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Sammanfattning 

 

Detta projekt, med syfte att studera miljöpåverkan från produktion och distribution av 

kalkonkött i Sverige, har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF. Studien har 

utförts av SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik). 

 

Under senare år har det gjorts flera svenska studier av animalieproduktion och dess 

miljöpåverkan. Dock har ingen studie av svensk kalkonproduktion tidigare genomförts. 

Metodiken för livscykelanalys (LCA) har använts för att analysera hur stor 

miljöpåverkan är från svensk kalkonproduktion. LCA är en metod där man kartlägger 

den potentiella miljöbelastningen som orsakas av en produkt under hela dess livscykel.  

 

Studien omfattar utvinning och produktion av råmaterial och energi för de olika stegen i 

kedjan, samt emissioner och avfall från dessa. De delsteg som inkluderas är 

fodertillverkning (inklusive växtodling), uppfödning av djur (inklusive 

stallgödselhantering), slakt, styckning, förädling, förpackning och transporter fram till 

butik. 

 

Den funktionella enheten, som utgör studiens räknebas, är 1 kg förpackad 

kalkonprodukt efter transport till butik. Studien omfattar två produkter – färsk 

kalkonbröstfilé och basturökt kalkonbröst.  

 

Två gårdar har inventerats, liksom den efterföljande kedjan. De miljöeffekter som 

studerats är klimatpåverkan, försurning och övergödning. Dessutom har den primära 

energianvändningen beräknats. Resultaten visas i Tabell 0.1. 

 
Tabell 0.1. Miljöpåverkan per kg rå kalkonfilé respektive basturökt kalkonbröst. Resultaten gäller 

förpackad produkt efter transport till butik. 

 Klimatpåverkan Försurning Övergödning Primär energi-
användning 

 kg CO2-ekv/kg 
produkt 

g SO2-ekv/kg 
produkt 

g PO4
3--ekv/kg 

produkt 
MJ/kg produkt 

Rå filé 3,7 30 24 47 
Basturökt bröst 3,4 27 22 48 

 

Beträffande klimatpåverkan, försurning och övergödning står fodret för 65 procent eller 

mer av kalkonprodukternas miljöpåverkan. I en jämförelse med gris- och nötkött fram 

till gårdsgrind faller kalkonkött väl ut inom samtliga miljöpåverkanskategorier. Detta 

beror bl.a. på att kalkonerna har högt foderutnyttjande och stort utbyte av benfritt kött 

per kg levandevikt. Kycklingproduktion ger något lägre miljöpåverkan per kg benfritt 

kött än kalkonproduktion, vilket framför allt beror på kycklingens ännu bättre 

foderutnyttjande. 
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1 Inledning 

Syftet med detta projekt är att undersöka miljöpåverkan av kalkonproduktion i Sverige. 

Projektet har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF. Studien har utförts av 

SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik). 

 

Många har bidragit med data till denna studie, vilket vi är tacksamma för. Ett stort tack 

riktas till de kalkonuppfödare som bidragit med uppgifter och information och till 

Ingelsta Kalkon, som stått för en stor del av de data och den information som använts 

och som dessutom förmedlat kontakter med flera andra aktörer. 

 

2 Mål och omfattning 

I denna studie har metodiken för livscykelanalys (LCA) tillämpats. De olika faserna i en 

LCA är  

- definition av studiens mål och omfattning 

- inventeringsanalys 

- miljöpåverkansbedömning 

- resultattolkning 

Ramverket för LCA-metodiken är standardiserat inom ISO-standard (ISO 14040 och 

14044) och framgår av Figur 2.1. 

 

I studiens mål och omfattning definieras projektets målsättning och syfte samt 

avgränsningar. I en LCA relateras alla resultat till en beräkningsbas som benämns den 

funktionella enheten. I mål och omfattning definieras studiens systemgränser och vilka 

flöden som exkluderas anges. 

 

Inventeringsanalysen, d.v.s. insamling och bearbetning av data är ofta den mest 

tidskrävande delen i en LCA-studie. I inventeringsfasen skall alla inputs till det 

studerade systemet (t.ex. energi och material) och alla emissioner från systemet 

identifieras och kvantifieras.  

 

 
Figur 2.1. LCA-studiens faser enligt ISO 14040. 

 

Definition av
mål och 

omfattning

Inventerings-
analys

Miljöpåverkans-
bedömning

Tolkning
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Syftet med miljöpåverkansbedömningen är att analysera och bedöma miljöpåverkan av 

alla inputs som har identifierats i inventeringsanalysen. Det första steget i 

miljöpåverkansanalysen är klassificeringen, då olika typer av resursanvändning och 

emissioner sorteras upp i miljöpåverkanskategorier, t.ex. växthusgaser i kategorin 

klimatförändring och övergödande ämnen i kategorin övergödning. Det andra steget är 

karakterisering. I denna fas bedöms den relativa fördelningen av varje emission för 

respektive miljöpåverkanskategori. Exempelvis viktas de olika växthusgaserna samman 

i koldioxidekvivalenter i kategorin klimatförändringar. Denna del återfinns i kapitel 0 

och 0 i den här rapporten. 

 

I den slutliga tolkningsanalysen dras slutsatser från studien. Denna fas kan innehålla en 

genomgång av studiens datakvalitet och en känslighetsanalys. Det viktigaste syftet med 

en LCA är att finna de mest miljöpåverkande delarna (så kallade ”hotspots”) för att 

bättre kunna optimera miljöarbetet och sätta in åtgärder i rätt del av livscykeln. Denna 

del ingår i kapitel 0, Diskussion, i den här rapporten. 

 

Datorverktyg för livscykelanalysen har varit SimaPro 7 (PRé Consultants, 2007).  

 

2.1 Studiens mål och syfte 

Målsättningen med projektet är att utföra en livscykelanalys (LCA) av två svenska 

kalkonprodukter. Två produkter studeras – kalkonbröstfilé (rå, färsk) och basturökt 

kalkonbröst (förädlad) för att undersöka förädlingens betydelse för produktens totala 

miljöpåverkan. Syftet är att öka kunskapen om miljöpåverkan från olika delar av 

kalkonköttets produktionscykel.  

 

Tyngdpunkten i studien ligger på kalkonproduktionens påverkan på klimatförändringen. 

Dessutom undersöks miljöaspekterna energianvändning, försurning och övergödning. 

De metoder som har använts för att beräkna miljöpåverkan inom de olika kategorierna 

finns beskrivna i avsnitt 2.5. 

 

2.2 Studiens omfattning 

Studerade produkter är rå, färsk kalkonbröstfilé och basturökt kalkonbröst från 

kalkontuppar. Uppgifter om användning av insatsvaror och energi för de olika stegen 

samt utsläpp och avfall har samlats in eller, i vissa fall, beräknats för de olika delarna av 

produktionskedjan. 

 

2.3 Funktionell enhet 

Den funktionella enheten utgör studiens räknebas och ska avspegla produktens nytta 

samt vara praktiskt mätbar. Den funktionella enheten i den här studien är 1 kg 

kalkonprodukt transporterad till butik.  

 

Rå filé säljs i förpackningar om 400 g, medan basturökt kalkonbröst säljs i 

förpackningar om 2,5 kg (helt) eller 125 g (skivat). Den funktionella enheten motsvarar 
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alltså 2½ filé respektive 0,4 helt basturökt kalkonbröst (som till viss andel är skivat, se 

avsnitt 3.5).  

 

2.4 Systemgränser 

Det studerade produktionssystemet spänner över import av föräldradjur, 

foderproduktion inklusive gödselanvändning och tillverkning av insatsvaror, transport 

av fodermedel till gården, uppfödning av kalkoner, slakt, styckning, förädling, 

förpackning och transport till butik. 

 

Studien omfattar produkterna basturökt kalkonbröst och kalkonfilé. Båda dessa 

produkter härrör från tupproduktionen, varför endast den, och inte uppfödningen av 

hönor, har studerats. 

 

Följande är exkluderat ur livscykelanalysen: 

- uppfödning och transport av föräldradjur 

- användning av läkemedel i djurhållningen 

- produktion och underhåll av byggnader och lantbruksmaskiner 

- rökgasutsläpp från eldning av halm för uppvärmning av stallar 

- användning av rengöringsmedel för tvätt av stallar 

- användning av rengöringsmedel i slakteri och förädling 

- utsläpp av rökgaser från rökning av kött 

- läckage av köldmedier från kyl- och frysaggregat 

- tillverkning, tvätt, transport och avfallshantering av transportförpackning för 

köttprodukterna (returbackar av plast). 

Betydelsen av dessa avgränsningar är i de flesta fall liten, men för energianvändningen 

medför exkluderingen av produktion och underhåll av byggnader och lantbruksmaskiner 

att den beräknade energianvändningen minskar betydligt. 

 

Processer för transporter och energianvändning har till stor del hämtats från Ecoinvent 

(2007). För dessa processer ingår infrastruktur och produktion och avfallshantering av 

fordon och kraftverk. 

 

Systemet illustreras i Figur 2.2. Processer/destinationer representeras av rutor och 

transporter illustreras med pilar. De processer och transporter som inte ingår i studien 

representeras av streckade rutor respektive pilar. Avfallshantering förekommer 

egentligen i någon mån i de flesta led (exempelvis hantering av emballage i 

primärproduktionen), men i figuren har avfall endast märkts ut när det gäller slakt och 

styckning samt slutkonsument. Den avfallshantering som inte återfinns i figuren är inte 

heller inkluderad i studien. 
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Figur 2.2. De olika stegen i kalkonproduktionen. Pilar mellan boxarna markerar 

transporter. Streck mellan rutorna markerar interna flöden. Streckade rutor och pilar 

representerar processer och transporter som inte ingår i studien. 
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2.5 Metod 

För att göra beräkningarna har LCA-beräkningsprogrammet SimaPro7 (PRé 

Consultants, 2007) använts. Programmet innehåller en omfattande databas, Ecoinvent 

(2007), som i viss utsträckning utnyttjats för att komplettera de svenska data som tagits 

fram eller sammanställts inom projektet. Användandet av SimaPro7 kräver ett 

licensavtal som innehas av SIK. 

 

För beräkning av potentiella utsläpp av växthusgaser, försurande ämnen och 

övergödning har metoden CML (Guinée et al, 2002) använts. För beräkning av primär 

energianvändning har metoden Cumulative Energy Demand (CED) (Frischknecht et al, 

2003).  

 

2.6 Antaganden 

När det gäller elanvändning på kalkongårdar och vid slakt, styckning och förädling har 

svensk elmix inklusive import använts. Antaganden beträffande detaljer har beskrivits i 

sitt sammanhang i kapitel 3. 

 

2.7 Allokering 

Allokering innebär i LCA-sammanhang fördelning av miljöpåverkan och resursbehov 

mellan produkter i ett produktionssystem som genererar mer än en produkt. 

Allokeringssituationer uppkommer till exempel när det, som i många 

produktionsanläggningar, produceras mer än en produkt i en tillverkningsprocess, eller 

när vi får ut flera produkter från en råvara. I denna studie ingår fodermedel där 

ekonomisk allokering använts för att fördela miljöpåverkan mellan produkter som 

alstras i så kallade multifunktionella processer (t.ex. soja, som ger både sojamjöl och 

sojaolja). 

 

När det gäller kalkonproduktionens miljöbörda har ingen allokering har gjorts till de 

biprodukter som säljs som minkfoder, eftersom dessa biprodukter har liten ekonomisk 

betydelse för kalkonproduktionen i stort. 

 

2.8 Datakvalitet 

Ingelsta Kalkon och dess leverantörer står för huvuddelen av all produktion och slakt av 

kalkoner i Sverige. De kalkongårdar som inventerats står för mer än hälften av allt 

kalkonkött som levereras till Ingelsta Kalkon. Ser man till dessa leverantörers andel av 

antalet kalkontuppar blir andelen ännu högre. Uppfödningen av kalkontuppar är 

tämligen likartad mellan uppfödare. Detta innebär att den kalkonuppfödning som har 

studerats för denna LCA i hög grad är representativ för produktion av kalkontuppar i 

Sverige. I och med att tupparna har en högre slaktålder och fyra gånger så stor slaktvikt 

som hönorna, kan man också säga att produktion av kalkontuppar representerar den 

totala kalkonproduktionen ganska bra. För vissa data, t.ex. för användning av el och 

eldningsolja på gårdarna, var det svårt att göra en beräkning av vad som hörde till 

produktionen av kalkontuppar, och data måste ibland kompletteras med referensvärden. 

Inventeringsdata gäller produktionsåret 2008.  
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3 Inventering 

Svensk kalkonproduktion är en liten näring koncentrerad till sydligaste Sverige. Alla 

större uppfödare av kalkontuppar levererar sina djur till Ingelsta Kalkon utanför 

Tomelilla, där slakt, styckning, förädling och paketering äger rum. På marknaden finns 

färska, frysta, marinerade och rökta kalkonprodukter. 

 

Avel och uppfödning av föräldradjur sker separat från slaktkalkonproduktionen och 

kalkonkycklingar levereras daggamla till uppfödarna. Tuppkycklingar inhyses i så 

kallade startstallar de första sex veckorna och flyttas sedan till tillväxtstallar, där de 

stannar fram till slakt. Kalkontuppar slaktas vid 20 veckors ålder och väger då 18 kg 

(levandevikt). 

 

Eftersom det endast finns en större producent av kalkonprodukter i Sverige har bara 

detta företag studerats. Kompletta data samlades in från två uppfödare och vissa 

referensuppgifter samlades in från fler av de nio uppfödare som levererade till företaget. 

Inventeringen gjordes 2009-2010 och de data som samlades in gäller för 2008.  

 

3.1 Föräldradjur 

Utifrån uppgifter om produktionen av föräldradjur från Adelsåsens kalkongård 

(personligt meddelande, 2009) uppskattades den extra miljöbörda som uppfödningen av 

föräldradjuren gav upphov till vara ca 0,5 % per kalkontupp som föds upp till slakt. 

Detta ansågs vara försumbart i denna studie, varför uppfödning och transport av 

föräldradjur inte inkluderades. 

 

3.2 Uppfödning av kalkoner till slakt 

3.2.1 Transport till uppfödaren 

Kalkoner för uppfödning till slakt, kom daggamla till uppfödaren. Transporten skedde 

med lastbil från Värmland eller Västergötland till uppfödare som till största delen var 

lokaliserade till Skåne. Avståndet antogs vara i genomsnitt ca 50 mil. Antalet 

kalkonkycklingar per transport var ca 10 000 st (Adelsåsens kalkongård, personligt 

meddelande 2009).  

 

3.2.2 Stallar m.m. 

Startstallarna värmdes upp av yttre energikälla, medan tillväxtstallarna enbart värmdes 

upp av djurens egen kroppsvärme. Energikällan för uppvärmning i de startstallar som 

inventerats för denna studie var halm från raps respektive vete. Halmen betraktades som 

avfall från produktion av rapsfrö och vetekärna, och halmen bar därför inget av 

miljöbördan från själva odlingen. Pressning och transport av halmbalar tillskrevs dock 

halmen. Båda gårdarna köpte in dessa tjänster. Dieselåtgången för pressning och 

transport antogs vara 2,7 l diesel per ton ts. Detta baserades på uppgifter för ensilage i 

SIK:s foderdatabas (Flysjö et al, 2008), men justerades för halmens högre ts-halt.
1
 

                                                 
1
 Torrsubstanshalten i ensilage antogs vara 35 procent, medan halmens ts-halt antogs vara 82 procent. 
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Rökgasutsläppen från halmeldningen är inte inkluderade i studien, men bedöms ha liten 

betydelse för kalkonproduktionens totala miljöpåverkan. 

 

Elektricitet användes bland annat till belysning, ventilation, utfodring, tvätt av stallarna 

med mera. Elanvändningen i tupproduktionen var i medeltal knappt 2 kWh per tupp. 

Båda gårdarna använde eldningsolja för att värma vatten till tvätt av stallarna. Den ena 

saknade uppgift om mängd, men på den andra gården användes 0,096 l eldningsolja per 

tupp
2
. 

 

I startstallarna användes kutterspån som strömedel, i genomsnitt ca 15 kg per 100 

tuppkycklingar. I tillväxtstallarna användes spannmålshalm, ca ett ton per 100 

kalkontuppar. Det var stor skillnad mellan gårdarna beträffande använd strömängd. 

 

3.2.3 Foderodling på gården 

Båda de inventerade gårdarna odlade foderspannmål (höstvete) till kalkonerna, men 

köpte kompletterande foder. Höstvetet gödslades med i genomsnitt 173 kg mineral-N 

per ha och år uppdelat på två givor i mars-april. De mineralgödselmedel som användes 

var NS 27-4 och N 27. Den ena gården ersatte vissa år 20 kg av mineralgödselkvävet 

med 3,6 ton egen kalkongödsel på hösten, och detta har antagits vara fallet det studerade 

året. Kärnskörden var 8 000 kg per ha som medeltal för de båda gårdarna. Halmen 

skördades för vidare användning som strömedel och energikälla för uppvärmningen av 

startstallarna.  

 

Båda gårdarna hade lätta jordar. Växtföljden var på den ena gården höstraps-höstvete-

sockerbetor-korn och på den andra gården sockerbetor-höstvete-rödklöver-havre/korn 

eller raps-höstvete-höstvete.  

 

Beräknade emissioner från foderodlingen listas i Tabell 3.1. Ammoniakförlusten vid 

stallgödselspridning antogs vara 10 procent av gödselns NH3-N (Jordbruksverket, 

2009), se vidare avsnitt 3.2.5.
3
 Ammoniakförlusten från spridning av 

mineralgödselkväve antogs vara 2 procent av gödselns kväveinnehåll (Berglund et al, 

2009). Kväveläckaget beräknades i Stank in Mind (Jordbruksverket, 2009) till i 

genomsnitt 43 kg N per ha och år. Fosforförlusterna antogs vara enligt den skattning 

som gjordes av Flysjö et al (2008) för Skånes slättbygder, 0,4 kg P per ha. 

 
Tabell 3.1. Emissioner från foderodling (höstvete). Gödslingen sker i huvudsak med mineralgödsel, 

men till viss del med djupströgödsel från kalkonproduktionen. 

Ammoniakavgång från gödsel, kg NH3-N/ha 5,4 
Utlakning, kg NO3-N/ha 43 
Indirekt lustgasavgång, kg N2O-N/ha 0,36 
Direkt lustgasavgång, kg N2O-N/ha 2,39 
Fosforförluster, kg P/ha 0,4 

 

Dieselåtgången i gårdarnas tupproduktion, där odlingen av fodervete stod för merparten, 

var ca 2 l diesel per tupp. Detta innebär att dieselförbrukningen per ha i odlingen var i 

                                                 
2
 I siffran ingår även spannmålstorkning, men utifrån Flysjö et al (2008) bedöms den andelen vara liten. 

3
 Bredspridning sen höst med nedbrukning inom 4 timmar enligt inventering. 
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samma storleksordning som Flysjö et al (2008) har beräknat för svenska förhållanden, 

omkring 70 l diesel per hektar vete. 

 

3.2.4 Foderstater 

Under sin livstid konsumerade varje tupp ca 20 kg vete och 35 kg koncentrat. Olika 

koncentrat gavs vid olika skeden under uppfödningstiden. Dessutom kunde 

ingredienserna i koncentraten variera utifrån bl.a. råvarupriser. Ungefärlig 

sammansättning på det foder som en kalkontupp fick under sin uppfödningstid ges i 

Tabell 3.2. 

 
Tabell 3.2. Fodermedel till en kalkontupp från födsel fram till slakt (20 v). 

 
kg/tupp Andel av foderstaten, % 

Spannmål (inkl. rent vete som ej ingår i foderblandningar) 39 71 
Sojaprodukter 12 22 
Övriga proteinfodermedel 2,2 4 
Mineral 1,2 2 
Övrigt vegetabiliskt fett 0,8 1 
Totalt 55 100 

Källa: Svenska Foder (personligt meddelande 2010). 

 

3.2.5 Gödselhantering 

Gödseln lagrades i stallet som djupströgödsel. I startstallarna användes kutterspån som 

strömedel och i tillväxtstallarna halmströ. Utgödsling skedde i samband med att stallet 

tömdes på fåglar. På den ena gården såldes större delen av gödseln. Uppköparen 

hämtade då gödseln direkt vid utgödslingen. En mindre del användes på den egna 

gården. På den andra gården användes all kalkongödsel i egen odling. Gödseln lagrades 

på platta efter utgödsling. Gödselproduktionen var ca 30 kg per tupp, inklusive strö, på 

båda gårdarna.  

 

Från djupströgödseln i stall och vid eventuell lagring på platta sker emissioner till luften 

av ammoniak, lustgas och metan. En stallgödselanalys från en av de inventerade 

gårdarna visar att mängden ammoniumkväve i gödseln var 5,6 kg per ton gödsel. Detta 

antogs vara fallet för båda gårdarna. Utifrån data för slaktkycklingsproduktion i Stank in 

Mind (Jordbruksverket, 2009) har kväveförlusterna i stallet antagits vara 10 procent av 

gödselns innehåll av ammoniumkväve (NH3-N). Efter deposition beräknas detta 

ammoniumkväve också ge upphov till emissioner av lustgas. Storleken på direkta och 

indirekta emissioner av lustgas samt avgång av metan från gödsellager beräknas utifrån 

schablonvärden (Tier 1) enligt IPCC (2006).  

 

Stallgödseln användes bara vissa år och då endast delvis i produktionen av foder till 

kalkontupparna. Här skulle man kunna argumentera för att växtodlingssystemet som 

köper in stallgödseln ska ta alla emissioner i samband med spridning av densamma. Vi 

har dock valt att göra en uppskattning av den ökning av kväveförlusterna som spridning 

av kalkongödseln ger jämfört med spridning av motsvarande mängd mineralgödsel. De 

ökade emissioner som stallgödselanvändningen leder till har adderats till 

kalkonproduktionen. Förlusterna av ammoniak vid stallgödselspridning har utifrån 

Jordbruksverket (2009) antagits vara 15 procent av gödselns innehåll av 
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ammoniumkväve.
4
 Kväveutlakningen beräknades öka med 0,3 kg N per ton 

kalkongödsel som ersatte mineralgödselkväve, utifrån körningar i Stank in Mind 

(Jordbruksverket, 2009). 

 

I Tabell 3.3 visas de sammanlagda emissionerna från kalkonernas gödsel i stall, lager 

och vid spridning. Emissioner från spridning i foderodlingen redovisas i avsnitt 3.2.3. 

 
Tabell 3.3. Emissioner till luft från kalkongödsel (djupströ) i stall, lager och spridning. Här ingår 

inte emissioner från den gödsel som används i foderodlingen. 

 Emissioner från gödsel, g/tupp 
Ammoniak, NH3 45 
Lustgas, indirekt, N2O 0,59 
Lustgas, direkt, N2O 1,4 
Metan, CH4 58 

Källor: Jordbruksverket (2009), IPCC (2006) 

 

3.3 Transport till slakt 

Kalkonuppfödningen skedde samlat inom ett litet område. Genomsnittsavståndet för 

slakttransporten var 15 km. Fåglarna fraktades i lådor som väger 475 kg per st och 

rymde 25 kalkontuppar. För transporten användes lastbil med släp, traktor med släp 

eller lastvagn. Här gjordes förenklingen att alla kalkoner beräknades transporteras med 

hjälp av antingen lastbil eller traktor – 9 procent med lastbil (900 djur per transport) och 

91 procent med traktor (400 djur per transport). Emissioner från transporten till slakt har 

skattats utifrån NTM (lastbil med släp) och Lindgren et al (2002) (traktor med släp), se . 

Returtransporten har antagits vara tom, och kalkonproduktionen bär även den 

körningen. 

 
Tabell 3.4. Emissioner från transport till slakt med lastbil respektive traktor, per tonkm. Av 

slakttransporterna sker ca 9 procent med lastbil och övriga transporter med traktor med släp. 

 
Lastbil med släp Traktor med släp 

Emissioner per tkm 
                     CO2, g 32 133 

                   CO, g 0,065 0,21 

                   HC, g 0,012 0,036 

                   NOX, g 0,28 1,7 

 

3.4 Slakt, styckning och förädling 

När slaktdjuren kom in till Ingelsta Kalkon bedövades de först i ett strömförande 

vattenbad och slaktades sedan manuellt med kniv. Därefter skållas och plockas de. 

Huvud, vingspetsar och fötter klipptes av. Slaktkropparna kyldes ca ett dygn innan de 

styckades. Därefter förpackades de råa produkterna. Kalkonbröst som skulle rökas lades 

i kryddlake, tumlades och röktes i spåneldade ugnar. Efter rökningen kyldes produkten 

ned och förpackades. Kötthalten hos rökt kalkonbröst var 87 procent. 

 

                                                 
4
 Detta är ett medelvärde för bredspridning, vår med nedbrukning inom 1 timme, bredspridning sen höst 

med nedbrukning inom 1 timme och bredspridning sen höst med nedbrukning inom 12 timmar. 
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Det förpackade köttet kylförvarades fram till distributionen, som skedde med lastbil till 

egna butiker, industri och dagligvaruhandel. 

 

3.4.1 Produktion av kött och avfall 

En kalkontupp vägde vid slakt 18 kg (levandevikt). Slaktutbytet var ca 55 procent, 

räknat från levandevikt till benfritt kött. År 2008 slaktades 182 700 kalkontuppar vid 

Ingelsta Kalkon. Detta gav 1 810 ton i det närmaste benfritt kött efter slakt och 

styckning. Från detta kött producerades ca 1 950 ton kalkonprodukter (inklusive tillsatta 

ingredienser) för humankonsumtion (Tabell 3.5) och 1 300 ton biprodukter (Tabell 3.6). 

 
Tabell 3.5. Tillverkning av kalkonprodukter vid Ingelsta Kalkon 2008. 

 Levererad mängd, kg 
produkt (2008) 

varav köttinnehåll 
(2008) 

Totalt, råa produkter (färska eller frysta) 850 000 850 000 
                 varav rå filé 265 200 265 200 
Totalt, förädlade produkter 1 100 000 960 000 
                 varav basturökt bröst    166 800 145 100 
Totalt, alla produkter 1 950 000 1 810 000 

 

Skrov, inälvor och defekta slaktkroppar såldes som minkfoder. Blod och fjädrar 

destruerades, liksom självdöda djur, med biobränsle som slutprodukt
5
. Fördelningen av 

biprodukterna visas i Tabell 3.6. 

 
Tabell 3.6. Mängd och hantering av biprodukter från slakt och förädling av kalkon 2008. 

Biprodukt Användning Mängd, kg/år 
Skrov, inälvor Minkfoder 998 000 
Fjäder, blod Destruktion 207 000 
Självdöda djur6  Destruktion 97 800 
Total mängd animaliska biprodukter  1 302 800 

 

Alla biprodukter användes alltså i produktion av päls respektive energi. 

Kalkonproduktionen belastades med transporten av biprodukterna från Ingelstad, men 

miljöeffekter av vidare processning och användning tillskrevs helt produktionen av päls 

respektive energi. Transporten av skrov och inälvor till minkfarmer antogs vara 30 mil, 

medan transporten från Ingelstad till Konvex antogs vara 50 mil. I båda fallen antogs att 

transporten sker med en kyld 40 tons lastbil utan släp med 70 % lastgrad. 

 

3.4.2 Energianvändning 

I slakt och förädling av kalkonerna användes el för produktion av ånga och kyla samt 

för belysning och apparater. Diesel användes till lastmaskin och traktor. Gasol användes 

till truckar. Sågspån användes till rökning i ugnar. I Tabell 3.7 listas vilka mängder av 

de olika energislagen som användes 2008. 

 

                                                 
5
 Destruktionen sker vid Konvex i Karlskoga, där avfallet processas till biobränsle i en process som kallas 

Biomal (www.konvex.com). Den innebär i korthet att avfallet mals ned och sedan transporteras till ett 

närliggande värmeverk som är anpassat för att hantera animaliska biprodukter enligt gällande lagstiftning. 
6
 Här ingår enbart de djur som dött efter att de lämnat gården. 
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Tabell 3.7. Användning av olika energislag 2008. 

 Total använd mängd 2008 
Elektricitet, MWh 4 061 
Dieselolja, GJ 1 044 
Gasol, GJ 34 

 

Slakt, styckning och kylning innebar viss (direkt) energianvändning för alla produkter. 

För förädlade produkter tillkom energi för bl.a. värmebehandling och efterföljande 

nedkylning. På grund av sin storlek krävde det basturökta bröstet längre uppvärmnings- 

och nedkylningstid än övriga förädlade produkter, vilket också innebar högre 

energianvändning. Fördelningen av elanvändningen på olika produkter skattades enligt 

följande: 

- Förädling av basturökt bröst: Vid värmebehandlingen inklusive rökning och 

efterföljande kylning beräknas energiåtgången till 0,27 kWh per kg produkt in
7
. 

- Förädling av övriga (förädlade) produkter: ½*0,27 kWh per kg produkt in=0,14 

kWh per kg produkt in
8
. 

- Slakt, styckning och kylning av samtliga produkter: Resterande 

energianvändning utslagen på allt kött. 9 

Fördelningen av energianvändningen åskådliggörs i Tabell 3.8. Av det basturökta 

bröstet såldes 43 procent till industri för skivning och ompaketering, se Tabell 3.9. 

Energianvändning för skivningen är inte inkluderad i studien, men bedöms vara så liten 

att den endast marginellt skulle påverka utfallet. 

 
Tabell 3.8. Energianvändning vid slakt, styckning och förädling av kalkon. 

 Rått kött Basturökt 
bröst10 

Övriga 
förädlade 
produkter11 

Energi för slakt, styckning, kylförvaring, 
kWh/kg benfritt kött 

2,1 2,1 2,1 

Energi för uppvärmning och 
nedkylning, kWh/kg benfritt kött 

- 0,34 0,17 

Total energianvändning vid slakt och 
förädling, kWh/kg benfritt kött 

2,1 2,5 2,3 

 

Användning av diesel och gasol tillskrevs rå filé och basturökt kött i proportion till 

deras andel av den totala produktmassan.  

 

För den sågspånsmängd som användes i ugnarna saknades det totaluppgift, men den 

mängd som användes för det basturökta bröstet skattades till 8-10 kg per ton kött 

                                                 
7
 Produktmassan som går in i ugnen är större än det rena köttets massa på grund av behandlingen i 

kryddlake. Vid värmebehandlingen förlorar produkten 8 procent av vikten genom vattenavgång. 
8
 Antaget samma procentuella viktförlust vid värmebehandlingen som för det basturökta bröstet. 

9
 Några få av produkterna från Ingelsta Kalkon säljs frysta. Frysningen medför att mer energi används än 

när produkterna enbart kyls och förvaras kylda. Baserat på en beräkning av den energi som krävs för 

frysning samt verkningsgrad för olika utrustning, har vi skattat den energimängd som krävs för frysning 

till 0,18 kWh per kg produkt. Denna siffra är ganska liten i förhållande till den totala energianvändningen 

per kg kött, och rör dessutom en ringa andel av produkterna. Därför har frysningen inte skilts ut från slakt, 

styckning och kylning. Detta beräknas inte påverka jämförelsen mellan rå och förädlad produkt. 
10

 Kötthalt 87 procent 
11

 Den köttmängd som använts antogs vara 87 procent av produktvikten i genomsnitt även för dessa 

produkter. 
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(Ingelsta kalkon, personligt meddelande 2010). Spånet köptes in från Töreboda flis 

utanför Mariestad. Fukthalten var högst 10 procent (Töreboda flis, personligt 

meddelande 2010). För transporten antogs att den var 45 mil, att den skedde med en 

lastbil med maxvikt 40 ton och att lastgraden var 70 procent. Vi antog att 

returtransporten utnyttjades för annan transport. 

 

Utsläpp från spåneldningen har inte inkluderats i denna studie. Detta gör att 

produktionens påverkan på försurningen underskattas något. Det var dock små mängder 

spån som brändes i relation till köttmängden, vilket talar för att denna förenkling är av 

liten betydelse för slutresultatet av studien. 

 

3.5 Förpackning och distribution 

3.5.1 Förpackning 

Både de råa filéerna och de basturökta brösten vakuumförpackades efter styckning 

respektive processning. Rå filé förpackades i bitar om 400 g. De basturökta brösten 

såldes i förpackningar om 2,5 kg. En del av det basturökta köttet skivades och packades 

om i industri, se Tabell 3.9. Den nya förpackningen rymde 120-130 g skivat kött 

(Osterlén, personligt meddelande 2010).  

 

Till den råa filén användes 8 g och till det hela basturökta bröstet 12 g plast i 

vakuumförpackningen. För det kött som skivades tillkom en så kallad 

plånboksförpackning med plastvikten 2-3 g (Osterlén, personligt meddelande 2010). 

Förpackningsplasten antogs vara LDPE.  

 

Svinnet vid skivningen skattades till 5-10 procent (Osterlén, personligt meddelande 

2010). 

 

Inför distributionen från Ingelsta Kalkon packades det kött som skulle säljas i egna 

butiker i kartonger. En sådan låda rymde 10 kg produkt och vägde 300 g. Även frysta 

produkter packades i kartong, oavsett försäljningsställe. Övriga produkter packades 

direkt i returbackar av plast. De paketerade produkterna kyl- eller frysförvarades i 

fraktemballaget på Ingelsta Kalkon fram till distribution. 

 

3.5.2 Distribution 

Ingelsta kalkons produkter distribuerades framför allt till tre olika typer av 

destinationer: dagligvaruhandel, egna butiker och industri. Olika produkter fördelade sig 

på olika sätt, se Tabell 3.9. Den enskilt största delen av den totala mängden basturökt 

såldes till industri i Skåne, Halmstad och Göteborg, som skivade och paketerade om 

köttet i plånboksförpackning (se avsnitt 3.5.1 ovan). 
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Tabell 3.9. Försäljning av basturökt bröst och rå filé via olika kanaler 2008. Siffrorna inkluderar 

ev. svinn på försäljningsstället. 

 Distribution till olika säljställen, ton produkt (%) 
 Basturökt bröst Rå filé 
Egna butiker 12 (7 %) 26 (10 %) 
Dagligvaruhandel 54 (32 %) 239 (90 %) 
Industri 71 (43 %)  
Övriga kanaler 30 (18 %)  
Totalt 167 265 

 

Distribution till egna butiker och industri skedde med spedition. Varor ämnade för 

dagligvaruhandeln kördes med spedition till grossister, som sedan distribuerade till 

butik. Vi antog att alla dessa transporter skedde med en kyld lastbil med maxvikt 40 ton 

och 70 procent fyllnadsgrad. Eftersom uppskattningsvis hälften av köttet såldes i Skåne 

och nästan hela den återstående delen av produktionen såldes i Götaland och Svealand, 

antogs att genomsnittsavståndet till försäljningsstället var 35 mil (motsvarande 

Ingelstad-Göteborg). För basturökt bröst som gick via industri antogs att transporten var 

tio mil längre i genomsnitt. Eventuell kylning i grossistlager antogs vara försumbar i 

relation till produkternas totala miljöpåverkan. 
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4 Bedömning av miljöpåverkan 

De miljöpåverkanskategorier som har valts att redovisas i den här studien är: 

• energi (primär), 

• klimatförändringar, 

• utsläpp av försurande ämnen och 

• bidrag till övergödning. 

 

I detta kapitel klassificeras inventeringsresultatet, vilket innebär att informationen 

sorteras in under de olika miljöpåverkanskategorierna. En utsläppsparameter kan ge 

upphov till flera olika miljöeffekter, till exempel kan kväveoxider (NOX) bidra till både 

försurning och övergödning.  

 

För att vi ska kunna väga ihop exempelvis utsläpp av olika ämnen till ett värde som 

anger det potentiella bidraget till en viss miljöeffekt gör vi en karaktärisering av 

inventeringsresultatet. Detta sker genom att multiplicera karaktäriseringsindex för de 

ämnen som ger upphov till en miljöeffekt med utsläppsmängderna från 

inventeringsresultaten för motsvarande ämnen. De olika ämnenas bidrag presenteras i 

en gemensam räknebas som är specifik för varje miljöeffekt. Karaktäriseringsindex för 

olika ämnen presenteras i Tabell 4.1, Tabell 4.2 och Tabell 4.3. 

 

4.1 Energianvändning 

I den här studien redovisas energianvändningen som primärenergi, alltså total 

resursanvändning av energikällor, till skillnad från direkt energi (sekundärenergi). För 

att belysa skillnaden kan sägas att det går åt ca 2,4 MJ primärenergi för att producera 1 

MJ el (sekundärenergi) i Sverige.  

 

4.2 Klimatförändring 

Ämnen i atmosfären från mänskliga aktiviteter som bidrar till växthuseffekten är 

framför allt koldioxid, metan, lustgas och CFC (t.ex. freoner). Den av människan 

förstärkta växthuseffekten, vilken kan leda till klimatförändringar, är en global 

miljöeffekt. Karakteriseringsindex för de gaser som har störst betydelse för 

klimatpåverkan i denna studie visas i Tabell 4.1. 

 
Tabell 4.1. Karaktäriseringsindex för klimatförändringar (GWP 100 år). 

Ämne Karaktäriseringsindex, kg CO2-ekv/kg 
Koldioxid, CO2 1 
Lustgas, N2O 298 
Metan, CH4 25 
Källa: IPCC, 2007 

 

4.3 Utsläpp av försurande ämnen 

Svaveldioxid och kväveoxider från exempelvis förbränning av fossila bränslen bidrar 

till försurningen. Även ammoniak från exempelvis stallgödsel har försurande verkan på 

mark och vattendrag. Verkan av försurande ämnen har ett stort geografiskt beroende 
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(huvuddelen av Sverige, med undantag för Öland, Gotland och Skåne, är till exempel 

extremt känsliga för försurning beroende på den kalkfattiga berggrunden). I Tabell 4.2 

ges de karaktäriseringsindex som använts vid beräkningen av utsläpp av försurande 

ämnen i denna studie.  

 
Tabell 4.2. Karaktäriseringsindex för försurning. 

Ämne Karaktäriseringsindex, kg SO2-ekv/kg 
Svaveloxider, SOx 1,2 
Svaveldioxid, SO2 1,2 
Kväveoxider, NOx 0,5 
Lustgas, NO2 0,5 
Ammoniak, NH3 1,6 

 

4.4 Bidrag till övergödning 

Tillförsel av kväve och fosfor till mark och vatten kan bidra till övergödning av hav, 

sjöar och vattendrag. Även utsläpp av kväve till luften (exempelvis i form av 

ammoniak) kan bidra till övergödning i vattensystemen då kvävet återförs till jordytan 

med nederbörden. Vilket bidrag som ges till övergödningen vid tillförsel av gödsel till 

mark beror bl.a. på grödans näringsupptag, jordart, jordbearbetning, väder och markens 

lutning. I Tabell 4.3 ges de karaktäriseringsindex som använts vid beräkningen av 

potentiellt bidrag till övergödningen i denna studie.  

 
Tabell 4.3. Karaktäriseringsindex för övergödning. 

Ämne Karaktäriseringsindex, kg PO4
3--ekv/kg 

Fosfor, P 3,06 
Ammoniak, NH3 0,35 
Nitrat, NO3

- 0,10 
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5 Resultat 

Nedan anges primär energianvändning samt bidraget till klimatpåverkan, försurning och 

övergödning för rå kalkonfilé och basturökt kalkonbröst. Miljöpåverkan är uppdelad på 

följande delsteg i produktionen: 

 Foder. Här ingår både egenproducerat och inköpt foder. För egenproducerat 

foder ingår ej dieselanvändning på gården (dieseln ingår i stället i kategorin 

stallar, gödsel m.m., se nedan). Emissioner från gödselspridning (av både 

mineral- och stallgödsel) i foderodling inkluderas här. 

 Stallar, gödsel m.m. Här ingår emissioner från gödsel i stallar, eventuella 

gödsellager och vid spridning av avyttrad gödsel. Denna kategori omfattar även 

strömedel, energianvändning i stallar och dieselanvändning i den foderodling 

som sker på gården. 

 Slakt och förädling. Här ingår energianvändning för slakt, styckning och 

förädling, svinn av produkt vid skivning i industri samt produktion av spån för 

rökning. 

 Förpackning. Här ingår vakuumförpackningar för 400 g rå kalkonfilé och för 2,5 

kg basturökt kalkonbröst. Kategorin basturökt bröst innehåller en blandning av 

57 % helt och 43 % skivat bröst. För det skivade köttet ingår förutom 

vakuumförpackningen även en s.k. plånboksförpackning för 125 g produkt. 

Dessutom ingår sekundärförpackning i form av en wellpapplåda för de varor 

som distribuerades till egna butiker och för frysta produkter (se avsnitt 3.5). 

 Transporter. Här ingår transport av 

- daggamla kycklingar från Värmland/Västergötland till Skåne 

- foder från foderfabrik till gård,  

- döda djur från gården, 

- kycklingar till slakt, 

- produkt från Ingelstad till butik (inklusive ev. transport till industri), 

- animaliskt avfall från Ingelstad till Karlskoga och 

- slaktbiprodukter från Ingelstad till minkfarmer (30 mil). 

Transporter i tidigare led (t.ex. import av fodermedel till Sverige) ingår i den 

därpå följande redovisningskategorin (i detta exempel kategorin foder). 

 

Notera att jämförelserna nedan mellan rå filé och basturökt bröst görs per kg produkt. 

Eftersom rå filé är rent kött medan det basturökta kalkonbröstet har en kötthalt på 87 

procent, ger primärproduktionen ett mindre bidrag till miljöpåverkan för det baströkta 

bröstet per kg produkt. Därför får det basturökta bröstet ofta lägre siffror än det råa 

köttet, trots större energianvändning efter slakt. 
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5.1.1 Primär energianvändning 

Total primär energianvändning för rå kalkonfilé är 47 MJ och för basturökt kalkonbröst 

48 MJ, se Figur 5.1. Det basturökta bröstets större energianvändning per kg rent kött 

uppvägs av att kötthalten är lägre än i rå filé. Därmed får det basturökta bröstet och den 

råa filén samma primära energianvändning. Fördelningen mellan olika delsteg skiljer 

sig dock åt – för det råa köttet väger fodret tyngst, medan slakteri och förädling står för 

den största posten för det rökta köttet. Fram till gårdsgrind är den primära 

energianvändningen inklusive tillhörande transporter 24 MJ per kg benfritt kött. 

Eftersom den halm som eldas för uppvärmning ses som ett avfall från växtodling (och 

därmed ”gratis” miljömässigt), ingår inte uppvärmning av stallarna i dessa resultat. 

 

 
Figur 5.1. Primär energianvändning vid produktion av två kalkonprodukter – rå filé och basturökt 

kalkonbröst. 

 

5.1.2 Klimatförändring 

Total klimatpåverkan är 3,7 kg CO2-ekvivalenter per kg rå filé och 3,4 kg CO2-

ekvivalenter per kg basturökt bröst, se Figur 5.2. Foderproduktionen står för ca 80 

procent av kalkonprodukternas klimatpåverkan. Orsaken till att klimatpåverkan är lägre 

för det basturökta bröstet är att kötthalten är lägre där. Eftersom primärproduktionen har 

stor betydelse är kötthalten viktig för slutresultatet för produkten. Fram till gårdsgrind är 

de potentiella utsläppen av växthusgaser 3,3 kg CO2-ekv per kg benfritt kött (inklusive 

primärproduktionens transporter). 
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Stallar, 

diesel m.m.
Slakteri och 

förädling
Förpackning Transport Totalt

Rå flié 21,3 2,2 19,3 2,1 2,0 47,0

Basturökt bröst 19,1 2,0 23,0 1,6 2,1 47,9
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Figur 5.2. Potentiell klimatpåverkan från två kalkonprodukter – rå filé och basturökt bröst. 

 

En närmare analys av foderproduktionen visar att foderspannmålen påverkar mest (55 

procent), men så står också spannmål för 71 procent av fodervikten. Soja står för 36 

procent av fodrets klimatpåverkan, men bara 22 procent av fodervikten (se Tabell 5.1 

och jämför med Tabell 3.2). 

 
Tabell 5.1. Potentiellt bidrag till klimatpåverkan från 1 kg foder till kalkontuppar, uppdelat på 

ingående fodermedel. De enskilda fodermedlens andel till bidraget visas längst till höger. 

 

kg CO2-
ekv/kg foder 

Andel av fodrets 
klimatpåverkan, % 

Spannmål 0,29 55 

Sojaprodukter 0,19 36 

Övriga proteinfodermedel 0,02 4 

Mineral 0,02 4 

Vegetabiliskt fett 0,00 1 

Totalt 0,52 100 

 

5.1.3 Försurning 

Det totala potentiella bidraget till försurning är 30 g SO2-ekvivalenter per kg rå 

kalkonfilé och 27 g SO2-ekvivalenter per kg basturökt bröst, se Figur 5.3. Även här ger 

fodret det största bidraget, ca 65 procent. Den andra stora posten är stallar, gödsel m.m., 

som står för nästan 30 procent. Detta bidrag fördelar sig ungefär lika på å ena sidan 

ammoniakavgång från kalkongödsel i stall och lager och å den andra sidan spridning av 

avyttrad kalkongödsel. Spridningsemissionerna skulle man kunna hänföra till kategorin 

foder, som då skulle dominera bilden ännu mer. Fram till gårdsgrind är de potentiella 

utsläppen av försurande ämnen 28 g SO2-ekv per kg benfritt kött (inklusive 

primärproduktionens transporter). 

 

Foder
Stallar, 

diesel m.m.
Slakteri och 

förädling
Förpackning Transport Totalt

Rå filé 2,98 0,28 0,25 0,07 0,12 3,71

Basturökt bröst 2,68 0,25 0,29 0,05 0,13 3,41
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Figur 5.3. Potentiellt bidrag till försurningen från två kalkonprodukter – rå filé och basturökt 

bröst. 

 

5.1.4 Övergödning 

Det totala potentiella bidraget till övergödning är 24 g PO4-ekvivalenter per kg rå 

kalkonfilé och 22 g PO4-ekvivalenter per kg basturökt bröst, se Figur 5.4. Även här ger 

fodret det största bidraget, ca 90 procent. Fram till gårdsgrind är de potentiella bidraget 

till övergödning 24 g PO4-ekv per kg benfritt kött (inklusive primärproduktionens 

transporter). 

 

 
Figur 5.4. Potentiellt bidrag till övergödningen från två kalkonprodukter – rå filé och basturökt 

bröst. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

När det gäller klimatpåverkan, övergödning och försurning följer resultaten samma 

mönster – kalkonfodret har överskuggande betydelse, och det är vete och soja som är de 

främsta ingredienserna och även står för den största påverkan. Beträffande primär 

energianvändning är det annorlunda – här är nämligen slakt och förädling en betydande 

post. Detta syns i jämförelsen mellan den råa och rökta produkten. Nedan ges några 

räkneexempel för alternativa sätt att jämföra de båda produkterna. Därefter diskuteras 

några aspekter av uppfödningsstallarnas beskaffenhet. 

 

6.1.1 Olika kötthalt i produkterna 

Rå kalkonbröstfilé består av rent kött, medan kötthalten i basturökt kalkonbröst är 87 

procent. Det kan tyckas orättvist att jämföra två produkter med olika kötthalt. I Tabell 

6.1 jämförs rå filé och basturökt bröst per kg köttinnehåll i stället för per kg produkt. 

Miljöpåverkan blir då högre för det basturökta bröstet inom alla kategorier, men 

skillnaden är ganska liten, utom när det gäller primär energianvändning.  

 
Tabell 6.1. Jämförelse av miljöpåverkan mellan rå kalkonbröstfilé och basturökt kalkonbröst per 

kg köttinnehåll. Rå filé innehåller 100 procent kött, medan det rökta bröstet innehåller 87 procent 

kött. 

 Primär energi-
användning, 

MJ/kg 
köttinnehåll 

Klimatpåverkan, 
kg CO2-ekv/kg 

köttinnehåll 

Försurning,  
g SO2-ekv/kg 
köttinnehåll 

Övergödning,  
g PO4-ekv/kg 
köttinnehåll 

Rå filé 47 3,7 29 24 
Basturökt bröst 55 3,9 31 25 

 

6.1.2 Tillagning av rå filé kräver energi 

Det kan också tyckas missvisande att jämföra en ätfärdig produkt (basturökt bröst) med 

en som måste tillagas före konsumtion (rå filé). För att komplettera bilden har vi gjort 

en beräkning av energiåtgången för att tillaga filén.  

 

Vi har då antagit att filén skivas och steks på hög värme i 6 minuter, för att sedan puttra 

på medelhög värme i 10 minuter. Tillagningen antas ske i gjutjärnspanna på 

keramikhällsspis. Fyra portioner (två filéer) antas tillagas vid ett tillfälle. Pannans 

diameter antas vara ca 30 cm och dess massa 3,3 kg. Uppgifter om energianvändning 

utifrån dessa specifikationer har hämtats från Sonesson et al (2003).  

 

Den direkta elanvändningen för tillagningen beräknades till 1,1 MJ/kg filé. I Tabell 6.2 

visas en jämförelse mellan skivat, basturökt bröst och kalkonbröstfilé tillagad i ett privat 

hushåll. Vi ser att tillagningen av den råa filén inte gör någon synlig skillnad för klimat, 

försurning eller övergödning. Den primära energianvändningen ökar däremot något vid 

tillagningen, vilket medför att den råa filén hamnar högre än det basturökta bröstet även 

i denna kategori. Skillnaden är dock fortfarande liten mellan de båda produkterna.  

  



  

  SIK 29 (34) 
 

Tabell 6.2. Jämförelse mellan rå filé, tillagad filé och basturökt bröst.  

 Tillagad filé, 1 kg Basturökt bröst, 1 kg 
Primär energianvändning, MJ 50 48 
Klimat, kg CO2-ekv 3,7 3,4 
Försurning, g SO2-ekv. 30 27 
Övergödning, g PO4

3--ekv 24 22 

 

6.1.3 Djurstallarnas betydelse 

Ammoniakavgången från gödseln i stall (djupströbäddar) och spridning beräknas stå för 

ca 15 procent av de totala försurande utsläppen fram till gårdsgrind i denna studie. 

Beräkningarna grundar sig på schablonvärden för ammoniakavgång, och emissionerna 

kan skilja sig åt på olika gårdar på grund av olika ventilationssystem, skillnad i 

stalltemperatur m.m. Inventering av dessa aspekter ingick inte i studien, men 

beräkningarna visar en potentiellt stor betydelse av ammoniakavgången från gödseln i 

stallarna.  

 

De två gårdar som inventerades för denna studie värmde vid inventeringstillfället med 

halm, som vi valde att betrakta som ett avfall från produktion av livsmedel och foder. 

Det innebär att användningen av halm inte ger något utslag vare sig som 

energianvändning eller för de övriga miljöeffekter som studerats. År 2010 värms 

samtliga startstallar som levererar till Ingelsta Kalkon med bioenergi (halm eller flis). 

Detta innebär lägre klimatpåverkan än om uppvärmningen skett med olja. 

 

6.2 Känslighetsanalys 

6.2.1 Använda kvävegödselmedel 

Under år 2010 har så kallad BAT-gödsel kommit ut på marknaden. BAT står för best 

available technique (bästa tillgängliga teknik) och produktionen av denna kvävegödsel 

medför mindre än hälften så stor klimatpåverkan som tillverkning av konventionell 

kvävegödsel. Eftersom denna studie bygger på data från produktionsåret 2008, utgår 

beräkningarna från att konventionell kvävegödsel användes (6,9 kg CO2-ekv/kg N). 

Användning av BAT-gödsel (3,1 kg CO2-ekv./kg N) i odlingen av kalkonernas 

foderspannmål (både inköpt och egenodlad) skulle medföra en sänkning av 

klimatpåverkan från rå filé med 0,3 kg CO2-ekv per kg produkt (8 procent).  

 

6.2.2 Använd elmix vid slakt, styckning och förädling 

Vilka energikällor som används har stor betydelse för klimatpåverkan. I den här studien 

användes värden för svensk
12

 elmix vid beräkningen av produktionens miljöpåverkan.
13

 

Man kan argumentera för att genomsnittlig nordisk elmix borde användas i stället för 

svensk, eftersom elnätet till stor del är sammankopplat över nationsgränserna inom 

Norden. Detta innebär att den el som används i Sverige lika gärna kan ha producerats i 

något annat nordiskt land. Om värden för genomsnittlig nordisk blandning av 

                                                 
12

 Avser svensk elkonsumtion, alltså svensk produktion plus genomsnittlig importerad el. 
13

 Elmixen är anpassad till var en viss process äger rum. Svensk elmix används alltså endast för processer 

som sker i Sverige. I denna studie står dessa processer för nästan hela elenergianvändningen. 
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elenergikällor hade använts, skulle den beräknade klimatpåverkan från produktion av 

basturökt bröst vara 0,25 kg CO2-ekv högre per kg produkt (7 procent). För rå 

kalkonfilé hade den beräknade klimatpåverkan blivit 0,21 kg CO2-ekv högre per kg 

produkt (6 procent). 

 

6.2.3 Avskogning för sojaproduktion 

I de siffror som redovisats för fodrets miljöpåverkan ingår inte effekterna av potentiell 

avskogning vid sojaproduktionen. I en studie av global mjölkproduktion från FN:s 

jordbruksorgan FAO (Gerber, 2010) har utsläppen av koldioxid från avskogning 

beräknats för sydamerikansk soja. Dessa utsläpp har sedan inkluderats i beräkningen av 

sojans klimatpåverkan. Enligt FAO:s uppgifter om genomsnittlig sojaproduktion för 

EU-marknaden, är klimatpåverkan från ett kg soja 4,8 kg CO2-ekvivalenter, att jämföra 

med 0,85 CO2-ekvivalenter per kg soja (Flysjö et al, 2008), som använts i denna 

rapports beräkningar. Användningen av FAO:s uppgift skulle innebära en ökning av den 

beräknade klimatpåverkan från 1 kg rå kalkonfilé efter transport till butik med 4,8 kg 

CO2-ekv (130 procent). Det skall dock tilläggas att FAO:s estimat om sojas 

koldioxidbelastning orsakat av avskogning inte är beräknat med en metodik som har 

internationell konsensus. 

 

6.2.4 Känslighetsintervall 

I analysen ovan är det endast användningen av BAT-gödsel i produktionen av 

foderspannmål som ger ett lägre resultat för klimatpåverkan för rå filé än det som anges 

i studien. Användning av BAT-gödsel skulle medföra potentiella växthusgasutsläpp om 

3,4 kg CO2-ekv per kg rå kalkonfilé. 

 

Om vi utgår från resultaten för rå kalkonfilé med användning av nordisk elmix i 

förädlingen och dessutom tillämpar FAO:s sätt att beräkna klimatpåverkan från soja för 

EU:s marknad, blir den potentiella klimatpåverkan 8,7 kg CO2-ekvivalenter per kg rå 

filé. 

 

Beräkningarna i denna känslighetsanalys ger alltså ett spann för klimatpåverkan från rå 

kalkonbröstfilé som sträcker sig från 3,4 till 8,7 kg CO2-ekvivalenter per kg produkt, 

beroende på vägval. 

 

6.3 Jämförelse med andra studier 

Resultaten för klimatpåverkan fram till gårdsgrind jämförs i Tabell 6.3 med 

motsvarande uppgifter från en studie av andra köttslag i Sverige (Cederberg et al, 2009). 

Resultat visas både per kg slaktvikt (CW) och per kg benfritt kött (BF). För kalkonköttet 

blir resultatet detsamma i båda fallen, eftersom kalkonköttet efter slakt och styckning är 

i det närmaste benfritt.  
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Tabell 6.3. Jämförelse av kalkonköttets klimatpåverkan enligt denna studie med andra köttslag per 

kg slaktvikt (CW) och per kg benfritt kött (BF) vid gårdsgrind.  

 Kalkon 
(denna 
studie) 

Kyckling Gris Nötkött* 

Antaget förhållande BF/CW 1** 0,77 0,59 0,70 
Klimatpåverkan, kg CO2-ekv/kg CW 3,3 1,9 3,4 20* 
Klimatpåverkan, kg CO2-ekv/kg BF 3,3 2,5 5,8 28 
*) Siffrorna för nötkött har beräknats 15 % allokering från den mjölkproduktion som genererar nötkött. 

**) Styckningen ger benfritt kött, varför den benfria vikten blir densamma som slaktvikten. 

 

Klimatpåverkan från kalkonkött vid gårdsgrind är något större än för kyckling, men 

något lägre än för gris, räknat per kg benfritt kött. Nötköttets jämförelsevis stora 

klimatpåverkan beror på att nötkreaturen idisslar och släpper ut betydande mängder 

metan vid fodersmältningen. Notera att resultatet för nötkött är ett vägt medelvärde av 

all svensk nötköttsproduktion, inkluderande dikobaserad produktion, kött från 

mjölkbesättningar och uppfödning av mjölkraskalvar. 

 

Produktion av kyckling och kalkon är tämligen likartade med stort utbyte av benfritt 

kött per kg levandevikt, likartade stallar, likartade gödselemissioner och tämligen 

likartat foder. I kalkonproduktionen är andelen spannmål i fodret något högre än i 

kycklingproduktionen, vilket är till fördel för kalkonproduktionen. Däremot är mängden 

foder som behövs för att producera ett kg levandevikt betydligt större för kalkon än för 

kyckling. Eftersom fodret står för en mycket stor del av fjäderfäköttets klimatpåverkan 

(80-90 procent av påverkan fram till gårdsgrind), får denna skillnad stort genomslag på 

resultaten. Tänkbara förklaringar är dels skillnader mellan kyckling och kalkon i 

foderutnyttjandet hos den enskilda fågeln och dels skillnader i dödlighet före slakt samt 

fodersvinn i produktionen. Uppgifterna för kyckling har tagits fram genom en top-

down-analys för hela Sveriges produktion, och information om dödlighet och svinn 

saknas i studien. Därför kan vi här inte avgöra förhållandet mellan dessa 

förklaringsfaktorer. 

 

6.4 Möjliga områden för förbättringar 

Två av delstegen i produktionscykeln i denna studie står för minst halva påverkan i en 

eller flera miljöpåverkanskategorier för minst en av de studerade produkterna. 

Foderproduktionen dominerar när det gäller potentiell påverkan på klimat, övergödning 

och försurning. Energianvändningen vid slakt och förädling står för halva den primära 

energianvändningen för basturökt bröst fram till butik. 

 

Förändringar av fodrets sammansättning och produktion har stor potential att bidra till 

minskad miljöpåverkan från kalkonproduktionen. Tänkbara åtgärdsområden, med fokus 

i första hand på klimatpåverkan: 

 Soja är ett fodermedel med stor klimatpåverkan per kg jämfört med andra 

fodermedel, även om man inte räknar med effekterna av avskogning (se avsnitt 

6.2.3). Sojan utgör ca 22 massprocent av kalkontupparnas foderstat, men står för 

36 procent av fodrets klimatpåverkan. Att ersätta soja med en proteinkälla med 

lägre klimatpåverkan skulle därför kunna minska klimatpåverkan från fodret. 

Dessutom är sojans betydelse för klimatpåverkan sannolikt underskattad i 
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resultaten eftersom ingen belastning för avskogning är inkluderad. Beroende på 

metodik och systemavgränsning kan den vara väsentligt högre. Det är dock 

viktigt att minskad sojaanvändning inte leder till sämre foderutnyttjande och 

sämre tillväxt hos djuren. I så fall finns risk att den tänkta miljövinsten äts upp 

av minskad produktion att slå ut miljöbördan på. 

 Eftersom spannmål utgör en stor del av foderstaten och ingår både som rent vete 

och del i koncentratet (totalt står spannmål för 71 procent av fodermassan), har 

spannmålen stor betydelse för resultatet. Klimatpåverkan från spannmål är inte 

särskilt hög, men även små förbättringar av produktionen skulle få betydelse för 

utfallet för kalkonprodukterna, eftersom spannmålsmängderna är så stora. En 

sådan tänkbar produktionsförbättring är att använda mineralgödsel med lägre 

klimatpåverkan, s.k. BAT-gödsel (se avsnitt 6.2.1).  

 På de inventerade gårdarna är dödligheten bland djuren 7-9 procent. Minskad 

dödlighet före slakt ger mindre miljöpåverkan per kg produkt. Eftersom 

primärproduktionen står för en stor del av miljöpåverkan har svinnet på 

gårdsnivå stor betydelse.  

 

Denna studie visar att slakt, styckning, kylning och förädling är en stor post i 

kalkonproduktionen. Betydelsen av detta led i produktionscykeln blir större ju lägre 

andelen kött produkten har och ju mer processad produkten är. I denna studie har denna 

energianvändning inte analyserats i detalj. Eftersom posten är stor kan dock 

förändringar i detta led bli betydande, och det bör undersökas om besparingar av energi 

är möjliga i slakt, styckning, kylning och förädling.  
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