböna 
Mineraler 

Foderfabrik
  

                    Ekogrisgård
Suggor  Odling av   
Smågrisar  spannmål, 
Slaktsvin  grovfoder 

GRISKÖTT
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2.3 Funktionell enhet 
Den funktionella enheten är räknebas i systemanalysen och skall avspegla produktens nytta 
och vara praktisk mätbar. Den funktionella enheten i studien är 1 kg benfritt och fettfritt 
kött vid gårdsgrinden. 
 
 
2.4 Systemgränser 
I analysen av odling av foderspannmål och råvaror till koncentrat ingår inflöden av material 
och energi, såsom diesel, olja för torkning och stallgödsel. Mediciner är exkluderade ur 
studien. Liksom för produktion av pesticider är det mycket sannolikt att dessa står för en 
mycket liten del av det totala resursbehovet och emissioner i förhållande till övriga systemet. 
När det gäller emissioner av medicinrester till ekosystemen, som t ex via antibiotikarester i 
stallgödseln, finns det otillräckliga kunskaper för att göra en miljöpåverkansbedömning. 

Emissioner, såsom ammoniak och metan, ingår i analysen. Åkermarken betraktas som en del 
av odlingssystemet, d v s ämnen som lämnar rotzonen och inte längre är tillgängliga för 
växterna blir emissioner till grund- och ytvatten. 

I analysen ingår inte vattenanvändning eftersom det inte ses som en begränsad resurs i 
Sverige. All direkt energi i form av el och diesel för djurhållningen ingår liksom alla 
emissioner för djurhållningen. För elförbrukning har data för svensk genomsnittsel använts. 
Den svenska elmixen består främst av vattenkraft och kärnkraft, vilka är basen för mer än 90 
% av elproduktionen i Sverige. 

För transporter är det endast miljöpåverkan från bränsleförbrukning och framställning av 
diesel som är inkluderat. Transportdata har hämtats från NTM:s hemsida.1 Mass-och 
energiflöden har omräknats enligt NTM: 35,2 MJ/dm3 diesel (MK1). Ingen hänsyn är tagen 
till produktion och underhåll av transportfordon, vägar osv. 

Produktion och underhåll av byggnader och lantbruksmaskiner är ej inkluderade i studien. 

 
2.5 Allokeringar 
Allokering beskriver processen när miljöpåverkan och resursbehov fördelas mellan 
huvudprodukt och biprodukt(er). Rapsproduktion är exempel på en process när förutom olja 
också biprodukten proteinfoder (rapsmjöl) produceras. Miljöpåverkan av odlingen, liksom 
från extraktionen av rapsfröet, måste på något sätt fördelas på de två produkterna. 

I studien har ekonomisk allokering tillämpats, d v s miljöpåverkan mellan huvudprodukt och 
biprodukt har fördelats efter deras ekonomiska värde. 

3   INVENTERING 
 
3.1  Beskrivning av gården 
Den integrerade svinproduktionen finns i Mälardalen. Gården består av 193 ha åker och den 
dominerande jordarten är lera. Växtodlingen producerar foder till grisarna och vallarealen 
utgör även bete under utegångsdriften. Grisarna går ute från maj-oktober. Den 
stallproducerade gödseln används främst till vårspannmål. I Tabell 1 redovisas 
grödfördelning, skörd och gödsling. 

 
                                                 
1 www.ntm.a.se Nätverket för transporter och miljö. 
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Tabell 1. Grödfördelning, skörd och gödsling 
Areal Gröda Skördenivå (kg/ha) Användning Gödsling 

34 ha Vall I 3000 Ensilageskörd, grisbete Grisars betesgödsel, 
gröngödsling 

61 ha Höstvete 5000 Foderspannmål  
samt avsalu 

70 kg N av Biofer 10-3-1 

25 ha Rågvete 4400 Foderspannmål 70 kg N av Biofer 10-3-1 
36 ha Korn 3200 Foderspannmål 45 kg N av Biofer 10-3-1 

10-15 ton/ha stallgödsel 
15 ha Vårvete 3100 Avsalu 60 kg N av Biofer 10-3-1 

10-15 ton/ha stallgödsel 
22 ha  Havre  3700 Foderspannmål 45 kg N av Biofer 10-3-1 

10-15 ton/ha stallgödsel 

 
Gården avyttrar ca 1/3 av höstvetet och allt vårvete. Även en del halm avyttras. Åkerbönor 
köps in till foderblandningen. Dieselanvändningen i växtodlingen omfattar ca 16 m3 per år. 
Oljeförbrukningen för torkning omfattar ca 5 m3 per år. 

Gården har 55 suggor och 400 slaktsvinsplatser. Den genomsnittliga produktionstiden är 85 
dagar (12 veckor) för smågrisar och 100 dagar för slaktsvin (14 veckor). I genomsnitt köps 15 
stycken avelsdjur in per år. 1200 slaktsvin produceras per år. Levande vikt vid slakt är 118 
kg/djur och slaktvikten är 87 kg/djur. Utbytet mellan slaktvikt och rent kött (som är den enhet 
som resultaten mäts mot) är 59%. 

Grisarna släpps på bete i maj och utevistelsen varar ca 6 månader. Under betesperioden har 
grisarna tillgång till halmhyddor. Gödseln från suggor och smågrisar hamnar i närheten av 
hyddorna. Slaktsvinen vistas uppskattningsvis cirka halva betesperioden inomhus, och det är 
mycket svårt att bedöma var gödseln hamnar. Vi har bedömt att det mesta av gödseln hamnar 
på betet. Betesdriften ingår i växtföljden. Samma skifte betas vart fjärde år. Den totala 
betesarealen i genomsnitt per säsong är 15 ha för samtliga djurslag.    

Smågrisarna hålls i isolerad byggnad, suggor och slaktsvin i oisolerad. Smågrisarna går på 
ströad box med spalt medan suggor och slaktsvin går på djupströ. Djuren har även en rastgård 
utan tak. Gödseln från grisarna lagras på platta.  

 
3.2 Gårdens djurhållning 
3.2.1 Köttproduktion 
Grisarnas produktionsdata framgår nedan.  
 
Lev vikt vid slakt: 118 kg/slaktsvin 
Slaktutbyte:  73,7 % 
Slaktvikt:  87 kg/slaktsvin 
Köttutbyte:  59 % av slaktvikten, ger 51,3 kg kött/ slaktsvin  
 
3.2.2 Foderförbrukning  
Uppmätta och verifierade data om foderförbrukning i praktisk drift på ekogrisgårdar finns 
tillgängliga i mycket liten omfattning. Det är dock känt att foderförbrukning är större än i 
konventionell drift, framförallt på grund av det större energibehovet eftersom ekogrisar rör sig 
väsentligt mer, men också på grund av ett sämre foderutnyttjande då foderproteinet inte är lika 
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väl anpassat som i konventionell uppfödning (t.ex. tillåts ej syntetiska aminosyror) och 
slutligen på grund av större foderspill. 

För den integrerade produktionen i denna studie är den totala foderförbrukningen 422 ton per 
år, fördelat på 45 ton för smågrisarna, 93 ton för suggorna och 284 ton för slaktsvinen. 
Foderspillet uppskattas till 5 %. Data kommer från den studerade gården specifikt, men är 
givna som totalt inköpt fodermängd som sedan fördelats ut på de olika djurkategorierna. 

Fodret till smågrisar, suggor och slaktsvin utgörs av torrfoder. Smågrisarna utfodras med 
Piggomat rundtråg, suggorna med tråg och paxautomat och slaktsvinen med paxautomat.   

Grovfodret utgörs av bete, halm och ensilage. Årsförbrukningen är 60 ton ensilage och 110  
ton halm. 50 ton av halmen används till husbygge och 60 ton går åt till foder. Strömedlet 
utgörs av halm till alla tre djurslagen och årsförbrukningen är 100 ton.   

Foderkoncentratet levereras av Lantmännen och består av Sund Backe och fiskmjöl till 
smågrisarna samt Sund Backe till suggorna och slaktsvinen. Dessutom får suggorna (och i 
viss mån smågrisarna) mineralfodret Kompakt. Foderblandningen tillreds på gården. 
Foderrecepten för varje djurslag redovisas i Tabell 2. Näringsspecifikationer per fodertyp, 
fodertillsatser samt fodersammansättning redovisas i Tabell 3. 

Tabell 2. Foderrecept för varje djurslag 
 Smågrisar Suggor Slaktsvin 

Koncentrat Backe 12 %+3 % fiskmjöl Backe 11 % +             
Kompakt 4 % 

Backe 15 % 

Vete/rågvete 40 % 40 % 40 % 

Korn 20 % 20 % 20 % 

Havre 20 % 20 % 20 % 

Åkerböna 5 % 5 % 5 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 

 
Smågrisarna får tillskott av fiskmjöl fram tills de uppnått en vikt av ca 40 kg. I början av 
tillväxten ges ca 4 % och andelen minskar mot slutet. Spannmålen i ovanstående recept 
produceras på gården. Åkerbönor köps in.  
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Tabell 3. Näringsspecifikationer per fodertyp, fodertillsatser samt fodersammansättning   

Fodertyp Sund Backe 
901  

Kompakt 
2527 

Fiskmjöl 

TS, %   92 

Energi, enl. SJV, MJ/kg 12,4 1,6  

Råprotein, % 40,5 1,9 695 g/kg 

Råfett, % 3,4 0,5 9,5 

Växttråd, % 3,2 0,7  

Vatten, % 8,8 2,4  

Aska, % 16,3 80,8 10-16 

Kväve, % 6,5 0,3 11,4 

Fosfor, % 1,0 5,7 2,4 

Kalium, % 0,9 0,2 1,3 

Kalcium, % 3,7 21,0 35 g 

Magnesium, g   2 

Natrium, % 1,0 4,89 11,5 g 

Lysin, g/kg 29,1 0,5 56 

Metionin, g/kg 7,9 0,3 22 

Metionin+ Cystein, g/kg 14,5 0,6  

Cystin, g/kg   6 

Treonin, g/kg 21,1 0,6 31 

 

Tabell 4. Fodertillsatser, per kg 

Fodertillsats Sund Backe 
901  

Kompakt 
2527 

Vitamin A , IE 22200 254000 

Vitamin D3, IE  2220 25400 

Vitamin E, mg  420 4800 

Koppar (kopparsulfat), mg 83 476 

Selen (natriumselenit), mg 2,2 12,7 
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Tabell 5. Fodersammansättning per fodertyp 
Råvarusammansättning, % Sund Backe 

901  
Kompakt 

2527 
Potatisprotein, %  34,8 0 

Soja KRAV, % 22,0 0 

Vetefodermjöl, % 12,0 10,0 

Vete KRAV, % 10,0 0 

Kalciumkarbonat, % 8,2 45,9 

Betpressmassa, % 7,0 0 

Betmelass, % 0 3,0 

Monokalciumfosfat, % 2,6 24,9 

Koksalt, % 2,5 12,3 

 
 
3.2.3 Näringsbalanser i foderkonsumtionen 
För att beräkna näringsutnyttjandet i produktionen och för att erhålla en grund för 
beräkningarna av förluster av ammoniak och lustgas från stallar och bete, har en 
näringsbalans för djurens foderomsättning beräknats (Tabell 6). För spannmålens 
näringsinnehåll har medeltal från Jordbruksverkets kalkylprogram STANK använts, för 
näringsinnehållet i de inköpta foderråvarorna har data från foderindustrin använts.  
 

Tabell 6. Näringsbalans för grisköttsproduktionen 
Flödespost Kg kväve (N) Kg fosfor (P) Kg kalium (K) 
INPUT: fodermedel 
Foderspannmål  
Koncentrat 
Åkerböna 
Mineraler 
Grovfoder 
Summa foder in 

 
6093 
4524 
930 
12 

2052 
13611 

 
1190 
696 
122 
230 
186 
2424 

 
1603 
626 
238 

8 
2100 
4575 

INPUT: övrigt 
Gyltämne 
Halm 

 
55 
700 

 
11 

100 

 
5 

1000 
OUTPUT: produkter 
Slaktsvin, levande vikt 
Kadaver 
Summa i produkter 

 
3588 

52 
3640 

 
759 
11 

770 

 
304 

4 
308 

 
Av Tabell 6 framgår att utnyttjandegraden av N i foderintaget är 3533 kg N ansatt i grisarna 
av totalt 13 611 kg N via fodret vilket innebär en N-effektivitet om 26 %. Motsvarande 
utnyttjandegrad av P och K i fodret är 31 respektive 6,5 %. En stor andel av växtnäringen i 
fodret hamnar därmed i stallgödseln. 
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3.2.4       Kväveförluster från gödsel på bete, stall och lagring 
Som framgår av Tabell 7 produceras totalt ca 10 726 kg kväve (N) i gödseln från grisarna och 
det är denna mängd kväve som används som utgångsvärde för att beräkna förluster av 
ammoniak och lustgas i samband med hantering av stallgödsel i stall, lager samt på bete. 
Dessa beräkningar redovisas i Tabell 7. Under utevistelsen, som varar cirka 6 månader, 
hamnar i princip all gödsel på bete och i beräkningarna har därför hälften av kvävet beräknats 
utifrån stallgödsel och hälften från betesgödsel. 

Enligt STANK beräknas förlusten av ammoniakkväve i stallet till 25 % av N i stallgödsel för 
djupströgödsel från svin. Under lagring av stallgödseln beräknas 30 % av kvarvarande N att 
gå förlorat som ammoniak. Enligt IPCC (2006) beräknas 1 % av N i stallgödsel förloras som 
lustgas när gödseln lagras. Återstående kväve efter lagring är således 2776 kg, vilket är det 
totalkväve som sprids och som därmed ger upphov till lustgasförluster i odlingen. Se vidare 
avsnitt 3.2.6. Ammoniakavgång från betesgödsel beräknas enligt Hutchings m.fl. (2007) till 
8% av N i stallgödseln för svingödsel. Lustgasavgången från betesgödsel för grisar beräknas 
till 2 % av kvävet i exkrementer (IPCC, 2006). Indirekta lustgasemissioner orsakade av 
ammoniakförluster har beräknats som 1 % av förlorat ammoniakkväve (IPCC, 2006). 

Tabell 7. Kväveförluster i stall, lagring och bete samt kväve i stallgödsel kvar till spridning 
   Direkta Indirekta 

Kvävebalans Kg N Kg NH3-N Kg N2O-N Kg N2O-N 

Total-N bakom svans 10 726    

    

Hälften i stall 5 363    

Ammoniakförlust, stall (25 %) 1 341 1 341  13,4 

N efter stall 4 022    

Ammoniakförlust, lager (30 %) 1 207 1 207  12,1 

N efter lager 2 816    

Lustgas, förlust lager (1 %) 40  40  

N efter lager, spridning till grödor 2 776    

     

Summa  2 547 40 25,5 

   

 

Direkta Indirekta 

 Kg N Kg NH3-N Kg N2O-N Kg N2O-N 

     

Hälften på bete 5363    

Ammoniakförlust, bete (8 %) 429 429  4,3 

N efter ammoniakförlust 4934    

Lustgas, förlust på bete (2 %) 99  99  

N efter NH3- och N2O-förluster 4835    

Summa  429 99 4,3 
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3.2.5       Förluster av metan från stallgödselhantering och –lagring samt djurens 
foderomsättning 
Förlusterna av metan från stallgödselhantering och –lagring framgår av Tabell 8. 

Tabell 8. Förluster av metan från stallgödselhantering och -lagring 

 
Kg 

VS/djur*år Antal Bo Omr MCF Kg CH4 

Suggor+smågrisar (ute ca 50 %) 168 27,5 0,45 0,67 0,01 14 

Suggor+smågrisar (inne ca 50 
%) 168 27,5 0,45 0,67 0,17 237 

Slaktsvin (inne ca 50 %) 30 600 0,45 0,67 0,17 923 

Slaktsvin (ute ca 50 %) 30 600 0,45 0,67 0,01 54 

Summa      1228 

 
 
I IPCCs riktlinjer (Tier 2) beräknas metanutsläpp från lagring och hantering av stallgödsel 
enligt principen (IPCC, 2006e): 
 
Metanutsläpp (kg CH4) = VS*Bo*0,67*MCF 
 
Där: 
VS =  Organiskt material (”Volatile Solids”) i träcken som lämnar djuren (kg), både 

lätt- och svårnedbrytbart organiskt material.  
 
Bo = Maximal metanproduktionspotential (m3/kg VS i gödseln). Potentialen varierar 

mellan olika djurslag och foderstater.  
 
0,67 = Omräkningsfaktor för att räkna om m3 metan till kg metan. 
 
MCF =  Står för ”Methane Conversion Factor”. Denna faktor anger hur stor andel av 

metanproduktionspotentialen som uppnås. Hänsyn tas till lagringssystem och 
temperatur vid lagringen.  

 
 
Metan (CH4) bildas i djurens mag-tarmkanal, men endast i små mängder från enkelmagade 
djur. Metanförlusten från grisar beräknas till 1,5 kg CH4 per sugga och år samt 0,5 kg CH4 per 
slaktsvin (hela livslängden från smågris till slakt) (IPCC, 2006). 
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3.2.6 Kväveförluster i foderproduktionen 
De indata som använts för foderproduktionen för beräkning av lustgas- och 
ammoniakförluster redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Indata för beräkning av lustgas- och ammoniakförluster för höstvete, korn, havre 
och vall 

  

 H-vete (per ha) Korn (per ha) Havre (per ha) Blandvall (per 
ha) 

Medelskörd, kg  
(sammanvägning av de två 
gårdarnas skördenivåer och 
nationell skördestatistik) 

4 000 3 200 3 500 5000 a 

Giva, Biofer, kg N  
(gårdens giva) 70 45 45 0 

Giva, stallgödsel, kg N*) 17 17 17 0 
Skörderester, kg N  
(IPCCs guidelines) 34 28 30 121 

Skörderester, valleffekt, kg 
N**) 27 27 27 n.a. 

Kväveläckage, kg N 27 27 25 30 
Direkta N2O-emissioner, kg 
N2O 2,32 1,84 1,87 1,9 

Indirekta N2O-emissioner, kg 
N2O 0,331 0,331 0,308 0,35 

Ammoniakavgång, kg NH3-N 0,85 0,85 0,85 0 

Diesel, liter 83 82 82 41 

*) Värdet baseras på mängden totalkväve i gödseln (efter stall- och lagerförluster) fördelat på spridningsarealen 
(2776 kg/159 ha). 
**) Kväveeffekt från vallen fördelad i växtföljden. 
 
 
3.2.7 Direkt energianvändning i djurhållningen 
Den direkta energianvändningen i djurhållningen utgörs av el i stallar, stängsel, 
foderberedning etc samt dieselanvändning för diverse djurhantering såsom utkörning av foder, 
flyttning av hyddor och grisar, skrapning av rastgårdar mm. Den uppskattade elförbrukningen 
för grisproduktionen (stallar, foderberedning mm) är 50 000 kWh per år. Förbrukningen av 
fordonsbränsle per år för traktorer och andra fordon i grisproduktionen uppskattas till 4 
kubikmeter per år. 
 

4 RESULTAT 
 
4.1 Resursförbrukning 
I Figur 2 redovisas förbrukningen av primära energibärare vid den studerade gården, alltså 
den mängd bränsle som använts inklusive omvandlingsförluster samt tillverkning och 
transport av bränslen. Den funktionella enheten (beräkningsbasen) är ett kg ben- och fettfritt 
kött. Energiförbrukningen domineras av fossilt bränslen, främst diesel för foderproduktionen 
och i viss mån djurhållningen. Utedriften ökar användandet av traktorer. 
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Figur 2. Förbrukning av primära energibärare för produktion av ett kg fett- och benfritt 
ekologiskt griskött 

 
4.2 Direkt energianvändning 
Energianvändning redovisas här i sekundär form, dvs. i den form som den används i 
processerna. 
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Figur 3. Sekundär energianvändning för produktion av ett kg fett- och benfritt ekologiskt 
griskött 
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Mest energi används i foderproduktionen, föga överraskande, men även själva djurhållningen 
bidrar signifikant. 

 
4.3 Markanvändning 
Den totala årliga markanvändningen för att producera ett kg benfritt kött är ca 32 m2, varav 21 
m2 är på gården och resterande 11 m2 används för inköpta fodermedel. 

 
4.4 Användning av pesticider 
Den pesticidanvändning som kan förknippas med ekologiska produkter härrör från eventuell 
användning av konventionella fodermedel, och då den studerade gården använder 100 % 
ekologiska råvaror kan användningen av pesticider antas vara mycket nära noll. 
 
 
4.5 Utsläpp av växthusgaser 
De växthusgaser som släpps i grisköttets livscykel är koldioxid (CO2), metan (CH4) och 
lustgas (N2O) och dessa utsläpp har karakteriserats i aggregerade ”Global Warming 
Potentials” (GWP) i gram koldioxidekvivalenter för 100-årsperspektiv, se Tabell 10 (IPCC 
2007).  

Tabell 10. Karakteriseringsindex för klimatförändringar. 

Utsläpp till luft Kategoriindikator 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

 
De totala utsläppen av växthusgaser uppgår till 4600 gram CO2-ekvivalenter per kg kött (se 
Figur 4). Lustgas är den mest betydelsefulla växthusgasen och står för över hälften av de 
totala emissionerna av växthusgaser. CO2 från fossilbränsleanvändning står för ca 25 % och 
utsläppen av metan är ca 15 % av de totala utsläppen. De största utsläppskällorna är odlingen 
av foderspannmål, vilket också är den i volym absolut största delen av foderstaten. Den andra 
stora källan är lustgasemissionerna från betesdriften. Mycket gödsel hamnar på betet vilket 
ger upphov till dessa emissioner. 
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Figur 4. Utsläpp av växthusgaser i grisköttets livscykel 

 
4.6 Utsläpp av övergödande ämnen 
De övergödande utsläppen har viktats samman efter deras syreförtärande förmåga i vad som 
kallas ett maximalt scenario. Denna metod är ett ”worst case scenario” och innebär att varje 
emitterat gram av det övergödande ämnet kommer att orsaka övergödning i ekosystemen 
(både terrestra och akvatiska). Detta är med stor sannolikhet en överdrift eftersom t ex en stor 
del av det nitrat som förloras från åkermarken omvandlas till oskadlig kvävgas genom 
retention i vattendrag. Resultaten här skall därför endast tolkas som ett maximalt potentiellt 
scenario vad gäller produktionssystemens övergödande effekt. 

Tabell 11. Karakteriseringsfaktorer för övergödning (maximalt scenario) 

emission 
 karakteriseringsindex 

(gram NO3 per gram) 

ammoniak (NH3)  3,64  luft 

kväveoxider (NOX)  1,35  luft 

nitrat (NO3
-)  1  vatten 

kväve (N)  4,43  vatten 

fosfat (PO4)  10,45  vatten 

fosfor (P)  32,03  vatten 
Viktningsmetod EDIP/UMIP 97, (Hauschild and Wenzel, 1998) 
 
De sammanviktade resultaten för övergödningspotentialen visas i Figur 5. Utsläppen av 
övergödande ämnen i grisköttets livscykel är framförallt nitrat i form av läckage från 
åkermarken, inklusive betet, och ammoniak från stallgödselhanteringen. 
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Figur 5. Det maximala potentiella bidraget till övergödning för produktion av ett kg benfritt 
ekologiskt griskött 

Som har beskrivits i inventeringsavsnittet finns det mycket begränsad forskning och försök 
om förluster av reaktiva kväveföreningar i ekologisk grisköttsproduktion. De beräknade 
kväveförlusterna måste därför ses som preliminära och en bra metod att undersöka 
tillförlitligheten är att stämma av förlusterna mot gårdens överskott som räknas fram 
förhållandevis säkert med en gårdsbalans vilket redovisas i Tabell 12, Tabell 13 och Tabell 
14. 
 

Tabell 12. Inflöde av kväve till gården per år 

 Kg N/ha inköpt (Biofer) 
eller N-fixering 

Kvävenedfall b Areal 
foderodling (ha) 

Summa 

H-vete 70 4 40 2960 

Korn 45 4 36 1764 

Havre 45 4 22 1078 

Vall 80 a 4 34 2856 

Koncentrat    4524 

Proteiner    930 

Mineraler    12 

Inköpta 
djur  

 
 55 

Totalt   132 14179 
a Beräknat med STANK, antaget 6,5 ton TS i skörd, 25% baljväxtandel 
b Enligt STANK är kvävenedfallet 3,8 kg/ha i Enköping 
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Tabell 13. Inflöde av fosfor till gården per år 

 Summa inflöde av P 

Koncentrat 696 

Proteiner 122 

Mineraler 230 

Inköpta djur 11 

Totalt 1059 

 

Tabell 14, Kväve- och fosforbalans över gården 

 Kväve (N) Fosfor (P) 

Infört till gården 14179 1059 

Sålt från gården 3640 770 

Överskott (kg) 10539 289 

Areal foderodling (ha) 132 132 

Överskott kg/ha 80 2 

 
 
Gårdens kväveöverskott var 80 kg N/ha och här återfinns runt 52 kg N/ha, dvs. cirka 65 %, 
som kväveförluster (från stall, bete, gödsellager och fält). Den del av kväveöverskottet som 
inte återfinns som kväveförluster är denitrifikation, inlagring av kväve i markens organiska 
material eller en underskattning av förlusterna, dvs. att beräkningsmodellerna inte är helt 
korrekta. Andelen av återfunna förluster av den totala N-balansen är relativt hög. Cederberg & 
Mattsson (2000) återfann 48 % respektive 67 % av N-överskottet som förluster i 
konventionell respektive ekologisk mjölkproduktion. Carlsson (2004) fann knappt 50 % av N-
överskottet som kväveförluster vid 17 konventionella mjölkgårdar och 70 % vid 6 ekologiska 
mjölkgårdar. 
 
4.7 Utsläpp av försurande ämnen 
Försurande ämnen som emitteras från animalieproduktion utgörs framförallt av ammoniak. 
De försurande utsläppen viktas samman efter deras förmåga att frigöra protoner i ett terrestra 
ekosystem. Även här har viktningen skett i ett maximalt scenario vilket förutsätter att varje 
gram utsläppt ämne ger försurande effekt. För att detta skall ske krävs att ekosystemet där 
ämnet deponeras är helt kvävemättat. Detta är inte fallet i stora delar av Sverige (t ex 
Mellansverige och Norrland) och maximal scenario skall därför ses som ett ”worst case 
scenario” 
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Tabell 15. Karakteriseringsindex för försurning (maximalt scenario) 

emission 
 karakteriseringsindex 

(gram SO2 per gram) 

ammoniak (NH3)  1,88  luft 

kväveoxider (NOX)  0,70  luft 

svaveldioxid (SO2)  1  luft 
Viktningsmetod EDIP/UMIP 97, (Hauschild and Wenzel, 1998) 
 
 
Figur 6 visar det den maximala försurningspotentialen. Det studerade systemet har en 
maximal försurande potential om ca 120 g SO2-ekv./kg kött. Ammoniak är det helt 
dominerande försurande utsläppet och står för mer än 80 % av den maximala potentialen. Den 
absolut största delen härrör från gödsellagring och stall, men även betesdriften, att djuren 
gödslar på betet, påverkar den totala försurningen. 
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Figur 6. Utsläpp av försurande gaser (maximalt scenario) 

 

5 DISKUSSION 
En mycket viktig kommentar till den kommande diskussionen och vid jämförelser med andra 
studier är att resultaten i denna rapport bygger på en gård. Den studerade gården måste 
bedömas ha en effektiv produktion generellt sett vilket gör miljöpåverkan per kg kött mindre. 
Resultaten kan inte användas som ett mått på all svensk ekologisk grisproduktion. 
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Foderförbrukningen per producerad enhet är en central indikator för den potentiella 
miljöpåverkan från animalieproduktion (Cederberg, 2002; Papatryphon & Van der Werf, 
2003). En konventionell produktion som kan användas som referensvärde har presenterats av 
Cederberg & Darelius (2001). Den bygger på data från en verklig grisgård i sydvästra Sverige 
med goda produktionsresultat och foderförbrukningen är 136 kg/smågris inklusive sugga och 
218 kg/slaktsvin. Bidragskalkyler från Jordbruksverket (1999) redovisar en foderkonsumtion 
om 145 kg/smågris inkl sugga och 280 kg/slaktsvin. Motsvarande siffror för den studerade 
gården är 115 kg/smågris inklusive sugga och 237 kg/slaktsvin. Detta innebär att gården i 
denna studie har låg foderförbrukning, dessutom hög köttprocent och fler smågrisar per sugga 
och skall ses som en specialiserad ekologisk grisgård med goda produktionsresultat. 

En annan viktig faktor är foderstatens sammansättning. I konventionell grisproduktion utgörs 
ca 85 % av foderstaten av spannmål och 15 % är koncentrat där sojamjöl är den helt 
dominerande proteinkällan. Syntetiska aminosyror är en viktig komponent; t ex innehåller 
koncentrat för konventionella slaktsvin runt 2,5 % lysin. I de ekologiska koncentraten för 
grisar är rapsmjöl, ärter, potatisprotein och majsglutenmjöl viktiga ingredienser. Som framgår 
av Tabell 5 utgörs en större andel av de ekologiska foderstaterna av koncentrat eftersom 
frånvaron av värdefulla proteinfodermedel såsom soja och fiskmjöl samt syntetiska 
aminosyror gör att kvantiteten proteinfoder är större jämfört med en konventionell foderstat. 
Detta har stor betydelse för kväveeffektiviteten i djurens foderintag och för hur mycket kväve 
som produceras i stallgödseln bakom djuren (d v s foderkväve som inte ansätts i djuret). 
Generellt har ekologiska grisar lägre N-effektivitet än konventionella och producerar mer 
kväve i stallgödseln per producerat kg kött. Detta förhållande ökar också risken för förluster 
av ammoniak och lustgas per kg kött. 

Skördenivåerna för den studerade gården ligger mellan 3,1-3,7 ton/ha för vårsäd och 5 ton/ha 
för fodervete, vilket kan betraktas som högt för ekologisk produktion. 

 
Energi 
Den direkta energianvändningen för den studerade gården ligger i nivå med konventionell 
produktion (LRF 2002). Förbrukningen av el var något lägre (4 MJ/kg kött jämfört med cirka 
4,6 MJ som rapporterats av Cederberg & Darelius, 2001), sannolikt för att konventionell 
produktion med grishållning på stall drar förhållandevis mycket el för ventilation, 
värmelampor för suggor och uppvärmning av byggnader. En osäker parameter i denna studie 
är indata för förbrukningen av diesel för arbetet med att utfodra utegångsgrisarna och 
flyttningar av grisar mellan olika beten. Här har antagits 5,5 l diesel/slaktsvin vilket motsvarar 
ca 2 MJ/kg kött, d v s nära 15 % av den fossila energin (Figur 3). Detta värde kan vara både 
under- och överskattat. I en fransk LCA-studie av olika produktionssystem för griskött 
krävdes drygt 35 % mer energi för att producera ekologiskt griskött jämfört med 
konventionellt (Basset-Mens & Van der Werf, 2003), men det är svårt att direkt utläsa vad 
detta berodde på. 

I denna studie är byggnader och maskiner exkluderade. En schweizisk studie av mjölk - och 
grisproduktion visar att foderanvändningen är dominerande faktor för miljöpåverkan men när 
det gäller energianvändning kan uppförandet och underhåll av stallbyggnaderna vara av stor 
betydelse. För konventionell grisproduktion utgjorde byggnaderna upp till 30 % av den totala 
energianvändningen (Erzinger et al 2003). Eftersom stallbyggnaderna skiljer sig väldigt 
mycket mellan ekologisk och konventionell grisproduktion är detta en faktor som måste 
inkluderas i analysen och diskussionen. 

Det är uppenbart att det behövs mer verifierade data om den direkta energianvändningen, 
framförallt av diesel, på ekologiska grisgårdar. Vidare behöver energidata för produktionen av 
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lantbruksbyggnader tas fram. Resultaten för energianvändning i denna studie skall ses som 
preliminära. 

 
Fosforförbrukning 
Användningen av den ändliga resursen fosfor (apatit) är väsentlig att diskutera i 
matproduktion eftersom drygt 90 % av uttaget används för produktion av handelsgödsel och 
fodermineral. Som framgick av den studerade gårdens fosforbalans (Tabell 13 och Tabell 14) 
är det via det inköpta fodret, företrädesvis koncentrat som tillförseln av fosfor via 
monocalciumfosfat kommer. Trots en relativt låg djurtäthet har den studerade gården ett P-
överskott på 2 kg/ha, vilket får betraktas som lågt. Jordbruksverket (2008) redovisar i en 
rapport från ”Greppa Näringen”1 att det genomsnittliga fosforöverskottet för 109 grisgårdar 
var cirka 6,5 kg P/ha före rådgivning och cirka 2,5 kg P/ha efter två års rådgivning. 
Motsvarande siffror för kväveöverskott var 100 kg N/ha före rådgivning och 80 kg N/ha efter 
rådgivning.  

Att förbättra grisarnas fosforutnyttjande i fodret för att minska behovet av fodermineraler 
förefaller således vara en viktig faktor för att minska förbrukningen av den ändliga resursen 
fosfor även i ekologisk grisköttproduktion. Genom tillsats av fytas ökas tillgängligheten av 
foderråvarornas naturliga fosforinnehåll och mindre foderfosfater behöver tillsättas (Lindberg 
et al 2002). 

Markanvändning 
Den kvantitativa markanvändningen var hög och uppgick till ca 32 m2*år/kg benfritt kött i det 
analyserade systemet. Cederberg & Darelius (2001) beräknade ca 15 m2* år/kg benfritt kött i 
konventionell grisproduktion och LRF (2002) redovisade ca 11 m2*år för ett kg griskött. 
Anledningen är betesdriften, arealen för foderproduktion är i storleksordningen som 
konventionell produktion. 

Förutom lägre skördar i ekologisk odling kräver ekogrisproduktion också betydliga arealer för 
att tillgodose grisarnas utevistelse. Den studerade gården har knappt 20 % av arealen i vall 
och här var grisarna koncentrerade på mindre betesytor. För att undvika en alltför ensidig 
spannmålsodling och för att få gödsling till spannmålsodlingen bedöms det som ett minimum 
att ha denna andel vall på spannmålsinriktade ekogårdar. 

Hade modellgården varit konventionell utan krav på utevistelse hade markbehovet kunnat 
reduceras väsentligt. Ett sätt att effektivisera markanvändningen skulle vara att kombinera 
nötkötts- och grisköttsproduktion på samma gård. Vallarna skulle då kunna bli foder för 
nötkreaturen och inte enbart belasta grisköttet. Genom att designa aminosyra-
sammansättningen i proteinfodret bättre med syntetiska aminosyror skulle mindre mängder 
proteinfoder krävas vilket också skulle minska markbehovet. 

Den kvalitativa markanvändningen i ekologisk grisproduktion är däremot mer positiv än 
konventionell produktion där användning av spannmål och soja ger upphov till ensidiga 
växtföljder i Sverige där spannmålen odlas såväl som i Sydamerika där sojan odlas. Den 
ensidiga odlingen innebär risk för minskad markbördighet, större behov av bekämpnings-
medel, minskad biologisk mångfald och ett mer enformigt odlingslandskap. 

 
Klimatpåverkan 
Utsläppen av lustgas (N2O) var den mest betydelsefulla växthusgasen och stod för ca 55 % av 
de totala utsläppen. Fokus bör sättas på denna förlustpost för att reducera växthusgas-

                                                 
1 www.greppa.nu 
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emissionerna från ekologiskt griskött. Eftersom lustgas emitteras på ett flertal olika ställen i 
kväveflödet på och utanför gården handlar det om att förbättra kväveutnyttjande i 
produktionen, i utfodring såväl som växtodling. Ett bättre designat foder med rätt 
aminosyrasammansättning skulle minska restkvävet i stallgödseln. Åtgärder som förbättrar 
utnyttjandet av stallgödsel bör prioriteras i växtodlingen. Eftersom lustgas också bildas i 
ekosystemen när utsläppt nitrat och ammoniak omsätts gäller det även att minska dessa 
förluster.  

Emissionerna av växthusgaser från konventionell produktion beräknades till ca 4 200 - 4 800 
gram CO2-ekvivalenter per kg benfritt kött (Cederberg & Darelius, 2001, LRF 2002), dvs. i 
samma storleksordning som den ekologiska produktionen i denna studie. I en studie av 
Cederberg m.fl. (2009) redovisas cirka 5,7 kg CO2-ekv./kg kött för ”medelgrisköttet” i 
Sverige 2005. Den tidigare nämnda franska studien visade en väsentligt högre potentiell 
klimatpåverkan från ekologisk jämfört med konventionell grisköttproduktion (Basset-Mens & 
Van der Werf, 2003). Det framgår dock inte ur denna referens vilka förutsättningar som fanns 
angående förluster från stallgödsel och foderodling. 

 
Utsläpp av övergödande ämnen 
Övergödningspotentialen per kg kött var större för ekologisk produktion jämfört med 
konventionell men däremot var kväveöverskott och kväveförluster per hektar åker på 
grisgårdarna lägre än en intensiv konventionell grisgård med hög djurtäthet (Cederberg & 
Darelius 2001). På denna gård var N-överskottet 168 kg N/ha. Jordbruksverket (2008) 
redovisar kväveöverskott om drygt 100 kg N/ha som ett genomsnitt för 109 svingårdar före 
rådgivning och cirka 80 kg N/ha efter intensiv rådgivning. Den studerade gårdens 
kväveöverskott beräknades till 80 kg N/ha. Den höga övergödningspotentialen per kg 
ekologiskt griskött är delvis ett resultat av ett lägre kväveutnyttjande i fodret (d v s mer 
restkväve i stallgödseln per kg producerat griskött) men framförallt av en stor 
markanvändning. En stor markanvändning, dvs. mer extensiv drift, leder oftast till låga 
förluster per hektar men eftersom skördarna oftast är relativt låga kan nitratförlusterna per kg 
skördeprodukt bli förhållandevis höga. I ekologisk grisproduktion avsätts dessutom stora ytor 
för grisarnas utevistelse och även dessa ytor (som inte producerar nämnvärt med foder) bidrar 
till kväveläckage i grisköttets livscykel. 

Men en miljöpåverkansbedömning som enbart analyserar övergödningspotentialen per kg 
produkt ger otillräcklig information om huruvida produktionen verkligen medför risk för 
övergödning eftersom detta miljöproblem har lokal och regional karaktär. En intensiv 
produktion som har låga utsläpp per kg produkt kan vara så koncentrerad att de totala 
utsläppen som den orsakar är så stora att den lokala och regionala miljön skadas. En stor del 
av den ammoniak som släpps ut från jordbruket deponeras inom några mil från utsläppskällan 
och kan där bidra till både övergödning och försurning. Höga nitratläckage per ha åker kan 
leda till förhöjda nitrathalter i grundvattnet (lokala effekter) eller övergödning i kustnära 
områden (regionala effekter). För att bedöma risken för dessa effekter ger information om 
kväveförluster per hektar åkermark bättre underlag än den maximala övergödningspotentialen 
per kg produkt. De beräknade hektarförlusterna av nitrat, ammoniak och lustgas får betecknas 
som låga på den studerade gården. Den ekologiska grisproduktionens låga N-utnyttjande i 
djurhållningen jämfört med konventionell drift kompenseras av den extensiva driftsformen 
vilket är en effektiv åtgärd mot regionala och lokala miljöeffekter av emitterat nitrat och 
ammoniak. Bristen på åkermark och höga kostnader gör dock att extensifiering sannolikt inte 
är en åtgärd som kan användas i stor omfattning för att minska de miljöproblem som nitrat 
och ammoniak orsakar. 
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Förbättringsmöjligheter 
Ett flertal förbättringsmöjligheter har diskuterats ovan och sammanfattas i det följande: 
 
Förbättrad kvävestyrning i utfodringen 
Genom att använda syntetiska aminosyror i koncentratdelen skulle den totala mängden 
kväverika foderråvaror kunna minskas i foderstaten. Detta skulle leda till lägre 
foderförbrukning, mindre utsläpp av kväve, mindre markanvändning och minskat 
kväveläckage i grisköttets livscykel. 
 
Förbättrad fosforstyrning i utfodringen 
Genom att använda fytas i koncentratdelen skulle förbrukningen av den ändliga resursen 
fosfor minska och risken för att det blir fosforöverskott i gårdens näringsbalans skulle 
reduceras. 
 
Kombination av gris och nöt 
Om ekologisk grisproduktion kombinerades med nötuppfödning skulle vallarna utnyttjas mer 
effektivt vilket skulle minska markanvändningen i grisköttets livscykel. 
 
Begränsa utevistelsen 
Om även suggornas utevistelse begränsades skulle sannolikt fodret kunna styras mer effektivt, 
kväveläckage och markanvändning skulle minska och stallgödseln skulle bättre kunna 
tillvaratas i växtföljden. 
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