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Sammanfattning 

Studiens syfte 

Denna studie syftar till att analysera utsläppen av växthusgaser från ekologiska 

jordbruksprodukter i Sverige och att undersöka behovet av förbättrad statistik och data för 

framtida studier av det ekologiska jordbrukets miljöpåverkan. Studien skall också 

redovisa de osäkerheter som finns i beräkningar av jordbruksprodukters klimatpåverkan 

samt kort sammanfatta metodutvecklingsarbete som sker internationellt för att inkludera 

koldioxidutsläpp från jordbrukets markanvändning i livscykelanalyser och så kallade 

”carbon footprint”-studier.  När det är möjligt så ska studien jämföra klimatavtryck för 

ekologiska jordbruksprodukter med konventionella och förslag ges för hur 

växthusgasutsläppen kan minska i ekologiskt jordbruk. 

 

Metod 

Utsläppen av växthusgaser från produktionen av insatsvaror t o m gårdsgrind beräknas för 

grödor i typiska ekologiska växtföljder vilka är sammansatta i samråd med rådgivare med 

erfarenhet av ekologisk odling. Ny data om produktion av specialgödselmedel (Biofer) 

samt importerad ekologisk soja har samlats in och klimatavtryck beräknas för dessa 

produkter som är de viktigaste insatsvarorna i det ekologiska jordbruket. 

 

Osäkerheter i beräkningar av klimatavtryck 

Det är framförallt tre faktorer som påverkar osäkerheter i beräkningar av 

jordbruksprodukters klimatavtryck: 1) osäkerheter i beräkningsmodeller; 2) osäkerheter i 

mätdata; 3) variationer som en följd av gårdar har olika produktionsmetoder och 

management. 

  

De modeller som används för att beräkna utsläppen av metan och lustgas från djur och 

mark är behäftade med stora osäkerheter, särskilt lustgasavgången från kvävetillförsel till 

mark. Detta innebär att det krävs relativt stora skillnader i klimatavtryck mellan två 

produkter för att säga att skillnaden är statistisk säker, t ex för mjölk omkring 15-20% 

skillnad.  

  

Ett viktigt exempel på osäkerheter i mätdata är nuvarande skördestatistik från 

Jordbruksverket och SCB vilken baseras på lantbrukarens egna uppgifter om skördar där 

skördarna ofta inte är vägda utan lantbrukaren lämnar uppgifter om subjektivt 

uppskattade skördar. Eftersom en stor del av det ekologiska jordbruket baseras på 

vallodling och betesdrift där statistiken om skördenivåer är som mest osäker, leder detta 

generellt till större osäkerheter när klimatutsläpp beräknas för ekologisk 

jordbruksproduktion jämfört med konventionell.  

 

Variationer mellan gårdar kan illustreras med betydande skillnader i fodereffektivitet på 

svenska mjölkgårdar vilket visar på betydelsen av att samla in data från relativt många 

gårdar för att komma ifrån en osäkerhet i klimatberäkningar orsakad av variationer i 

management och produktionsmetoder mellan gårdar.  

 

Klimatavtryck 

Ekologiskt grovfoder har låga växthusgasutsläpp som genomgående är lägre än 

konventionellt grovfoder. Eftersom vallen utgör en så stor del av det totala ekojordbruket 

har odlingsmetoderna i denna gröda stor betydelse för den generella skillnaden mellan 

ekologisk och konventionell produktion. 
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Klimatavtrycket för ekologisk spannmål relativt konventionell beror framförallt på 

skördenivå och kvävegödslingsstrategi. En god skördenivå i ekospannmålen kombinerat 

med en moderat giva av stallgödsel alternativt specialgödsel ger klimatavtryck per kg 

ekologisk spannmål som är lägre än konventionell. Gödslingsstrategin att tillföra kväve 

via skörderester när större mängder biomassa nedbrukas kan ge höga utsläpp per kg 

spannmål. Denna gödslingsstrategi är dock ovanligt i den ekologiska odlingen idag, 

endast växtodlingsgårdar (vilka i sig är få i ekojordbruket) har gröngödslingsvallar och då 

i liten omfattning.  

 

Det beräknade klimatavtrycket för ekologiska oljeväxter, åkerbönor och ärter är i samma 

nivå som konventionell odling. De låga skördenivåerna i ekologiska oljeväxter är en 

förklaring liksom frånvaron av N-gödsling i konventionella åkerbönor. 

 

För mjölk finns det relativt många studier publicerade internationellt där ekologisk och 

konventionell mjölk jämförs och här finns ett bra underlag att säga att det inte är någon 

skillnad i klimatavtryck mellan mjölk från de två produktionsformerna. För nötkött, 

griskött och ägg finns det alltför få studier för att säga något definitivt om skillnader 

mellan ekologisk och konventionell produktion. 

 

Växtföljden måste beaktas när klimatavtrycket beräknas 

Det är enklare att beräkna klimatavtryck för konventionella grödor eftersom dessa kan 

analyseras enskilt utan att ta hänsyn till växtföljdsrestriktioner som krävs i ekologisk 

odling. Den ekologiska växtföljden är en förebyggande åtgärd i ogräsregleringen och 

förekomsten av gräs/baljvallar samt andra kvävefixerande grödor är avgörande för 

växtnäringsförsörjningen. I konventionell odling kan ogräsbekämpning och 

växtnäringstillförsel lösas i ett ettårsperspektiv med bekämpningsmedel och 

mineralgödsel men det förhållningssättet är omöjligt i ekologisk. Därför kan man inte 

generell säga hur mycket växthusgaser som ”medelodlingen” av en ekologisk 

spannmålsgröda ger, detta beror på växtföljden. Om man vill bygga upp en databas för 

miljöpåverkan av ekologiska grödor måste man först utarbeta en enhetlig metod för hur 

man ska fördela insatser och emissioner som alla grödor drar nytta av i en ekologisk 

växtföljd.  

 

Åtgärder för att minska utsläppen 

Skördenivån är viktig för produktens klimatavtryck och det är viktigt att arbeta dels med 

fokus på att öka skördenivån från nuläge samt att säkerställa jämna skördenivåer över tid. 

Här gäller att jobba vidare med en mångfald av åtgärder: växtförädling, utveckling av 

odlingsmetoder, kunskapsuppbyggnad/spridning om olika växföljder, teknik för 

ogräsreglering mm.  

 

Eftersom det inte finns någon internationell konsensus kring metod för att beräkna 

kolinlagring i gräsmarker och vall, har vi inte kvantifierat vad kolinlagring i vallodling 

kan betyda för klimatavtrycket. Generellt kan dock sägas att växtodlingssystem med 

perenna grödor som vall har betydligt större förutsättningar att binda kol i mark jämfört 

med system som domineras av ettåriga grödor. Att satsa på hög andel grovfoder med hög 

kvalitet i produktionen av idisslare har fördelar inte bara för klimatet men även för andra 

miljöeffekter såsom kväveutlakning. 
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Vallens framtida användning i det ekologiska jordbruket förefaller vara en nyckelfråga. 

Som analyserna av växtodlingsväxtföljderna visar leder nedbrukning av vallars återväxt 

(så kallad ”semi-gröngödsling”) till risk för ökade utsläpp av lustgas från marken. Om 

biomassan istället används som substrat i biogasproduktion och växtnäringen tas tillbaka i 

rötresten så tillförs kvävet till grödorna i mer växttillgänglig form vilket sannolikt leder 

till bättre skördeutfall. Det behövs forskning som undersöker hela växtodlingssystem med 

vallar för hel eller delvis odling av substrat för biogasproduktion där man i ett brett 

systemperspektiv analyserar alla miljöeffekter av en bioenergiproduktion i växtföljder 

kombinerad med livsmedelsproduktion. 

 

Den inhemska proteinfoderproduktionen (raps, ärter, åkerbönor) ökar inte alls i den 

omfattning som produktion av ekologiska animalier (särskilt mjölk och ägg) vilket leder 

till ett ökat beroende av importerat protein, särskilt ekologisk soja. Att öka produktion av 

och produktiviteten i svenska ekologiska proteingrödor är ett övergripande mål eftersom 

proteinfoderproduktionen globalt kräver stora och ökande arealer. Här behövs insatser i 

växtförädling, rådgivning, utveckling av odlingsmetoder mm. 

 

Foderproduktion står för en stor del av animalieproduktionens miljöpåverkan.  Även om 

man har en ekologisk foderproduktion med relativt låga utsläpp per kg fodermedel kan 

den slutliga animalieprodukten ändå få ett relativt högt klimatavtryck p g a av en hög 

foderkonsumtion. En viktig förbättringsåtgärd är att följa upp foderspill vilken det finns 

bristande uppgifter om idag, t ex i system med frigående grisar och fjäderfä.  

 

Frånvaron av syntetiska aminosyror i foderstaten till fjäderfä och gris innebär att 

proteinfodret inte kan utnyttjas lika effektivt som i konventionell produktion och denna 

studie visar klart proteinfoder (ekologiska och konventionella) är fodermedel med relativt 

höga klimatavtryck. Det saknas analyser av vilka miljöeffekter som orsakas av att 

syntetiska aminosyror inte tillåts i ekologisk produktion.  Den ökade mängden 

proteinfoder som krävs för att kompensera frånvaron av syntetiska aminosyror kan leda 

ökade klimatavtryck och andra negativa miljöeffekter. 

 

Nötkött som en biprodukt från mjölk har lägre klimatavtryck än nötkött från 

självrekryterande produktion.  För att öka volymerna ekologiskt nötkött med låga 

klimatavtryck är en viktig åtgärd att få en stor andel av tjurkalvar och utslagskor från 

ekologisk mjölkproduktion att födas upp och slaktas ekologiskt. 
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Inledning  

Jordbruket bidrar med knappt 9 miljoner ton koldioxidekvivalenter eller ca 15% av 

Sveriges utsläpp av växthusgaser beräknat med den metod som används i den nationella 

klimatrapporteringen där endast produktion inom landet är inkluderad. Om man lägger till 

utsläpp från importerad handelsgödsel och foderråvaror bedöms ytterligare knappt 1,5 

miljon ton koldioxidekvivalenter läggas på jordbruket. Då är dock utsläpp från förändrad 

markanvändning, framförallt avskogning, inte inkluderade i det importerade fodret.  

 

Eftersom importen av mat är väsentligt större än exporten, sker dessutom betydande 

utsläpp utomlands för produktionen av importerade livsmedel som inte syns i den 

nationella statistiken. Det ska särskilt uppmärksammas att Sverige importerar mycket kött 

vilket är en produktgrupp med höga utsläpp medan mycket av exporten baseras på 

spannmålsprodukter som har generellt låga utsläpp.  I ett konsumtionsperspektiv och 

inkluderande alla led från jord till bord står utsläppen från livsmedelskonsumtionen för ca 

25% av hushållens totala växthusgasutsläpp, markanvändning ej inkluderat 

(Naturvårdsverket, 2010). Givet matproduktionens betydelse för klimatfrågan är det 

viktigt med analyser av olika åtgärder och strategier för att öka kunskapen om hur 

växthusgasutsläppen kan minskas.  

Syfte 

Denna studie syftar till att analysera utsläppen av växthusgaser från ekologisk 

jordbruksproduktion i Sverige och att undersöka behovet av förbättrad statistik och data 

för framtida studier av det ekologiska jordbrukets miljöpåverkan. Studien skall också 

beskriva de osäkerheter som finns i beräkningar av jordbrukets klimatpåverkan och ge en 

kort sammanfattning av internationellt metodutvecklingsarbetet för inkludering av utsläpp 

från jordbrukets markanvändning i miljösystemanalyser. I de fall det är möjligt skall 

klimatavtryck för ekologiska produkter jämföras med konventionella. 

 

Studien har initierats av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och finansierats med stöd från 

Jordbruksverket.   

Metod 

Utsläppen av växthusgaser från produktionen av insatsvaror t o m gårdsgrind beräknas för 

grödor i typiska ekologiska växtföljder som har ställts samman i samråd med rådgivare 

med god kunskap om ekologisk odling. Grödval i dessa växtföljder har stämts av mot 

studier av verklig grödfördelning i ekologiskt jordbruk. Data om gödselanvändning och 

förbrukning av energi har beräknats och sammanställts med samma metoder och 

grunddata som SIK använder för att beräknar miljöpåverkan av konventionella 

fodermedel i SIK:s LCA-databas för konventionella fodermedel. Beräknade utsläpp från 

typväxtföljdernas produkter jämförs med resultat från denna foderdatabas på produktnivå.  

 

Data om produktion av specialgödselmedel (Biofer) samt importerad ekologisk soja 

nyinventeras och klimatavtryck beräknas för dessa produkter eftersom sådana uppgifter 

saknas. Utsläpp från importerad soja kan därmed jämföras med produktion av svensk 

rapskaka och trindsäd samt konventionell soja. För animaliska livsmedel sammanfattas 

litteraturuppgifter om klimatutsläpp och en analys om olika osäkerheter förknippade 

särskilt med beräkning av växthusgaser från animalieproduktion görs. 
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Rapportens disposition 

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning som redogör för utvecklingen av det 

certifierade ekologiska jordbruket sedan den nya miljöersättningen inleddes 2007. Här 

ges också en översikt av växthusgasutsläppen för hela det svenska jordbruket 2009. I 

kapitlet ”Beräkning av växthusgaser från jordbruksproduktion” definieras begreppet 

klimatavtryck (eng ”carbon footprint”) och sedan följer en kort genomgång av hur de 

olika växthusgaserna beräknas. Därefter följer en analys över vilken data och statistik 

som finns tillgänglig för att genomföra beräkningar av klimatavtryck av ekologiska 

jordbruksprodukter och en diskussion om osäkerheter som är förknippade med dessa 

beräkningar. Osäkerheter har sin grund i såväl osäkra emissionsfaktorer för beräkning av 

enskilda utsläpp och bristande data, t ex vad gäller djurs foderintag eller dieselanvändning 

i enskilda grödor. I kapitlet ”Ekologiska jordbruksprodukters klimatavtryck” presenteras 

först de typväxtföljder som har legat till grund för beräkningarna och därefter beskrivs de 

beräknade utsläppen per kg vegetabilie och foderprodukt och jämförs med konventionell 

produktion. Sedan följer en kort litteraturöversikt av utsläpp från animalier. Rapporten 

avslutas med diskussion om beräkningsresultat och datainsamling samt 

rekommendationer för framtida analys av ekologiska jordbruksprodukters klimatpåverkan 

och möjliga förbättringar. Rapporten avslutas med tre bilagor där en mer ingående 

beskrivning finns om hur dieselanvändning i typväxtföljderna har beräknats samt 

bakgrundsdata och resultat för de genomförda studierna av Biofers och importerad sojas 

klimatavtryck. 

 

Ett tack riktas till företagen Lantmännen Foder, Svenska Foder, Spannex, Gyllebo, 

Vegolia som har lämnat data om foderimport- och produktion, bioferproduktion; till 

rådgivarna Niels Andresen, Jan Hill och Thorsten Pedersen som kommenterat 

typväxtföljder samt till Maria Wivstad för synpunkter på manuskriptet. 
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Bakgrund  

Utveckling av det ekologiska jordbruket 2007-2009 

Det ekologiska jordbrukssystemet illustreras i Figur 1 som även inkluderar de viktigaste 

insatsvarorna och utsläppen av växthusgaser (VHG). Åkermarken som brukas ekologiskt 

består av 233 000 ha och ytterligare 62 000 ha i omställning. Totalt är nu knappt 300 000 

åkermark i ekologisk produktion motsvarande ca 11% av den svenska åkermarken. 

Dessutom tillkommer 69 000 ha naturbetesmark i ekologisk produktion och ytterligare 

20 000 ha i omställning, ca 20% av den totala naturbetesarealen. 

 

Det ekologiska jordbruket domineras av vallodling för produktion av ensilage, hö och 

bete till framförallt idisslare, runt 60% av åkern används till detta. Spannmål odlas på 

knappt 30% av arealen medan övriga grödor (baljväxter, oljeväxter, grönsaker) endast 

upptar mindre arealer. Det är viktigt att uppmärksamma hur betydelsefull foderodlingen 

är för det ekologiska jordbruket. 

 

 
 
Figur 1 Illustration av det ekologiska jordbrukssystemet med inflöden av insatsvaror och utflöden 

av produkter samt utsläpp av växthusgaser 

 

Mjölk dominerar animalieproduktion och 2009 var mer än 34 000 mjölkkor certifierade 

för ekologisk mjölkproduktion vilket motsvarar nästan 10% av den totala populationen. 

Även antalet dikor är stort, ca 43 000 motsvarande 23% av den totala populationen. 

Övriga nötkreatur (rekryteringsdjur och djur för köttuppfödning) uppgår till ca 117 000 

och utgör 12% av populationen. Även ägg är en viktig och växande del av ekologisk 

animalieproduktion; 2009 fanns det runt 600 000 värphöns motsvarande runt 11% av 

Sveriges värphöns. Produktion av ekologiskt griskött och kyckling är fortfarande mycket 

liten. 2009 fanns det ekologiska suggor i produktion, motsvarande 1% av totala 

produktion och vad gäller ekologisk kyckling finns det endast enstaka uppfödare. 

 

Viktiga insatsvaror i det ekologiska jodbruket är energi (framförallt diesel till 

arbetsmaskiner), kraftfoder och gödselmedel. Sedan 2007 måste nötkreaturens foder vara 

100% ekologiskt producerat, det kraftfoder som inte odlas i det svenska ekologiska 
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jordbrukssystemet importeras från andra länders ekologiska jordbruk. Dominerande 

importråvara är ekologisk soja som nästan uteslutande är det fodermedel som importeras 

till kraftfoderproduktionen till mjölkkor. Även för fjäderfä och grisar är importerad 

ekologisk soja en viktig del av proteinkraftfodret men även mindre mängder 

konventionell potatisprotein, majsgluten, betfiber och fiskmjöl förs in som foder vilket ej 

är producerat i det ekologiska jordbrukssystemet. Produktion och användning av 

ekologiska gödselmedel ökar och baseras framförallt på bi- och avfallsprodukter från 

livsmedelsindustrin, t ex köttmjöl samt i vissa produkter en del kycklinggödsel. 

    

I samband med landsbygdsprogrammet som inleddes 2007 förändrades miljö-ersättningen 

till ekologiskt jordbruk då det fanns en stor areal ekologisk åkermark som var extensivt 

odlad utan fokus på att producera för marknaden och detta innebar att det var svårt att få 

statistik på hur stor den ekologiska produktionen verkligen var. Miljöersättningen till 

ekologisk produktion ändrades så att certifierad produktion gynnades, exempel på detta är 

högre arealersättning till certifierade grödor och ersättning till enkelmagade djur för att 

öka produktion av ägg samt gris- och kycklingkött. Tillsammans med marknadseffekter 

har de ändrade förutsättningarna för miljöstöd haft inverkan på det ekologiska jordbruket 

sedan 2007. I det följande görs en kort beskrivning av dessa förändringar och trender. 

Källa för uppgifter om arealer och djurantal är utdrag från Jordbruksverkets databaser för 

ersättningar till certifierad ekologisk produktion samt Jordbruksstatistik årsbok 2010 för 

uppgifter om arealer på total ekologisk odling. 

Vegetabilier 

Slåtter- och betesvall 

Vall på åkermark är den helt dominerande markanvändningen i det svenska ekojordbruket 

och utgör drygt 60% av arealen. I konventionellt jordbruk ligger andelen vall på ca 37% 

och denna skillnad i grödval mellan de två produktionssystemen är den mest 

iögonfallande. 

 

Mellan 2007 och 2009 minskade den totala ekologiska vallarealen med drygt 10% men en 

större andel har blivit certifierad och denna uppgick till knappt 155 000 ha 2009 (Figur 2). 

Ungefär 80% av den ekologiska vallen på åkermark anges som slåttervall och 20% 

används som betesmark (SCB 2010a).  

 

Förutom den vallareal som redovisas i Figur 2, odlades runt 3 000 ha frövallar och knappt 

150 ha gröngödslingsvall som certifierad ekologisk odling 2009.  
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Figur 2 Arealutveckling (hektar) av slåtter- och betesvall för certifierad (Cert) ekologisk 

åkermark och total (Total) åkermark som erhåller miljöstöd för ekologisk odling 
 
Foderspannmål 

Odlingen av korn, havre, rågvete, blandsäd samt baljväxt/stråsäd används framförallt som 

foder, arealutvecklingen framgår av Figur 3. Samodling av stråsäd och baljväxter är 

vanligt på ekologiska djurgårdar och denna grödkombination beräknas som spannmål i 

statistiken (SJV 2010a). En betydande andel av denna gröda tas som grönmassa/ensilage 

och tröskas inte (SCB 2010a). 

Odlingen av ekologisk foderspannmål har ökat med drygt 10% mellan 2007-2009 då den 

uppgick till 76 000 ha av vilket ca 20% var samodling av stråsäd/baljväxt. Av den totala 

arealen 2009 var runt 77% certifierad vilket är en betydande ökning jämfört med 2007, se 

Figur 3. 

 

 
Figur 3 Arealutveckling (hektar) av foderspannmål (rågvete, korn, havre, blandsäd, 

stråsäd/baljväxt) för certifierad (Cert) areal och total (Total) areal som erhåller miljöstöd för 

ekologisk odling. 
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Brödspannmål 

Brödspannmål, d v s höstvete, råg och vårvete odlas ekologiskt på runt 26 000 ha och i 

stort sett hela odlingen är certifierad, se Figur 4. En betydande andel av höstvetet används 

dock som foder men det finns inte uppgifter om exakt mängd. I realiteten är det väsentligt 

mindre än 26 000 ha spannmål som används för vegetabiliska livsmedel eftersom mycket 

av det ekologiska höstvetet används i kraftfoderblandningar. 

 

 
 
Figur 4 Arealutveckling (hektar) av brödspannmål (höstvete, råg, vårvete) för certifierad (Cert) 

ekologisk åkermark och total (Total) åkermark som erhåller miljöstöd för ekologisk odling 
 
Trindsäd 

Odling av baljväxter till mogen skörd, så kallad trindsäd, sker på runt 7 500 ha (Figur 5), i 

denna grödgrupp ökar åkerbönor på bekostnad av ärter. Foder till ekologisk 

animalieproduktion är det primära syftet även med trindsädsodlingen, endast små 

volymer ekologiska gula ärter odlas för direkt konsumtion som vegetabiliskt livsmedel. 

 

 
 
Figur 5 Arealutveckling (hektar) av trindsäd (åkerbönor och ärter) för certifierad (Cert) 

ekologisk åker och total (Total) åker som erhåller miljöstöd för ekologisk odling 
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Oljeväxter 

Den ekologiska oljeväxtodlingen har en vikande tendens och odlades 2009 på runt 2 000 

ha där ca 70% var höstraps (Figur 6). Även oljeväxterna är en viktig fodergröda och 

framförallt som proteinråvara i animalieproduktionen. När oljeväxterna pressas utvinns ca 

33% olja och resten av fröet blir rapskaka, d v s den dominerande volymen blir slutligen 

foder, framförallt till mjölkkor. Ur ekonomisk synvinkel är dock oljan den viktigaste 

produkten, ca 60% av värdet från ett ton rapsfrö kommer från olja (som går 

livsmedelsindustrin enbart) och 40% från rapskakan (Robertsson, M., pers medd 2011).  

 

 
Figur 6 Arealutveckling (hektar) av oljeväxter för certifierad (Cert) ekologisk åkermark och total 

(Total) åkermark som erhåller miljöstöd för ekologisk odling 
 
Specialgrödor 

Den certifierade arealen för ekologiska specialgrödor, här definierad som potatis, 

grönsaker, frukt och bär, konservärt samt sockerbetor var dryga 2 000 ha 2009, en ökning 

med ca 23% sedan 2007, se Figur 7. Ökningen är störst för potatis och grönsaker, medan 

arealen är relativt konstant för övriga grödor med undantag för ekologiska konservärter 

som har minskat i odling. 

 
Figur 7 Arealutveckling (hektar) av certifierade specialgrödor (potatis, grönsaker, bär, 

konservärt, frukt och sockerbetor) 2007 – 2009. 
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I relation till den totala markanvändningen i det ekologiska jordbruket har dock 

specialgrödorna minskat under åren 2007-2009. I början av perioden odlades ca 0,9% av 

den certifierade arealen med dessa grödor men andelen minskade till ca 0,7% 2009. 
 
Foderodlingens betydelse för det ekologiska jordbruket 

En genomgång av grödorna 2009 understryker hur dominerande foderproduktionen är för 

markanvändningen i det ekologiska jordbruket. Med antagandet att runt hälften av 

höstvetet
1
 används som foder och det faktum att 67% av skördevolymen av oljeväxterna 

(d v s 67% av rapsfröet) blir foder uppskattas att vegetabilier för direkt human 

konsumtion odlades på runt 25 000 ha ekologisk åkermark. Detta innebär att uppemot 

90% av den ekologiska åkerarealen används för odling av foder för vidare produktion av 

animaliska livsmedel
2
. En grov skattning för hur den konventionella åkerarealen används 

visar att runt 70% används för foderproduktion och cirka 15% för vegetabilier för direkt 

human konsumtion
3
 (SJV 2010a; SJV 2010b).  Resterande konventionell arealanvändning 

är framförallt spannmål fördelat med runt 5% vardera till export, industri (företrädesvis 

etanolproduktion) och lager (volym beroende på år och totalskörd).  Det finns inte 

uppgifter om hur spannmålsexporten eller den överlagrade spannmålen används men det 

är mycket troligt att en del av denna volym blir foder utomlands. 

Animalier 

Nötkreatur och får 

Antalet certifierade nötkreatur har ökat med nära 40% mellan 2007 och 2009, och 2009 

var nära 80% av de ekologiska korna och ungdjuren också certifierade (Figur 8). 

Ökningen av certifierade djur är särskilt stor för kategorin övriga kor, dvs dikor, där 

antalet ökat 50% under de tre åren. Många konventionella dikobesättningar har ställts om 

till ekologisk produktion men utan att alla ungdjur har följt med. Som en tumregel kan 

man räkna att för varje mjölkko finns det en rekryteringskviga och dessa inkluderas i 

statistiken i kategorin ungnöt. Om vi räknar bort mjölkens rekryteringskvigor finns det 

kvar ungdjur som föds upp för köttproduktion och då handlar det om en ökning från runt 

mellan 25-30 000 år 2007 till 40-45 000 ungdjur för köttproduktion 2009. Detta djurantal 

matchar dåligt moderdjuren som producerar kalvar till köttproduktion, dikorna samt 

mjölkkorna (framförallt mjölktjurkalvarna) vilket gör det uppenbart att en betydande 

andel av kalvproduktionen i det certifierade ekologiskt jordbruket föds upp i 

konventionellt jordbruk. 

 

                                                 
1
 Samt antagit att all vårvete och råg går till humankonsumtion, men dock inte beaktat att biprodukten kli 

(ca 20% av vetekärnan som går till kvarnvete) används i kraftfoderblandningar 
2
 Inkluderar också grovfoder till hästar och andra sällskapsdjur vilket produceras på en del av den 

ekologiska vallen. Detta är generellt inte livsmedelsproduktion men dock foderproduktion. 
3
 Beaktat att ca 60% av oljeväxterna blir foder, men inte biprodukterna kli från kvarnindustrin eller betfiber 

från sockerindustrin. I arealen vallfoder ingår även hästfoder. 
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Figur 8 Utveckling av antal certifierade nötkreatur i ekologisk produktion 2007 – 2009 

 

Mellan 55-60% av den ekologiska produktionen av får och getter är certifierad. Trenden 

för en ökad produktion av certifierat lammkött är klar och mellan 2007 – 2009 ökade 

antalet certifierade tackor med 50%, se Figur 9. 

 

 
Figur 9 Utveckling av antal certifierade får och getter i ekologisk produktion 2007 – 2009 
 
Fjäderfä 

Den ekologiska äggproduktionen, och därmed antalet höns har de senaste åren haft en 

mycket kraftigt tillväxt (Figur 10). Antalet värphöns i certifierad produktion har ökat med 

över 80% sedan 2007 och i dag är i stort sett hela produktionen certifierad. Även den 

certifierade slaktkycklingsproduktionen har ökat, dock från en mycket låg nivå och 2009 

var nästan 90% av djurantalet i certifierad produktion.  
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Figur 10 Utveckling av antal certifierade värphöns och slaktkycklingar i ekologisk produktion 

2007 – 2009 
 
Grisar 

Även grisproduktion som är ekologiskt certifierad är under ökning, dock från en mycket 

låg nivå och inte lika kraftig som äggproduktionen. Antalet certifierade suggor ökade med 

runt 30% mellan 2007 och 2009. Från Figur 11 ser det ut som slaktsvinsantalet har ökat 

relativt sett mera men i statistiken för 2007 ingick endast certifierade grisar som fick 

miljöersättning fram t o m juli. 

 

 
Figur 11 Utveckling av antal certifierade slaktsvin och suggor i ekologisk produktion 2007 – 

2009 

 

Det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser 

I Naturvårdverkets rapportering av de svenska utsläppen av växthusgaser ingår metan och 

lustgas under sektorn jordbruk medan utsläppen från fossilbränsle sorteras under sektorn 

energi. Insatsmedel som produceras utomlands med processutsläpp är handelsgödsel och 

även fodermedel. I Figur 12 visas en egen beräkning av jordbrukets utsläpp då alla källor 
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inkluderas. Den baseras på att knappt 280 000 m
3
 diesel och 70 000 m

3
 olja är 

årsförbrukning (baserat på senaste energiundersökningen; SCB 2008) och 2009 års import 

av de dominerande foderråvarorna (ca 220 000 ton sojaprodukter, 180 000 ton 

rapsprodukter, 57 000 ton palmkärnexpeller och 80 000 ton torkad betmassa) (SJV 

2010c). För handelsgödselimport (som framförallt utgörs av kväve, ca 165 000 ton N) har 

utsläppen beräknats dels om ett ”nuläge” med en utsläppsfaktor om 6.8 kg CO2e/kg N i 

produktionen och dels som ett framtida läge med all handelsgödsel producerad med bästa 

möjliga teknik (BAT), här räknat som 3.2 kg CO2e/kg N. Utsläppen av metan och lustgas 

är enligt senast rapporteringen av Naturvårdsverket (NIR 2011). Emissioner av koldioxid 

från markanvändning (framförallt mulljordar) ingår inte. 

 

 

 
 
Figur 12 Egna beräkningar av svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser 2009. Lustgas och 

metan bygger på Naturvårdverkets rapportering, fossil energi på senaste energiundersökningen, 

produktion av handelsgödsel dels på nuläge
3
 utan rening av lustgasutsläpp (röd stapel), dels med 

”BAT” där totala produktionsutsläpp är drygt halverade per kg kväve (grön stapel), produktion 

av importerat foder baseras på importstatistik från Jordbruksverket samt emissionsdata från 

SIK:s LCA-databas fodermedel. Emissioner av koldioxid från markanvändning ingår inte. 

 

De totala utsläppen beräknas till ca 10,85 miljoner ton CO2e om kvävegödseln beräknas 

med nuvarande utsläppsnivå
4 

och ca 10,25 miljoner ton CO2e om BAT-kvävegödsel 

förutsätts för hela volymen, d v s en minskning totalt med ca 6% för hela 

jordbrukssektorn. Utsläpp av lustgas från kvävetillförsel till åkermark (handelsgödsel, 

stallgödsel och N i skörderester) samt indirekta utsläpp orsakade av emitterad ammoniak 

och kväveläckage står för en dominerande andel av jordbrukets totala utsläpp. 

Totalsiffrorna i Figur 11 kan dock vara för höga. Naturvårdverkets använder delvis egna 

emissionsfaktorer, delvis IPCC:s emissionsfaktorer för lustgasberäkningar från 1996 och 

dessa faktorer har justerats nedåt de senaste åren. I IPCC:s senaste riktlinjer från 2006 har 

t ex emissionsfaktorerna för indirekta emissioner reducerats ganska väsentligt, 

utsläppsmetodiken från kvävefixerande växter har modifierats vilket innebär mindre 

lustgasutsläpp från t ex blandvallar. Dessutom använder Naturvårdsverket en nationell 

emissionsfaktor för lustgasavgång från stallgödsel som är 150% högre än den som anges i 

IPCC:s riktlinjer från 2006. Vidare används viktningsfaktorer från 1996 års klimatrapport 

                                                 
4
 Nuvarande utsläppsnivå redan lägre eftersom betydande delar av Yaras gödselförsäljning i Sverige nu 

kommer från gödselindustri med BAT  
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för omräkning av växthusgasernas effekt (vilket generellt görs i alla nationers 

utsläppsrapportering för att följa trender över tid), enligt dessa omräknas 1 kg N2O till 

310 kg CO2e medan den senaste uppdaterade omräkningsfaktor är 1 kg N2O = 298 kg 

CO2e. Allt detta sammantaget gör att jordbrukets beräknade lustgasutsläpp ligger högre i 

Naturvårdsverkets rapportering än i senare publicerad litteratur som vanligen använder de 

senaste IPCC-riktlinjerna. I gengäld är metanutsläppen något underskattade eftersom 

viktningsfaktorn för metan till koldioxidekvivalent har justerats uppåt under åren. Bakom 

Naturvårdsverkets beräkning ligger faktorn 1 kg CH4 = 21 kg CO2e vilken härrör sig från 

Klimatpanelens rapport från 1996 när den senaste omräkningsfaktorn har justerats upp till 

1 kg CH4 = 25 kg CO2e. 

 

I utsläppen som redovisas i Figur 11 ingår inte koldioxidutsläpp från markanvändning och 

inte heller kolinlagring i betesmark. Mest betydelsefullt här är mulljordarna som under 

perioden 1990 – 2004 hade ett årligt utsläpp motsvarande 3-4 miljon ton CO2e,    d v s en 

ansenlig mängd sett i relation till jordbrukets totala utsläpp. Osäkerheterna bakom denna 

skattning är dock stor, både vad gäller hur stor areal mulljordar som finns samt utsläppen 

per ytenhet. I beräkningarna som görs i denna rapport ingår inte mulljordar utan endast 

mineraljordar eftersom mulljordarna står för en sådan liten del av den totala åkermarken i 

Sverige. Mulljordarnas koldioxidutsläpp har en speciell karaktär eftersom de är 

konsekvenser av aktiviteter utförda långt tillbaka i tiden (torrläggning av torvrika 

våtmarker) och det inte finns några åtgärder som lantbruket kan sätta in för att drastiskt 

minska utsläppen. Försök i Finland visar att passiv igenväxning av mulljordar inte 

minskar utsläppen nämnvärt och att de är i paritet med gräsbevuxen mulljord (Maljanen 

m fl, 2007). Kolinlagring i betesmark diskuteras längre fram i rapporten.  
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Beräkning av växthusgaser från jordbruksproduktion 

Vad är ett klimatavtryck – ”carbon footprint”? 

En produkts samlade utsläpp av VHG under hela livscykeln definieras som produktens 

”carbon footprint” eller på svenska ”klimatavtryck”. Den första internationella metoden 

för hur en produkts klimatavtryck beräknas kom från British Standards Institution 2008 

(BSI, 2008) och för tillfället utvecklas en ISO-standard för carbon footprint-beräkning 

(ISO 2011). Även World Resource Institute i samarbete med World Business Council for 

Sustainable Development arbetar med en metod för beräkning av produkters 

klimatavtryck (WRI&WBCSD, 2011). I praktiken är det små skillnader mellan dessa tre 

metoder eftersom alla baseras på och vidareutvecklar metoden för livscykelanalys som är 

ISO-standardiserad och som syftar till att bedöma en produkts miljöpåverkan under hela 

dess livscykel (ISO 2006a, b). 

Varför räkna per kg produkt? 

Ett klimatavtryck anger alltid VHG-utsläpp per kg produkt vilket är en skillnad från 

tidigare utvärderingar om jordbrukets övergödning där vi framförallt har pratat om kväve- 

och fosforläckage per hektar. Varför denna skillnad? Ett enkelt tankeexperiment där två 

gårdar med olika intensitet jämförs hjälper oss att förstå. 

 

Den intensiva gården har 5 mjölkkor per hektar, varje ko avkastar 8000 kg mjölk/år, 

släpper ut 120 kg metan/år och producerar brutto 120 kg N i stallgödsel. Av detta kväve 

förloras totalt 25% som ammoniak och 25% blir kväveläckage efter stallgödselspridning. 

På den intensiva gården krävs stor foderimport eftersom arealen inte räcker till för kornas 

foderbehov, men däremot får arealen ta hand om all stallgödsel. Alternativet är en mera 

”normal gård” som producerar mjölk med 1 ko/ha och istället har vi 5 gårdar fördelade 

över större områden. Allt annat lika, dvs mjölkproduktion och förluster av metan och 

kväve antas samma.  

 

Den intensiva gården har en årlig ammoniakförlust från kornas gödsel motsvarande 130 

kg NH3-N/ha att jämföra med 30 kg NH3-N/ha på gården med mer normal djurtäthet. En 

del av detta kväve avsätts som torr deposition i vegetationen nära gårdarna (vid 

gödsellager, ventilationsutsläpp), övrig förlorad ammoniak transporteras iväg i 

atmosfären och avsätts som våt deposition längre bort. Regioner med hög djurtäthet (t ex 

Nederländerna, Danmark) har generellt hög våtdeposition av ammoniumkväve jämfört 

med regioner låg djurtäthet, t ex Norrland. Upp till en viss nivå förmår ekosystemen där 

kvävet deponeras ta hand om kvävenedfallet men när det blir för mycket så överskrids 

den kritiska belastningen i det mottagande ekosystemet. Om vi jämför den intensiva 

gården som har ett koncentrerat utsläpp om 130 kg NH3-N/ha innebär detta en större risk 

för lokala och regionala effekter av deponerat ammoniumkväve (t ex övergödning, 

försurning) jämfört med om vi sprider ut mjölkproduktionen över större områden. Detta 

för att omgivande ekosystem får en bättre chans att neutralisera ammoniumkvävet. 

  

Samma sak gäller för nitratkvävet som bildas i marken när stallgödelkväve omsätts. På 

den intensiva gården blir läckaget 150 kg N/ha. En del av detta reaktiva kväve läcker ned 

till grundvattnet med risk för att det blir förorenat med förhöjda nitrathalter. En del av 

kväveläckaget hamnar i ytvatten och kan transporteras till havet och orsaka övergödning. 

Hur stor den risken är beror på var gården är belägen i förhållande till slutlig recipient 

eftersom en del av nitratkvävet omsätts på vägen till havet: i våtmarker och sjöar där den 
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tas upp i vegetationen och/eller omvandlas till kvävgas. Om den ytintensiva djurgården är 

belägen nära kusten (=kort väg för vattnet att transporteras till havet) så kommer en stor 

del nitratkvävet att snabbt transporteras ut i havet och detta är reaktivt kväve, i 

övergödande form. Om vi jämför den mycket intensiva gården med den normala vilken 

har ett betydligt lägre läckage (ca 30 N/ha) från stallgödseln är risken för kontaminering 

av grundvattnet väsentligt mindre. Om de fem normala gårdarna är spridda över större 

landskap är det också större chans att en del av det förlorade reaktiva nitratkvävet kan 

omvandlas i retentionsprocesserna i vattendrag, våtmarker mm, dvs det reaktiva kvävet 

kan omvandlas till icke-reaktiv kvävgas utan miljöpåverkan. 

 

Men när det kommer till att bedöma effekterna av utsläppen av växthusgasen metan från 

kornas fodersmältning så har koncentrationen av djuren ingen betydelse. Metan går 

förlorat i mycket låga koncentrationer i djurens utandningsluft och när detta metan väl är 

utsläppt bidrar det till att höja metankoncentrationen i atmosfären. Detta gäller oavsett var 

utsläppet har skett, eftersom klimatgaserna på sikt blandas ut i hela atmosfären. Om kon 

har stått trångt eller har gott om plats spelar ingen roll, inte heller om det är en svensk ko 

eller en amerikansk ko. Metanutsläppen från jordbrukets husdjur (framförallt idisslarna) 

ses som ett ”antropogent” utsläpp i motsats till metanutsläpp från våtmarker eller från 

vilda djur som ses som ”naturliga” i internationella klimatberäkningar. Metanutsläppen i 

sig är inte problemet och metan har en ganska kort uppehållstid i atmosfären. Problemet 

är att utsläppen idag är större än nedbrytnings-förmågan (sänkorna) i atmosfären och 

därför höjs atmosfärens metankoncentration vilken idag är 150% högre än under 

förindustriell tid (Forster m fl, 2007). 

 

I vårt mycket enkla exempel släpper alltså korna på den intensiva gården ut 600 kg 

metan/ha*år och när vi räknar om detta utsläpp till koldioxidekvivalenter (i ett 100 års 

perspektiv) motsvarar de 15 ton CO2e/ha eller 0,38 kg CO2e/kg mjölk. Omräkningen från 

utsläppt mängd metan (eller andra växthusgaser) till koldioxidekvivalenter innebär att 

man får ett mått på metanutsläppets potential att öka strålningsdrivningen vid markytan 

(dvs höja den global medeltemperaturen) relativt koldioxid. Korna på den mera normala 

gården (1 ko/ha) släpper ut 120 kg metan/ha*år vilket motsvarar 3 ton CO2e/ha och 0,38 

kg CO2e/kg mjölk. Effekten av metanutsläppet, att koncentrationen i atmosfären höjs 

vilket påverkar strålningsdrivningen, är inte beroende av produktionens ytintensitet, inte 

heller av var på jordklotet utsläppet sker.  

 

När vi beräknar och tolkar miljöeffekterna av utsläpp från jordbruket är alltså det en 

fundamental skillnad mellan å ena sidan klimatutsläpp och å andra sidan utsläpp av 

ammoniak och nitrat. Klimatproblemet är globalt. Effekter av utsläpp av ammoniak och 

nitrat till luft och vatten är övergödning, försurning och kontaminering av grundvatten. 

Dessa effekter är lokala och regionala och beror framförallt på utsläppens storlek, 

koncentration (ytintensitet), förhållanden som klimat och jordarter samt ekosystemens 

möjlighet att ta hand om det reaktiva kvävet (t ex i retentionsprocesser). Vid en 

miljöpåverkansbedömning av utsläppen av reaktivt kväve är det därför inte tillräckligt att 

räkna utsläppen per kg produkt. Detta ger endast en information om effektiviteten i 

produktion, inte om de möjliga miljöeffekterna lokalt och regionalt. Därför måste utsläpp 

av övergödande och försurande ämnen även diskuteras ur ett ytperspektiv såväl som var 

utsläppen sker för att få kunskap om vilken potential det finns för att neutralisera 

utsläppen av dessa ämnen lokalt och regionalt.  
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Hur beräknas produkters klimatavtryck? 

Fossil CO2 

För att beräkna utsläppen av koldioxid (CO2) från användning av fossila bränslen behövs 

data om energianvändning (t ex liter, kWh) och sedan används emissionsfaktorer (EF) 

vilka anges som gram CO2-ekvivalenter per MJ (kWh) bränsle. Dessa EF inkluderar 

totala utsläpp och därmed ingår både utsläppen vid produktion och användning. EF för 

diesel i jordbruket (miljöklass 1) är 81,2 g CO2e/MJ (motsvarande 3,25 kg CO2e/l diesel) 

där runt 13% är utsläpp vid produktionen.  Motsvarande EF för eldningsolja är 75 g 

CO2e/MJ. Växthusgasutsläpp från elens hela livscykel beräknas till 39 g CO2e/kWh för 

svensk medelel och 110 g CO2e/kWh för nordisk medelel (Berglund m fl, 2009).  

Lustgas (N2O) 

Beräkning av utsläpp av lustgas (N2O) från kväveomsättning i mark och stallgödsel görs 

med modeller och nästan uteslutande med de modeller som föreslå i IPCC:s riktlinjer 

(IPCC 2006). Lustavgasavgång från mark är en viktig del av jordbrukets totala utsläpp (se 

Figur 11) och lustgas bildas i marken när kväve omsätts biologiskt i de två processerna 

nitrifikation och denitrifikation, där den sistnämnda är viktigast. Flera faktorer styr 

avgången, tillgången på lättlösligt kväve och markens vattenhalt är viktiga sådana, 

lustgasavgången förefaller vara störst när markens porsystem är vattenfyllt till mellan 60 

och 85%. Modellerna för beräkning av lustgasutsläpp inkluderar idag endast tillförsel av 

kväve till marksystemet vilket är en mycket kraftig förenkling av en komplicerad 

verklighet. Det är därför viktigt att poängtera att det är stora osäkerheter i beräkningar av 

lustgasutsläpp från åkermark. I framtiden kommer dessa modeller sannolikt utvecklas och 

innehålla flera parametrar för att bättre beskriva de biologiska processer som påverkar 

förlusterna av lustgas från jordbrukssystem. Så kallade indirekta utsläpp av N2O 

härstammar från ammoniak och nitratkväve som har förlorats från jordbruket och när 

detta kväve omsätts i andra ekosystem avgår en del som lustgas. Ett exempel på detta är 

ammoniak från stallgödsel som avdunstar till luften och transporteras med luft för att 

deponeras som ammoniumkväve i en skog. Detta blir en direkt gödslingseffekt på skogen 

men ökar också risken för att lustgas bildas i skogsmarken jämfört med om inget kväve 

alls hade tillförts. Även vid lagring av stallgödsel, företrädesvis fastgödsel sker utsläpp av 

lustgas men dessa är generellt små.  

Metan (CH4) 

Metanutsläpp från idisslarnas fodersmältning beräknas med modeller där viktiga input-

data är djurens foderintag, fodrets smältbarhet och produktion. Internationellt finns det 

flera modeller, i den svenska klimatrapporteringen används en modell utvecklad av 

Lindgren på 1970-talet och senare uppdaterad av SLU (Berglund m fl, 2009). I en 

internationell jämförelse av olika beräkningsmodeller för mjölkkors metanavgång fann 

Kristensen (2009) stora variationer (105 – 165 kg CH4/ko och år) mellan olika modeller 

trots att samma input-data användes. Om man jämför klimatavtrycket för mjölk i olika 

studier är det därför viktigt att samma beräkningsmodell för idisslarnas metanutsläpp 

används. Omfattande forskning sker nu internationellt där bl a metanavgång mäts vid 

olika foderstater och i olika produktionssystem. Intressant nog visar resultaten att stora 

variationer i metanavgång på individnivå kan förekomma vid samma utfodring. Detta 

talar för att låg metanproduktion är en genetisk egenskap som kan avlas på. Metanutsläpp 

från gödselhantering är särskilt viktigt i flytgödselsystem i varma klimat och IPCC:s 

beräkningsmodeller för metan från stallgödsellager tar bl a hänsyn till gödselsystem, 

klimat och torrsubstansproduktion i djurens gödsel. Nya svenska försök visar på lägre 
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metanutsläpp från flytgödsellager än vad IPCC:s modeller beräknar (Rodhe et al, 2009), 

detta är framförallt en effekt av låga temperaturer vintertid. VHG-utsläpp från djupströ 

förefaller relativt vara större än från flyt- och fastgödsel, vilket beror på i denna gödseltyp 

finns både anaeroba zoner där metan kan bildas och aeroba zoner där lustgas kan bildas. 

CO2 från markanvändning 

När marken används i jordbruket kan detta leda till att koldioxid avges (mullen bryts ned 

och halten sjunker) eller till att kol byggs in i marken (mullhalten höjs). I det sistnämnda 

fallet innebär brukandet att jordbruksmarken blir en kolsänka, d v s man kan säga att en 

del av utsläppen neutraliseras som en följd av markanvändningen. Förändringar av 

markkol i åkermark med öppen växtodling beräknas med modeller, exempel på sådana 

utvecklade i norra Europa är den svenska ICBM-modellen (Kätterer & Andrén, 1999), 

Rothamstead-modellen från Storbritannien (Coleman & Jenkinson, 1996) och danska C-

tool modellen (Petersen, 2010).  Viktiga input-data i modellerna är tillförsel av kol i 

skörderester och stallgödsel, temperatur, lerhalt och transporter av kol från matjorden ner 

till alven. Under senare år har det visats att det sker betydande flöden av kol från 

matjorden ner till lägre skikt vilket gör att en del av det kol som man tidigare har trott 

vara förluster från matjorden i stället återfinns i lägre jordskikt. Trots dessa forskningsrön 

är det många kol-i-mark-modeller som endast beaktar matjordsskiktet (Petersen, 2010). 

Mängden kol som tillförs marksystemet med skörderester och organisk gödsel är viktigt 

för om markens mullhalt höjs blir den en kolsänka. Generellt innebär högre skördenivåer 

också mera kol i ovan- och underjordiska skörderester och därmed en större potential till 

inlagring av kol i marken. I växtföljder med vallar är det svårare att beräkna detta än för 

spannmålsväxtföljder eftersom skörderester ovan jord och rotrester under jord efter olika 

grödor har undersökts i faktiska försök mycket mera sällan för vallgrödor än för 

spannmålsgrödor (Petersen, B pers. medd. 2011). Så förutom det faktum att vi har sämre 

skördestatistik för vallgrödor än spannmålsgrödor, så är lantbruksforskningens kunskap 

om hur mycket kol som tillförs med biomassan i ovan- och underjordiska skörderester 

från olika vallgrödor otillräcklig vilket gör att modellberäkningar av kol-i-mark är osäkra. 

 

Den markanvändning i jordbruket som idag utgörs av permanenta gräsmarker (ingen 

plöjning förekommer) anses av allt fler forskare ha en permanent kapacitet att vara 

kolsänka, d v s att det sker en pågående inbyggnad av kol och därmed 

mullhaltsuppbyggnad. Som ett medeltal för europeiska gräsmarker utan någon mänsklig 

påverkan (dvs ingen gödsling eller betning) anger Leip m fl (2010) att denna 

markanvändning leder till en kolsänka motsvarande knappt 600 kg C/ha*år. Modellberäk-

ningar för svenska naturbetesmarker visar på betydligt lägre kolinlagring, i genomsnitt 30 

kg C/ha*år (Jordbruksverket, 2010). Dessa svenska modellberäkningar bygger dock inte 

på direkta mätningar av kolinnehållets förändring i permanenta gräsmarker utan är 

indirekta uppskattningar med hjälp av markens C/N-balans där man utgår från beräknad 

kvävetillförsel (netto) till mark och antar att det tillförda kvävet binds till organiskt 

material. Genom att anta att C/N-kvoten är konstant beräknas sedan förändringar i 

markens kolförråd. Med denna indirekta metod sätts alltså kolinlagringen mycket lägre 

(mer än faktor 10) än den bakgrundsnivå som Leip m fl (2010) använder i beräkningar av 

markanvändningens betydelse för VHG-utsläpp från europeisk animalieproduktion.  

 

Det finns ännu ingen internationell konsensus för hur kolinlagring i permanenta 

gräsmarker skall modelleras och beräknas men det sker utvecklingsarbete, särskilt arbetet 

vid INRA i Frankrike kan nämnas. Mätningar i befintliga gräsmarker med olika metodik i 

Europa och USA visar på en årlig kolinlagring om ca 400-600 kg C/ha på gräsmarker 
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utan gödsling och med lågt eller inget betestryck under klimatförhållanden med låg 

nederbörd och litet kvävenedfall (Sousanna et al, 2007; Liebig et al., 2010). Dessa 

internationella resultat för betade gräsmarkers kolinlagring skiljer sig kraftigt från 

modellberäkningar av möjlig kolinlagring i svensk betesmark. 

 

CO2 från förändrad markanvändning 

Växthusgasemissioner från förändrad markanvändning (engelska Land Use Change, 

LUC) har bara nyligen börjat inkluderas i livscykelanalyser och/eller carbon footprint- 

analyser av mat. Exempel på utsläpp från förändrad markanvändning är när skogsmark 

omvandlas till åker- eller betesmark eller när permanenta gräsmarker plöjs upp för att blir 

åkermark med ettåriga grödor. I det förstnämnda fallet förloras stora mängder kol till 

luften när kol bunden i skogens biomassa tas bort eller eldas upp vilket ofta är fallet. 

Dessutom minskar ofta markkolet när marken odlas jämfört med i den ursprungliga 

skogen. I fallet där gräsmarker plöjs upp för att bli ny åkermark är det små ovanjordiska 

förluster eftersom gräset inte binder så mycket biomassa, istället kommer förlusterna från 

nedbrytning av markkol som är en oundviklig effekt av upplöjning av gräsmarker.  

 

De totala förlusterna av koldioxid orsakade av förändrad markanvändning beräknas som 

skillnaden mellan kolinnehållet i den ursprungliga vegetationen (inklusive markkol) och 

kolinnehållet i den slutliga markanvändningen. Särskilt omvandling av tropisk regnskog 

(som binder stora mängder kol i biomassan) till jordbruksmark leder till stora utsläpp, 

uppemot 600 – 800 ton CO2/ha (BSI 2008; Cederberg et al., 2011, Leip et al, 2010). För 

att beräkna klimatavtrycket från utsläppen orsakade av denna förändrade mark-

användning fördelas utsläppen från förändring i kolförråd i den ursprungliga vegetationen 

och den nya över en produktvolym som produceras på den yta där avskogningen har 

skett. Hur stora utsläppen blir per kg produkt är mycket beroende av vilken 

avskrivningstid som väljs, ju längre tid desto större blir produktionen på den omvandlade 

markytan och desto lägre blir utsläppen från förändrad markanvändning per kg produkt. I 

de standarder som nu finns eller är under utveckling för beräkning av produkters 

klimatavtryck föreslås en avskrivningstid om 20 år. Denna tidsfaktor är inte 

invändningsfri eftersom effekten av förändrad markanvändning som skett längre tillbaka i 

tiden (t ex uppodlingen av den amerikanska prärien runt förra sekelskiftet) inte åläggs 

några utsläpp från förändrad markanvändning trots att den fortfarande kan ha betydelse 

för markens kolbalans. 

 

Några emissionsfaktorer (så kallade LUC-faktors) för utsläpp av växthusgaser från 

förändrad markanvändning som en följd av avskogning för att expandera sojaodling i 

Sydamerika har nyligen föreslagits. I FAO:s rapport om den globala mjölkens 

växthusgasutsläpp beräknas en LUC-faktor om 7,7 kg CO2e respektive 0,9 kg CO2e per 

kg sojamjöl för Brasilien respektive Argentina (Gerber m fl, 2010). Leip m fl (2011) 

beräknar tre LUC-faktorer för sojamjöl importerat till EU från Sydamerika baserat på tre 

scenarios 1) all LUC för expanderande sojaodling har skett från gräsmarker (ca 1,5 kg 

CO2/kg sojamjöl), 2) LUC för expanderande sojaodling har skett från en blandning av 

gräsmarker, buskvegetation och skog (ca 3 kg CO2/kg sojamjöl) och 3) all LUC har skett 

från regnskog (ca 10 kg CO2/kg sojamjöl). Skillnaden i dessa tre LUC-faktorer illustrerar 

väl hur viktigt det är att ha kännedom om vilken vegetation som fanns före 

marktransformationen samt visar också hur stora utsläppen blir när tropisk skog 

omvandlas eftersom detta ekosystem binder stora mängder kol. Metoderna som Gerber  

och Leip med kollegor har använt skiljer sig något åt, särskilt hur amortiseringen har 
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behandlats men klart är att utsläpp från LUC har stor betydelse för sojamjölets utsläpp. I 

jämförelse med övriga ”vanliga” utsläpp, lustgas och fossil CO2, som beräknas till ca 0,6 

kg CO2e/kg sojamjöl för soja transporterad till foderfabrik i Sverige ökar det totala 

klimatavtrycket väsentligt om LUC-effekter inkluderas.  

 

Frågan om hur LUC skall beräknas och allokeras på produktnivå försvåras ytterligare när 

man börjar diskutera indirekta effekter av förändrad markanvändning. Exempel på detta 

är en ökad efterfrågan på marknaden (t ex av sojamjöl för ökad köttproduktion eller 

etanol för drivmedelsproduktion) som leder till undanträngningseffekter: betesmarker i 

södra Brasilien omvandlas till åkermark för odling av sojaböna och sockerrör för att 

tillgodose denna ökande efterfrågan och nötkreaturen som tidigare betat på dessa 

betesmarker flyttas norrut till Amazonas där avskogning sker för att få mera betesmarker. 

Den direkta effekten av avskogning för att få mera betesmark läggs på köttet om man 

följer metodiken som beskrivs i PAS 2050 och förslagen i den kommande ISO-standarden 

men indirekt har den ökande efterfrågan på andra produkter (soja och etanol) bidragit till 

den förändrade markanvändningen (Cederberg et al., 2011). 

 

Ett annat sätt att närma sig LUC-frågan föreslås av Schmidt m fl (2011) som beräknar alla 

globala utsläpp orsakade av förändrad markanvändning och fördelar dessa över alla 

aktiviteter som sker på jordbruksmark. Argumentet för detta angreppssätt är att allt 

ianspråktagande av mark leder till utsläpp från förändrad markanvändning, oavsett var i 

världen det sker. Emissionerna från den globala markanvändningen fördelas ut på två 

kategorier mark; åkermark och extensiv betesmark. För att allokera de globala utsläppen 

från förändrad markanvändning används potentiell netto primärproduktion (NPP) som ett 

referensvärde för att bestämma hur mycket det är möjligt att producera på den marken. 

Detta innebär att om man tar i anspråk ett hektar med hög produktionsförmåga men 

använder det dåligt (=får låga skördar) så är resultatet ett högre tal på utsläpp från LUC än 

om marken hade genererat höga skördar.  

  

De metoder som används för att beräkna indirekta effekter av förändrad markanvändning 

(så kallade ILUC-faktorer) som en följd av den expanderade produktionen av biobränsle 

på åkermark baseras på partiella eller generella ekonomiska jämviktsmodeller. I dessa 

modeller ingår relationer mellan tillgång, efterfrågan och priser på jordbruksprodukter 

och beräkningar av marknadseffekter görs i ekonomiska jämviktsekvationer (EU, 2010). 

Så här långt har ILUC-faktorer framförallt beräknats för biodrivmedel (etanol och RME) 

vars produktion innebär att en ny efterfrågan av jordbruksråvaror leder till 

undanträngningseffekter (Searchinger m fl, 2008). Men principen är densamma för en 

framtida ökande efterfrågan av jordbruksprodukter, t ex den prognosticerade 

köttproduktionen, vilka marknadseffekter detta kan medföra och hur dessa överförs i 

jordbrukssystemet med expanderande jordbruksmark för mer bete och sojaproduktion. 

Forskning inom detta område pågår, sambanden mellan orsak-verkan är dock mycket 

svåra att förstå och beskriva i modeller.  

Tillgång på data 

Skördestatistik 

I dag baseras den officiella skördestatistiken på uppgifter som lantbrukare ger via 

telefonintervjuer eller internet. Information samlas in om total bärgad kvantitet av varje 

gröda från de intervjuade företagen. För spannmål omräknas de uppgivna kvantiteterna 

till 14% vattenhalt, för trindsäd görs omräkning till 15% vattenhalt och för oljeväxter till 
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9%. För vall omräknas kvantitetsuppgifterna till standardvattenhalten 16,5 %. För 

slåttervall ingår endast förstaskörd och återväxt. Rena betesvallar eller återväxt som 

tillvaratagits genombete ingår inte (SCB 2010a). 

 

Fram till början av 1990-talet baserades statistiken på SCB:s objektiva 

skördeuppskattningar. På uttagna gårdar uttogs då skördeprover av särskild personal och 

dessa prover låg till grund för skördeberäkningarna för flertalet viktiga grödor. Det 

statliga skördeskadeskyddet som fanns mellan 1969-1987 var den viktigaste orsaken till 

det omfattande systemet med objektiva skördeuppskattningarna. Statens ansvar för 

skördeskadeskyddet upphörde efter 1987 års skörd då det övertogs av LRF. Under andra 

hälften av 1900-talet förändrades undersökningsmetodiken och den objektiva metoden 

med provtagning i fält upphörde p g a för höga kostnader (Olofsson, 1999). 

 

Från 1998 baseras skördestatistiken för spannmål, trindsäd och oljeväxter på 

telefonintervjuer med lantbrukaren. För potatis baserades statistiken mellan åren 1999-

2005 på enkätuppgifter från lantbrukare kompletterade med telefonintervjuer. I vall 

utfördes viss provtagning i fält under åren 1993-1997 av förstaskörden. Sedan upphörde 

undersökningen 1998 för att sedan återinföras 2002 med enkätundersökningar och från 

2008 ingår även undersökningen om vallskördar i systemet som baseras på 

telefonintervjuer (Olofsson, 1999). När det nya systemet infördes, grundat på 

lantbrukarnas uppgifter, jämförde SCB skördeuppskattningar i detta nya system med det 

tidigare systemet som baserades på objektiva provyteundersökningar. På riksnivå var 

skillnader mellan systemen ofta signifikanta och i vissa fall stora. När statistiken bröts ner 

på län och skördeområden, blev de signifikanta skillnaderna fler och ännu större. På 

skördeområdesnivå verifierade SCB både positiva och negativa skillnader, som kunde 

vara ända upp till 40%. Jämförelsen av de två systemen visade den stora osäkerhet på 

grund av systematiska fel som är förknippade med skördeuppskattningar genom 

intervjuer med lantbrukare (Olofsson, 1999). 

 

Uppskattningen av de ekologiska skördarna följer samma system som konventionella 

skördar, dvs baseras på telefonintervjuer (eller Internetsidor) där uppgifter samlas in om 

hektarskördar, obärgade arealer, spannmål, trindsäd skördad som grönfoder etc. I 

skördestatistiken definieras populationen ekologisk odling som alla jordbruksföretag >2 

ha åker som erhåller miljöstöd för ekologiska produktionsformer. Hektarskördarna 

baseras på all areal, även obärgad, vilket innebär att om stora arealer obärgat förekommer 

så sänks den skattade hektarskörden.  

Produktion av animalier 

Jordbruksverket rapporterar inte separat statistik för produktion av ekologiska 

animalieprodukter. För mejeriprodukter redovisar Svensk Mjölk invägd mängd ekologisk 

mjölk vid svenska mejerier och mjölk är den animalieprodukt som har säkrast 

produktionsstatistik
5
. 2009 var invägningen av ekomjölk 228 miljoner kg vilket 

motsvarade knappt 8% av total invägning. Under 2010 ökade antalet ekologiska 

mjölkgårdar och i september var runt 9% av den invägda mjölken ekologiskt producerad 

(www.svenskmjolk.se). Enligt Svenska Ägg var produktionen av ekologiska ägg ca drygt 

11000 ton och knappt 14000 ton 2009 respektive 2010 vilket motsvarar 11 – 12% av 

landets totala äggproduktionen (Odelros, Å., pers medd, 2011). 

                                                 
5
 Jordbruksverkets publicerade officiella uppgifter om mjölkproduktionen grundar sig för övrigt på Svensk 

Mjölks statistik 

http://www.svenskmjolk.se/
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Ekokött har publicerat slaktstatistik för gris, nöt och lamm sedan 1998, i början för varje 

år och sedan 2006 vartannat år. Den senaste statistiken publicerades 2008 och eftersom 

föreningen Ekokött har upphört är det osäkert hur detta kommer att följas upp i framtiden. 

2008 var runt 10% av lammslakten KRAV-märkt vilket var en kraftig ökning sedan 2006 

men fortfarande var det en del av de ekologiskt uppfödda lammen som slaktades 

konventionellt och alltså såldes om konventionellt lamm. Knappt 5% av kalvslakten var 

från ekologiska djur 2008 men denna uppfödning har inte haft något KRAV-tillägg och 

har förmodligen sålts på nischmarknader. Ekologiska ungdjur utgjorde 6,7% av 

ungdjursslakten 2008; andelen var lägre för ungtjurar men väsentligt högre för stutar 

(knappt 12% av totala slakten). Slakt av ungkor ingår i Ekokötts slaktstatistik, detta är 

kvigor som kalvat in men som inte håller måttet för mjölkproduktion och därför slaktas ut 

efter en laktation. För äldre mjölkkor som slaktas, så kallade utslagskor, finns ingen 

separat statistik för ekologisk produktion.  

 

Produktionen av ekologiskt griskött är mycket liten, 2008 bedöms ca 0,8% av den 

svenska grisslakten vara ekologisk (Ekokött, 2010). För ekologisk slaktkyckling finns 

ingen statistik tillgänglig alls, men produktionen är mycket liten och det finns endast 

några enstaka uppfödare i landet. 

Energianvändning 

Den officiella statistiken om dieselanvändning i jordbruket baseras på 

intervjuundersökningar som publiceras med viss oregelbundenhet (2007, 2002, 1994 och 

1986) (SCB 2008). Den totala dieselanvändningen i jordbruket har minskat med 15% 

under de senaste 20 åren men utslaget på hektar åkermark i produktion (träda undantaget) 

är det liten skillnad under perioden. 2007 användes ca 278 000 m3 diesel på 2,36 miljoner 

ha (ca 118 l/ha) att jämföra med ca 333 000 m3 diesel 1986 på 2,8 miljoner ha (ca 119 

l/ha). Dessutom har animalieproduktionen minskat under de 20 åren så baserat på 

statistiken är det svårt att entydigt säga att dieselanvändningen i jordbruket har minskat. 

Det finns inga separata undersökningar på dieselanvändning i ekologiskt jordbruk. 

Baserat på grödfördelning, växtföljder och behov av olika fältarbeten har vi gjort en 

uppskattning på dieselanvändning i olika ekologiska grödor i några typväxtföljder vilken 

redovisas i Bilaga 1. 

 

Olja är ännu den dominerande energikällan för torkning av spannmål, oljeväxter och 

trindsäd; under senare år har biobränsle börjat användas, men det är fortfarande i liten 

omfattning i jordbruket (SCB 2008). Det finns ingen statistik som visar att ekologisk 

produktion i större omfattning använder biobränsle för torkning av spannmål. Den totala 

oljeförbrukningen för torkning och annan uppvärmning finns beskriven i statistiken för 

åren 1986, 1994, 2002 och 2007 och varierar mellan 48 000 – 76 000 m3 utan någon 

trend för ökning eller minskning. Det enskilda årets skördeväder har naturligtvis helt 

avgörande betydelse torkningsbehovet och i klimatberäkningar av CO2-utsläpp från 

torkning används vanligen en ”normalsituation”, tex att höstvete torkas från 19 till 14% 

vattenhalt baserat på en förbrukning av 0,15 l olja per kg borttorkat vatten (Edström m fl, 

2005). Beräkningsmetod för torkning redovisas i Bilaga 1. 

Import av fodermedel 

Som tidigare beskrivits används den dominerande delen av den ekologiska åkermarken 

till produktion av foder och endast mindre volymer importerat foder tillkommer. 

Jordbruksverket publicerar årligen statistik som baseras på rapporter från foderindustrin 
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om använda foderråvaror i kraftfoderproduktionen (SJV 2010c). Denna statistik 

rapporterar endast foderråvaror som säljs från industrin och foderspannmål och trindsäd 

som används direkt på gårdar eller säljs mellan gårdar ingår inte i statistiken. 

Jordbruksverkets foderstatistik kan därför generellt inte användas för information om hur 

mycket kraftfoder som förbrukas i den svenska animalieproduktionen (Cederberg m fl, 

2009). Vidare särskiljer inte foderstatistiken på konventionella och ekologiska 

foderråvaror så baserat på Jordbruksverkets statistik går det inte att få information om 

import av fodermedel till den ekologiska animalieproduktionen. 

 

Vi samlade in data från de tre stora foderföretagen Lantmännen, Svenska Foder och 

Spannex för att få en bild av hur stor foderimporten är och vad som importeras och 

använde ekologiskt mjölkfoder som studieobjekt. Företagen lämnade data om ingående 

råvaror och volymer i kraftfoder till ekologiska mjölkkor. Spannmålen i företagens 

kraftfoderblandningar utgörs helt av svensk vara och domineras av vete/rågvete (2008-

2009). Mindre mängder rapskaka (mera 2009 än 2008 p g a låga skördar 2009) importeras 

från EU-länder, särskilt Danmark. Det stora bidraget av importerat fodermedel utgörs av 

ekologiska sojaprodukter som 2009 uppgick till knappt 13 000 ton och dominerades av 

sojabönor från Italien; andra importländer var Argentina, Indien och Kina. I Bilaga 2 

beskrivs en översikt och beräkning av utsläppen av växthusgaser från importerad 

ekologisk soja. 

Tillförsel av gödselmedel 

SCB lämnar uppgifter om gödslingsnivåer för stallgödsel och specialgödselmedel i 

ekologisk odling för slåttervall och spannmål. Denna statistik anger hur stor andel av 

arealen som tillförs gödsel samt kvävegiva. Vad gäller ekologisk specialgödsel är Biofer 

är en dominerande produkt. Råvaror till Biofer är biprodukter från slakteriindustrin i form 

av köttmjöl och köttbenmjöl, kycklinggödsel samt vinass från jästindustri.  

 

2009 gödslades knappt 20% av den ekologiska spannmålsarealen med 

specialgödselmedel motsvarande ca 60 kg N/ha och 8% av arealen fick både 

specialgödselmedel och stallgödsel, giva ej angiven  (SCB 2010b). Från detta beräknas att 

runt 25% av den ekologiska spannmålsarealen (ca 22 000 ha 2009)  tillfördes en giva om 

65-70 kg N/ha vilket motsvarar 650-700 kg/ha Biofer 10-3-1.  En gödslad areal om runt 

22 000 ha skulle innebära att runt 15 000 ton Biofer användes i den ekologiska odlingen 

2009. 

 

I Bilaga 3 redogörs för en analys om produktionen av Biofer och utsläppen av 

växthusgaser förknippade med produktionen. 

Lustgasutsläpp från mark 

För att beräkna direkta utsläpp av lustgas behövs data om tillfört kväve till marken via 

gödselmedel (mineraliskt och organiskt) och kväve tillfört med skörderester vilket också 

inkluderar nedbrukad gröngödsling och fånggrödor. Uppgifter om tillförsel av kväve i 

stallgödsel och specialgödsel (t ex Biofer) lämnas i SCB:s gödselmedelsundersökning 

(SCB 2010b) och har kompletterats med data från Ekologisk Växtnäringsundersökning 

(EVU) (SJV 2005). 

Kväve tillfört marken med skörderester beräknas enligt IPCC:s riktlinjer (IPCC 2006) och 

en viktig parameter i denna beräkning är skördens storlek. Högre skördar innebär mera 

skörderester och mera N i skörderester. Vidare behövs data om hur mycket halm som 

bärgas eftersom tillförseln av N till mark från skörderester minskar om halmen bortförs. 
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Det finns generellt bristfälliga data idag för hur mycket halm som nedbrukas respektive 

bortförs i svenskt jordbruk och den senaste statistiken kommer från 1997. Någon separat 

statistik om nedbrukning/bortförsel av halm i ekologisk jordbruk finns inte. I beräkningar 

av ekologiska grödors klimatavtryck har vi därför gjort egna antagande om nedbrukning 

av halm och även förekomsten av fånggröda. 

Metan från djur och gödsellager 

I de studier som vi redovisar om animalieprodukters klimatavtryck har metanutsläpp från 

djur (framförallt idisslare) gjorts med olika modeller. Eftersom olika beräknings-modeller 

kan ge olika utsläppsfaktorer per djur trots att indata i modellberäkningarna är desamma 

är det viktigt att man använder samma modell när man jämför olika produktionssystem 

(Flysjö m fl, 2011a).  

 

Viktiga indata för beräkning av metan från gödsellager är djurslag, gödselproduktion, typ 

av gödselsystem och lager samt lagringstid. För mjölkkor finns det bra data om dessa 

uppgifter men för ungdjur och köttdjur är det svårt att få uppgifter om gödselsystem i 

olika produktionssystem. Särskilt förekomsten av djupströ (som kan ge upphov till 

relativt stora utsläpp av växthusgaser) och hur lång tid djuren vistas på djupströ inomhus 

alternativt släpper gödseln direkt på bete är viktiga indata vid beräkningar av nötköttets 

klimatavtryck. 

Osäkerheter i beräkningarna av klimatavtryck 

Det är framförallt tre faktorer som påverkar osäkerheter i beräkningar av 

jordbruksprodukters klimatavtryck: 1) osäkerheter i beräkningsmodeller; 2) osäkerheter i 

mätdata; 3) variationer som en följd av gårdars produktionsmetoder och management som 

inte fångas in i om antalet gårdar som man samlar in data från är för litet. 

 

Osäkerheter i modeller för utsläppsberäkningar av metan och lustgas 

De modeller som idag används för att beräkna utsläppen av metan och lustgas från djur 

och mark är behäftade med stora osäkerheter, detta gäller särskilt lustgasavgången från 

kvävetillförsel till mark. Emissionsfaktor för lustgasavgång är 1% förlust av tillförd 

mängd kväve men osäkerhetsintervallet för faktorn är stort: 0,3 – 3%. Flysjö m fl (2011a) 

hävdar att klimatmärkning av livsmedelsprodukter med ”exakta tal” är tveksamt givet de 

osäkerheter som finns i emissionsfaktorerna som används vid beräkningar av 

produkternas klimatavtryck. Argument för detta påstående visar författarna i en studie där 

klimatavtrycket jämförs för svensk och nya zeeländsk ”medelmjölk” och där en statistisk 

analys utförs för att undersöka hur osäkerheten i emissionsfaktorer för beräkning av 

metan-och lustgasutsläpp påverkade säkerheten i det genomsnittligt beräknade 

klimatavtrycket för de två mjölkproduktionssystemen, se Figur 13. 
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Figur 13 Konfidensintervall (95%) för VHG-utsläpp per kg mjölk (ECM) för Nya 

Zealand, NZ (överst) och Sverige, SE (nederst) baserat på Monte Carlo simulering. De 

vertikala linjerna indikerar den lägre och övre gränsen for intervallet (2,5 – 97,5%).  

 

Klimatavtrycket för nya zeeländsk mjölk var i medeltal 1 kg CO2e/kg ECM (100% 

allokering till mjölk) med 95% konfidens intervall mellan 0,6-1,52 kg CO2e/kg medan 

den svenska mjölkens avtryck i medeltal var 1,16 kg CO2e/kg (100% allokering till 

mjölk) med 95% konfidensintervall mellan 0,83 – 1,56 kg CO2e/kg.  Analysen visar att 

pga osäkerheterna i emissionsfaktorer för beräkning av metan från djurens fodersmältning 

och lustgasavgång från kvävegödsling och kväveförluster erhåller man ett stort intervall 

kring medeltalet. I medeltal hade den svenska mjölken ett klimatavtryck som var 15-20% 

högre men beaktat det stora konfidensintervallet kring medeltalsberäkningarna kan man 

inte med statistisk säkerhet, här definierat som 95% konfidens, entydigt säga att NZ mjölk 

har lägre utsläpp än svensk. Endast fortsatt forskning för förbättrad kunskap om metan 

och lustgasavgång från biologiska system som kan användas för att förbättra 

beräkningsmodellerna kan minska denna typ av osäkerhet. 

 

Osäkerheter i mätdata 

En annan typ av osäkerheter i beräkningar av klimatavtryck uppstår p g a osäkerheter i 

mätdata. Exempel på detta är dagens officiella skördestatistik där lantbrukare lämnar 

uppgifter på skördar och där det ofta är fallet att han/hon inte har vägt skördarna utan 

lämnar uppgifter om (subjektivt) uppskattade skördar. Det är uppenbart att denna metod 

för att bestämma skörd innehåller mycket större osäkerheter än äldre tiders objektiva 

skördeuppskattningar. Ett särskilt fall är här intag av foder på bete där man inte kan göra 

mätningar utan måste beräkna foderkonsumtionen baklänges via djurens tillväxt och 

produktion. Detta gör att indata i beräkningar av klimatavtryck från extensiv produktion (t 

ex året-runt baserad extensiv nötköttsproduktion) är betydligt mera osäkra än indata för 

beräkningar av inomhus produktion baserad på inköpta fodermedel (t ex konventionell 

kycklingproduktion) som påminner mer om industriproduktion där in-och utflöden finns 

NZ

Mean: 0.998
SD: 0.257

CV: 25.8%

2.5%: 0.603

97.5%: 1.52

SE

Mean: 1.16
SD: 0.187

CV: 16.2%

2.5%: 0.828

97.5%: 1.56
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väl dokumenterade. Eftersom mycket av ekoproduktionen baseras på betesdrift och 

vallodling där data om skördenivåer är osäkra, leder detta generellt till större osäkerheter 

när klimatutsläpp beräknas för ekologisk jordbruksproduktion jämfört med konventionell. 

Då skördenivåer är viktiga indata vid beräkningar av produkters klimatavtryck och givet 

dagens bristande metoder för att fastställa skördenivåer, särskilt i vallar och bete, bör man 

undvika att lämna ”exakta” tal på klimatavtryck för jordbruksprodukter. 

 

Variationer mellan gårdars produktion 

Det finns en stor variation i management mellan gårdar och denna variation ger upphov 

till olika klimatavtryck från gårdarna. Om det finns en stor variation kan man också säga 

att det finns goda förbättringsmöjligheter i det att gårdar med högt klimatavtryck kan 

anamma metoder som praktiseras av gårdar med låga klimatavtryck. Det är viktigt att 

förstå hur stor variationen är mellan gårdar. Om man samlar in data för en klimatanalys 

för att kunna uttala sig generellt om t ex ekologiskt nötkötts klimatpåverkan så måste man 

samla in data från ganska många gårdar. Henriksson m fl (2011) beräknade att 

mellangårdsvariationen för svenska mjölkgårdar innebär en osäkerhet på åtminstone 

±17% i det medeltalsberäknade klimatavtrycket för svensk mjölk. Denna osäkerhet 

kommer utöver de osäkerheter som har sitt ursprung i osäkra emissionsfaktorer för metan- 

och lustgasberäkningar vilka beskrevs ovan. Figur 14 illustrerar ett exempel på 

mellangårdsvariation för en mycket viktig produktionsparameter, producerad mjölk per 

kg foder. Baserat på analys av 1051 mjölkgårdar (även ekologiska ingick) i IndividRam 

så producerades det i medeltal 1,44 kg mjölk per kg ts foder med en variation mellan 0,96 

– 1,82 kg ECM/kg ts (Henriksson m fl, 2011). Dessa dryga 1000 gårdar ingick i 

IndividRams foderrådgivning med kontinuerlig uppföljning så det är mycket sannolikt att 

spridningen är större om alla svenska mjölkgårdar hade studerats. För nötköttsproduktion 

som sannolikt inte har lika enhetliga utfodringsstrategier som mjölkproduktion är det 

troligt att variationen mellan gårdar i foderförbrukning kan vara ytterligare större. 

 

 

 

 

Figur 14 Fördelning av fodereffektivitet (energikorrigerad mjölk per kg foder (ts) för 

1051 mjölkgårdar i IndividRam (Henriksson m fl, 2011) 

 

Exemplet med variationen i fodereffektivitet på svenska mjölkgårdar är en illustration av 

betydelsen av att samla in data från relativt många gårdar för att komma ifrån en 

osäkerhet i klimatberäkningar orsakad av variationer i management och 
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produktionsmetoder mellan gårdar. En del LCA/carbon footprint studier baseras på data 

från endast några fåtal gårdar. Dessa studier har definitivt ett värde i sig för att öka 

systemförståelsen och lära sig om vilka delar av systemet som ger upphov till mest 

utsläpp. Men om man vill göra generella uttalande om t ex klimatavtryck från ett specifikt 

produktionssystem, t ex ekologiskt nötkött, måste man basera den på data från flera 

gårdar. 
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Ekologiska produkters klimatavtryck 

Vegetabilier och foderprodukter 

Typväxtföljder för växtodling och mjölk har satts samman så att de överensstämmer med 

grödfördelningen på ekologiska gårdar med dessa produktionsinriktningar och 

klimatavtrycken för grödorna i dessa växtföljder t o m gårdsgrind har beräknats. 

Gödslingsnivåer har valts i överensstämmelse med SCB:s gödselmedelsstatistik (SCB 

2010b). Direkta och indirekta emissioner av lustgas har beräknats enligt IPCC:s senaste 

riktlinjer (IPCC 2006). Ammoniakavgång vid spridning av stallgödsel samt kväveläckage 

har beräknats med STANK. Förbrukning av diesel och olja har beräknats enligt samma 

principer som används i SIK:s LCA-foderdatabas och redovisas utförligt i Bilaga 1. 

 

I SIK:s LCA-foderdatabas har miljöpåverkan (användning av energi, mark, fosfor, 

pesticider och utsläpp av växthusgaser samt övergödande och försurande ämnen) 

beräknats för konventionella fodermedel. För foderspannmål har insamling av data och 

beräkning skett för tre regioner; Syd (Skåne), Väst (Västra Götaland) och Öst 

(Östergötland-Mälardalen). Resultaten redovisas i tre steg: 1) odling (= t o m skörd och 

behandling av skördeprodukt, t ex torkning av spannmål), 2) processing (t ex extraktion 

av raps) och 3) transporter (t ex transport av sojamjöl från Brasilien till foderfabrik i 

Sverige).  Vid beräkning av växthusgasutsläppen i odlingen ingår: utsäde, produktion av 

gödselmedel, pesticider, diesel och olja, användning av diesel och smörjolja i 

arbetsmaskiner, olja och el för torkning, direkt lustgasavgång från tillfört kväve 

(mineralgödsel, stallgödsel, skörderester) och indirekt lustgasavgång från emissioner av 

nitrat och ammoniak som är förknippade med odlingen. Första versionen av 

foderdatabasen publicerades 2008 och baserades på skördenivåer och produktions-

förhållanden 2004-2006 (Flysjö m fl, 2008). För tillfället pågår en uppdatering av 

foderdatabasen med skördenivåer för 2007-2009 ingår, nya utsläppsdata för 

mineralgödselproduktion, justerade data för sojamjöl mm. Den uppdaterade 

foderdatabasen kommer att publiceras på Internet senare under 2011. I jämförelserna har 

vi använt resultat från den uppdaterade LCA-foderdatabasen vilket innebär att vi har 

räknat med att 60% av kvävegödseln är producerad med BAT-teknik (se också Figur 12). 

Skördenivåer 

Eftersom klimatavtrycket redovisas per kg produkt så är någorlunda korrekta uppgifter 

om levererade produkter viktigt. Som tidigare beskrivits har skördestatistiken brister och 

vi har därför använt två olika skördenivåer i beräkningarna. Dessa nivåer har satts i 

relation till konventionella skördenivåer och bygger på offentlig statistik (t ex SCB 

2010a). Skördenivå I är satt enligt SCB:s statistik och skördenivå II är satt 10 

procentenheter högre. Skördestatistiken baseras på den totala ekologiska odlingen och det 

bedöms att den certifierade odlingen har högre produktion eftersom man producerar mot 

marknaden med ett tydligare produktivitetsintresse.  

 

Höstvete: Ekologiska höstveteskördar är runt 55% av konventionella på riksnivå den 

senaste femårsperioden. Variationen är stor mellan regioner, Uppland och Östergötland är 

län med relativt stor ekologisk höstveteodling som har något högre relativ skördenivå i 

jämförelse med konventionell. Dock ska påpekas osäkerheterna som är förknippade med 

lantbrukarintervjuer när statistiken bryts ned på läns/områdesnivåer. Vi räknar med två 

skördenivåer för ekologisk höstvete, 55 och 65% av konventionell.  
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Rågvete: Enligt skördestatistiken är ekologiska rågveteskördar runt 60% av 

konventionella den senaste femårsperioden. Vi räknar med skördenivåerna 60% 

respektive 70% av konventionell.  

Havre: De ekologiska havreskördarna har legat mellan 55-60% av konventionella 

skördar under åren 2004-2009, med noteringen att Uppland och Östergötland, som har 

relativt många observationer, har relativt sett högre skördar av ekologisk havre. Havre är 

en fodergröda utan samma systematiska invägning som t ex vårvete eftersom den ofta 

utfodras direkt på gårdarna. Dessutom är en förhållandevis stor andel av den ekologiska 

havreodlingen inte certifierad vilket antas att detta håller nere insatser och skördenivåer. 

Vi räknar med två skördenivåer för ekologisk havre; 60 och 70% av konventionell. 

Korn: Liksom för havre, blir kornet mindre ofta invägt och en stor andel av odlingen är 

inte certifierad. Skördenivån relativt konventionell ligger som havre, runt 55-60%; vi 

räknar två skördenivåer för ekologiskt korn; 60 och 70% av konventionell. 

Vårvete: Enligt skördestatistiken har skördarna i ekologiskt varierat mellan ca 53-60% av 

konventionella skördar den senaste femårsperioden. Vi räknar med två nivåer; 55 och 

65% av konventionella. 

Höstraps: Skördenivåerna i ekologisk höstraps har en fallande trend medan de ökar i 

konventionell höstraps under åren 2004-2009. Ett observandum är att under åren 2007-

2009 så var 5-10% av de ekologiska oljeväxterna redovisade som obärgade att jämföra 

med enstaka procent för konventionell odling. En rimlig skördenivå i ekologisk höstraps 

är runt 50% av konventionell enligt skördestatistiken. Skördesiffrorna för raps kan 

betraktas som mera säkra än för foderspannmål eftersom skörden ofta säljs och därför är 

vägd. Oljeväxter är en gröda som svarar bra på lättlösligt kväve och frånvaron av 

handelsgödsel är en viktig förklaring till den lägre skördenivån liksom den viktiga 

skadegöraren rapsbaggar som enstaka år och i vissa områden kan orsaka stor 

skördereduktion. Att en relativt stor andel av arealen inte bärgas bidrar också till att dra 

ner skördarna. Vi räknar med två skördenivåer för ekologisk höstraps, 50 respektive 60% 

av konventionell. 

Åkerböna: Odlingen av konventionell åkerböna är mycket liten så det är inte logiskt att 

jämföra med konventionell. Baserat på skördenivåer de senaste tre åren räknar vi på två 

skördenivåer: 2 500 kg/ha och 3 000 kg/ha. 

Vall: De ekologiska vallskördarna ligger på 70-84% av konventionella skördar enligt 

statistiken. En större del av de ekologiska vallarna är långliggande vilket är en förklaring 

till den lägre skördenivån. I typväxtföljder har vi använt korta vallar (max 3 år) och därför 

sätts skördenivån till 80% av konventionell. I foderdatabasen för konventionella foder är 

det beräknat med en vallskörd om 7 ton ts/ha efter fältförluster (dvs högre än den 

officiella statistiken för konventionell vallskörd). Med utgångspunkt från detta beräknas 

skörden i de ekologiska vallarna avkasta 5,6 ton ts/ha efter fältförluster. För beräkning av 

N-fixering och skörderesternas storlek beräknas att 15% har förlorats i fältförlust och att 

bruttoskörden således är ca 6,6 ton ts/ha.  

Växtföljder på växtodlingsgårdar 

Enligt Greppa Näringens databas utgörs runt 30% av arealen av vall på ekologiska 

växtodlingsgårdar, se Tabell 1 (Wivstad m fl, 2009). Enligt denna databas är endast en 

mindre andel var rena gröngödslingsvallar vilket överensstämmer ned Jordbruksverkets 

databas över certifierade ekologisk odling där endast runt 100 ha anges vara 

gröngödslingsvallar.  
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Tabell 1 Grödfördelning på ekologiska växtodlingsgårdar i Greppa Näringen 

 

Gröda % Gröda % 

Vall 30 Vårsäd 25 

Foder 18 Trindsäd 11 

Bete 2 Oljeväxter 4 

Frö 2,6 Sockerbetor 3 

Gröngödsling 8 Potatis 2 

Höstsäd 15 Grönsaker 2,8 

Källa: Wivstad m fl, 2009 

 

Vi har räknat på tre olika växtföljder och gödslingsstrategier vilka beskrivs mera ingående 

i Tabell 2. Växtföljd A är femårig och antas finnas i Sydsverige på en lättlera. Vallen i 

denna växtföljd är en ettårig rödklöverfröodling och utgör 20% av arealen. Vårsäd odlas 

på 40% av arealen och trindsäd respektive höstsäd på 20% vardera. Gödseltillförsel är 

ekologisk specialgödsel, här antagit Biofer. Växtföljd B är sjuårig och antas vara belägen 

i Västra Götaland på lättlera med knappt 30% av arealen i vall där första skörden säljs 

som foder och återväxten brukas ned före sådd av höstvete/höstraps. Även vårsäd odlas 

på knappt 30% av arealen medan trindsäd, oljeväxter och höstsäd odlas på ca 14% 

vardera. Biofer och inköpt stallgödsel är växtnäringstillförsel i denna växtföljd. Växtföljd 

C är sexårig och antas finnas i Östergötland på en lättlera. Här är en tredjedel av arealen 

fodervall som säljs som foder till sällskapsdjur med undantag för återväxten i 

andraårsvallen som nedbrukas före sådd av höstraps. Höst- och vårsäd, trindsäd och 

oljeväxter odlas runt 17% vardera. Huvudsaklig gödsling sker med importerad stallgödsel 

i denna växtföljd samt en mindre mängd Biofer. 

 
Växtföljd A 

Spannmålen i växtföljd A har ett klimatavtryck inom området (cirka) 235 - 400 g 

CO2e/kg, se Figur 15. Vårvetet har högst utsläpp vilket förklaras av att de nedplöjda 

ovanjordiska växtresterna efter klöverfrövallen har räknats som tillförd N-tillförsel i 

denna gröda och denna växtmassa beräknades tillföra runt 160 kg N/ha (6 ton ts/ha X 

2,7% N-halt) till marken vilket ger potential för en stor förlust av lustgas. Rågvetet har 

relativt hög skördenivå och tillförs en normal giva med Biofer och denna spannmålsgröda 

hamnar i det lägre utsläppsintervallet . I denna växtföljd har vi räknat med att 2/3-delar av 

spannmålsarealen tillförs specialgödselmedel. Enligt gödselmedelsundersökningarna 

gödslas knappt 25% av den ekologiska spannmålsarealen med specialgödsel (SCB 

2010b).   
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Tabell 2 Beskrivning av växtföljder växtodlingsgårdar 

    Växtföljd A. Femårig med klöverfrö som vall, 20% vallandel, biofer som gödsling, antagen region Skåne 
     Skördenivåer, kg/ha Kommentar Gödsling N-fixering Diesel, Skörderester 

  I II     kg N/ha l/ha   

Havre+insådd klöverfrö 2 620 3 050 
 

Biofer 7-9-0, 850  kg/ha  0 58-59 Halm bortförs 

Klöverfrö 150 175 Brytning sen höst Ingen 170-205 66 Grönmassan, 5-6 t ts/ha, nedbr e skörd 

Vårvete 3 300 3 600 Stubbkörn höst eft vårvete Ingen 0 58 Nedbrukas 

Å-böna/Ärt 2 500 3 000 
 

Ingen 100-120 70 Nedbrukas 

Rågvete+ins fånggröda 3 800 4 400 20% rödklöver i fånggröda Biofer 10-3-1, 700 kg/ha  15 60 Nedbrukas senhöst med fånggröda 

        Växtföljd B. Sjuårig med två ettåriga vallar, delvis gröngödsling, 28% vallandel, biofer och stallgödsel antagen region Västra Götaland 

  Skördenivåer, kg/ha Kommentar Gödsling N-fixering Diesel, Skörderester 

  I II     kg N/ha l/ha   

Vårvete+insådd 2 640 3 120 
 

Biofer 10-3-1, 900 kg/ha 
 

48 Lämnas kvar 

Vall I 6 600 6 600 Antag 60% i sk 1 avsalu Ingen 130 68 Återväxten 40%, nedbrukas för vetesådd 

Höstvete 3 000 3 550 
 

25 t/ha nötflyt, vår  
 

61 Nedbrukas 

Åkerböna+ins fångg 2 500 3 000 
 

Ingen 100-120/15 68 Nedbrukas 

Havre+insådd 2 300 2 700 
 

Ingen 
 

42 Nedbrukas 

Vall I 5 500 5 500 Antag 70% i sk 1 avsalu Ingen 100 55 Återväxten 30% nedbrukas före rapssådd 

Höstraps 1 175 1 410   Biofer 10-3-1, 900 kg/ha   69 Nedbrukas 

        Växtföljd C. Sexårig med tvåårig fodervall, 33% vallandel, stallgödsel, antagen region Östergötland 

  Skördenivåer, kg/ha Kommentar Gödsling N-fixering Diesel, Skörderester 

  I II     kg N/ha l/ha   

Korn + insådd 2 550 3 000 
 

20 t/ha hästgödsel 
 

47 Nedbrukas 

Vall I 6 600 6 600 Skörd 1 och 2 säljs Ingen 130 68 
 Vall II 5 500 5 500 Skörd 1 säljs, återväxt ned Ingen 100 55 Återväxt, 30 % nedbrukas före rapssådd 

Höstraps 1 325 1 600 
 

25 t/ha nötflyt vår 

 
68 Nedbrukas 

Höstvete 3 200 3 775 
 

Biofer 10-3-1 

 
68 Nedbrukas 

Åkerböna 2 500 3 000   Ingen 100-120 68 Nedbrukas 
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Figur 15 Klimatavtryck (gram CO2e per kg spannmål) för spannmål i växtföljd A. Sk I och II är 

låg respektive hög skördenivå, se vidare text. 

 

 
Figur 16 Klimatavtryck (gram CO2e per kg) för övriga grödor i växtföljd A. Sk I och II är låg 

respektive hög skördenivå, se vidare text. 

 

Klöverfröodlingen i växtföljd A har ett mycket högt klimatavtryck, mellan 3,5 – 4,2 kg 

CO2e/kg vilket naturligtvis förklaras av den mycket låga skördenivån, 150-175 kg/ha, se 

Figur 16. Lustgasavgång från klöverfröets skörderester är den stora utsläppskällan, här 

har vi allokerat kväve från underjordiska skörderester (beräknat till ca 70 kg N/ha) till 

klöverfröet medan kvävet i ovanjordiska skörderester som nedbrukas efter fröskörden 

har allokerats till vårvetegrödan efter klöverfröet (se också Figur 16). Åkerbönornas 

utsläpp är beräknat till 230– 260 g CO2e/kg i denna växtföljd varav drygt hälften utgörs 

av lustgas vilken kommer från tillförseln av kväve till marksystemet från bönornas 

skörderester. 

 

Relevanta spannmålsgrödor att jämföra med i foderdatabasen är höstvete och havre. I 

region syd har dessa ett klimatavtryck på knappt 340 CO2e/kg (höstvete) och drygt 380 
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CO2e/kg (havre). Det ekologiska rågvetet i A-växtföljden är jämförbart med fodervetet 

och ligger på ca 65-75% av det konventionella vetets utsläpp.  Havregrödan i växtföjd A 

har ett klimatavtryck på ca 90% av konventionell havre i region syd. Det ekologiska 

vårvetet ligger cirka 10-20% över konventionellt höstvete i foderdatabasen. Jämförelsen 

är inte riktigt korrekt eftersom fodervete gödslas mindre än brödvete och konventionell 

höst/vårvete för brödproduktion därför har ett något högre utsläpp. Man kan också 

invända att vårvetet får bära hela bördan från lustgasutsläppen från de nedplöjda 

skörderesterna av klöverfröets ovanjordiska biomassa eftersom flera grödor i 

växtföljden drar nytta av klöverns förfruktseffekter som sträcker sig över flera år. En del 

av utsläppen skulle därför allokeras även till rågvetet och havren som skulle få högre 

utsläpp. Detta växtföljdsexempel visar dock tydligt hur viktigt det är hantera stora 

mängder kväverika skörderester förnuftigt så att man får ut så stora skördar som möjligt.  
 
Växtföljd B 

Den sjuåriga växtföljden B finns i Västra Götalandsregionen och har spannmålsgrödor 

med klimatavtryck mellan ca 170 till drygt 450g CO2e/kg, se Figur 17. Höstvetet har här 

högst utsläpp, grödan får en flytgödselgiva och kommer efter en ettårig vall där första 

skörden säljs från gården och återväxten brukas ned innan sådd av höstvete, d v s en del 

av vallen blir gröngödsling. Vårvetet tillförs 90 kg N/ha med Biofer och har en relativt 

låg skördenivå. Havregrödan i B-växtföljden gödslas inte utan utnyttjar 

förfruktseffekten av grödan före som är åkerböna samt fånggröda. I detta 

växtföljdsexempel är 2/3-delar av spannmålsarealen gödslad med special- eller 

stallgödsel att jämföra med medeltalet för den ekologiska spannmålen där ca 80% av 

arealen gödslas med någon form av gödsel (SCB 2010a).  

 

En jämförelse med foderdatabasens konventionella spannmålsgrödor i Västra Götaland 

visar att havren i denna växtföljd ligger på ca 40% av konventionell havres utsläpp 

medan det ekologiska höstvetet är i samma nivå eller t o m något högre. Det ekologiska 

vårvetet har klimatavtryck i växtföljd B som är 10-20% lägre än konventionell höstvete. 

 

 
Figur 17 Klimatavtryck (gram CO2e per kg) för spannmål i växtföljd B. Sk I och II är låg 

respektive hög skördenivå, se vidare text. 
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Höstrapsen i växtföljd B har ett klimatavtryck i området ca 800 till drygt 900 gram 

CO2e/kg (Figur 18) vilket är något högre än konventionellt rapsfrö i foderdatabasen. 

Jämfört med spannmål har rapsgrödan generellt en väsentligt lägre produktskörd vilket 

förklarar ett högre klimatavtryck per kg produkt. Ekologiska oljeväxter är en gröda som 

har relativt låg skördenivå jämfört med konventionella, 50-60%. 

 

De skördade vallprodukterna i de båda ettårsvallarna som kommer år 2 och 6 i B- 

växtföljden har låga klimatavtryck, ca 200-230 g CO2e/kg produkt (torrsubstans 

hösilage), se Figur 18. Åkerbönorna har utsläpp på drygt 300 g CO2e/kg produkt vilket 

är i nivå med konventionella åkerbönor.  
 

 
 

Figur 18  Klimatavtryck (gram CO2e per kg) för övriga grödor i växtföljd B. Sk I och II är låg 

respektive hög skördenivå, se vidare text. 
 
Växtföljd C 

Utsläppen för spannmålsgrödorna i C-växtföljden varierar mellan ca 280 till knappt 400 

g CO2e/kg med höstvetet i den lägre delen av intervallet, se Figur 19. Höstvetet har en 

relativt god skörd i denna växtföljd som antas belägen i Östergötland och får en moderat 

gödsling med Biofer. Inga gröngödslingseffekter från förfrukter är lagda på grödan och 

med dessa förutsättningar är klimatavtrycket 75% av nivån på konventionell höstvetes 

avtryck. Kornet tillförs en giva hästgödsel och har relativt låg skördenivå, vilket är 

främsta förklaringen till att utsläppen är högre än för höstvete. Klimatavtrycket är runt 

10% lägre för konventionellt korn i region öst enligt foderdatabasen. 
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Figur 19 Klimatavtryck (gram CO2e per kg) för spannmål i växtföljd C. Sk I och II är låg 

respektive hög skördenivå, se vidare text. 

 

Höstrapsen i C-växtföljden har även den höga klimatavtryck, i området mellan ca 700 till drygt 

800 g CO2e/kg, se Figur 20. Kvävetillförseln till denna gröda är flytgödsel samt en viss 

gröngödslingseffekt från förfrukten vall II där återväxten efter förstaskörden brukas ner före 

sådd av höstrapsen. Åkerböna och vallfodret som produceras i denna växtföljd har låga 

utsläpp. Från förstaårsvallen säljs två skördar och från andraårsvallen endast förstaskörden, 

vilket förklarar det lägre utsläppet för vallgrödan i vall I. Vi har här antagit att vallfodret som 

säljs är rundbalsensilage. I 

 
Figur0 är inte emissioner från plast och transport till fältkant inkluderad, när detta görs 

får vallfodret ett klimatavtryck på ca 100 – 150 g CO2e/kg ts. I SIK:s foderdatabas har 

rundbalsensilage från konventionell klöver/gräs vall beräknats till ca 240 g CO2e/kg ts 

och från konventionell gräsvall till ca 320 g CO2e/kg ts.  
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Figur 20 Klimatavtryck (gram CO2e per kg) för övriga grödor i växtföljd C. Sk I och II är låg 

respektive hög skördenivå, se vidare text. 

 

Växtföljder på mjölkgårdar 

Växtföljd D och E 

VHG-utsläpp i foderproduktionen har beräknats för två typväxtföljder på mjölkgårdar, 

mer ingående beskrivna i Tabell 3. Växtföljd D är sexårig och belägen i Västra 

Götaland, hälften av arealen är vall till slåtter och bete och dessutom odlas havre/ärt 

som grönfoder(helsädesensilage) ett år vilket gör att 2/3-delar av odlingen är 

grovfoderproduktion. Detta stämmer väl överens av grödfördelning rapporterad i olika 

studier av ekomjölkgårdar (Cederberg & Flysjö, 2004; Wivstad m fl, 2009; SJV 2005). 

Växtföljd E är femårig, antagen region är nordöstra Götaland eller östra Mälardalen. I 

denna växtföljd är 60% av markanvändningen vall och ytterligare 20% havre/ärt som 

helsädesensilage. Vi har räknat med något lägre vallskördar i denna växtföljd jämfört 

med D, dels för att få en känslighetsanalys hur olika vallskördar slår, men också baserat 

på det faktum att risken för torka är större i östra Sverige. 

 

Foderspannmålens klimatavtryck i de båda växtföljderna varierar mellan drygt 200 till 

ca 380 gr CO2e/kg spannmål, se Figur 21. Lägst utsläpp har havren i växtföljd D vilket 

förklaras av att ingen gödsel tillförs till denna gröda utan den utnyttjar efterverkan av 

den treåriga vallen som sista vallåret till stora delar betas av korna. Enligt 

gödselstatistiken är det runt 20% av den ekologiska spannmålen som varken tillförs 

stallgödsel eller specialgödsel (SCB 2010a) så denna gödslingssituation är 

förhållandevis vanlig i det ekologiska jordbruket. Den ekologiska havrens utsläpp 

motsvarar runt hälften av utsläppen i konventionell havre i region väst.
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Tabell 3  Beskrivning av växtföljder mjölkgårdar 
   Växtföljd D. Sexårig med treårs klöver/gräsvall, stråsäd/baljväxt tas som helsädesensilage, antagen region Västra Götaland 

  
Skördenivåer, 
kg/ha Gödsling 

N-
fixering Diesel, Kommentar 

  I II   kg N/ha l/ha   

Havre/ärt + insådd 4 700 5 900 10 t/ha djupströ  55/70 84-86 Helsädesensilage, 50% ärt, 15% fältförlust, netto 4 rep 5 t ts/ha 

Vall I 6 600 6 600 Ingen 130 73 2 vallskördar, 6,6 ton ts/ha brutto; 5,6 t ts/ha eft fältförluster 

Vall II 6 600 6 600 25 t/ha flyt vår  130 73 Skörd 1 slåtter. Återväxt bete antagit 70% utnyttjande, netto 2,3 ton ts/ha 

Vall III 5 500 5 500 25 t/ha vår 70 72 Skörd 1 slåtter/bete. Återväxt bete antagit 70% utnyttj, netto 2,3 ton ts/ha 

Havre 2 300 2 700 Ingen 
 

75-76 Halmen bärgas, stubbkörning höst 

Rågvete 3 300 3 800 25 t/ha vår    80 Halmen bärgas, ingen stubb 

0,9 DE/ha (0,6 ko+rekr). Mjölkkorna betar på återväxt Vall II, halva arealen vall III från vår och all återväxt i vall II. Alla kvigor betar naturbete, ej med 

Korna har flytgödsel, kvigorna djupströ 

    Efter skörd av havre/ärt helsädesensilage blir det en mindre vallskörd (ca 1 ton ts/ha) på hösten. Den är inte inkluderad i beräkningarna 

       Växtföljd E. Femårig med treårs klöver/gräsvall, stråsäd/baljväxt tas som helsädesensilage, antagen region Mellansverige/Östergötland 

  
Skördenivåer, 
kg/ha Gödsling 

N-
fixering Diesel, Kommentar 

  I II   kg N/ha l/ha   

Havre/ärt + insådd 4 700 5 900 30 t/ha nötflyt 55/70 93-95 Helsädesensilage, 50% ärt, 15% fältförlust, netta 4 rep 5 t ts/ha 

Vall I 5 300 5 300 Ingen 115 72 2 vallskördar, 5,3 ton ts/ha brutto; 4,5 t ts/ha eft fältförluster 

Vall II 5 300 5 300 Ingen 115 55 Skörd 1 slåtter. Återväxt bete antagit 70% utnyttjande, netto ca 2 ton ts/ha 

Vall III 5 000 5 000 25 t/ha vår 70 72 Skörd 1 slåtter/bete. Återväxt bete antagit 70% utnyttj, netto 2 ton ts/ha 

Korn 2 550 3 000 20 t/ha nötflyt    92-93 Halmen bärgas, stubbkörning höst 

0,9 DE/ha (0,6 ko+rekr). Mjölkkorna betar på återväxt Vall II, halva arealen vall III från vår och all återväxt i vall II. Alla kvigor betar naturbete, ej med 

Alla djur på flytgödsel  

      Efter skörd av havre/ärt helsädesensilage blir det en mindre vallskörd (ca 1 ton ts/ha) på hösten. Den är inte inkluderad i beräkningarna 
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Figur 21 Klimatavtryck (gram CO2e per kg) för spannmålen i växtföljd D och E på 

mjölkgårdar. Sk I och II är låg respektive hög skördenivå, se vidare text. 

 

Rågvetet i växtföljd D och kornet i växtföljd E har klimatavtryck i området 270 – 380 

gram CO2e/kg. Lustgasutsläppen är väsentligt högre för dessa två grödor än för havren 

vilket beror på att båda grödorna gödslas med flytgödsel, 20-25 t/ha. Detta motsvarar en 

kvävetillförsel om 65 – 80 kg total-N/ha. Enligt gödselstatistiken gödslas runt 50% av 

den ekologiska spannmålen med stallgödsel motsvarande en giva om runt 100 kg total-

N/ha (SCB 2010a). Rågvetets avtryck är 60-70% av konventionell motsvarighet i region 

väst och kornets avtryck är ca 80-90% av konventionellt korn i region öst. 

 

Klimatavtrycket för grovfoderproduktionen i växtföljd D visas i Figur 22. 

Förstaårsvallen där två skördar tas som slåtter ligger mycket lågt, endast ca 80 g 

CO2e/kg ts. Ingen stallgödsel tillförs förstaårsvallen utan det är baljväxterna som bidrar 

med kvävetillskottet. Utsläppen av CO2 kommer främst från diesel vid skörd samt en 

fördelning av plöjning mm på tre vallgrödor, lustgasen motsvarar en tredjedel av det 

som frigörs från skörderester vid vallbrottet. Detta utsläpp fördelas över alla tre vallåren 

enligt metod som anges i IPCC:s senaste riktlinjer (IPCC 2006). I foderdatabasen 

beräknas konventionellt gräs/klöverensilage (plansilo, samma skördemetod som antagits 

ovan) till ca 220 g CO2e/kg ts och gräsensilage till knappt 300 g CO2e/kg ts. 

 

För andraårsvallen redovisas två klimatavtryck, dels inklusive utsläpp från betesgödseln 

från mjölkkorna (ca 300 g CO2e/kg ts foder) dels utan betesutsläppen (ca 170 g CO2e 

per kg ts). I vall II och III tillförs stallgödselkväve både maskinellt och med kornas 

betesgödsel eftersom återväxten betas. Enligt IPCC:s riktlinjer är emissionsfaktorn 1% 

förlust av lustgaskväve av tillfört N för stallgödsel och 2% för betesgödsel. Det är något 

förvånande att utsläppen från stallgödsel skulle fördubblas om gödseln faller på bete 

direkt från djuren jämfört med om den sprids maskinellt och IPCC anger också en 

mycket hög osäkerhet för betesfaktorn (2%). Nya Zealand har en nationell 

emissionsfaktor för betesgödsel som är 1% (Flysjö m fl, 2011) vilken är baserad på ett 

antal försök och godkänd i internationella granskningar av landets 
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växthusgasrapportering. Även resultat från europeiska försök visar på lägre avgång från 

lustgas än 2% av N i betesgödseln, särskilt om betet är ogödslat (Flechard m fl, 2007). 

 

Vi beräknade klimatavtrycket för vall II och III med (2% faktor) och utan (0% faktor) 

emissionerna för betesgödseln eftersom vi vill visa effekterna av gödselinsatser som är 

direkt knutna till vallodlingen. Betesgödseln från djuren kan mer direkt hänföras till 

djuren och ska man jämföra olika vallfodersystem så måste man vara uppmärksam på 

var i produktionen de olika insatserna tillskrivs. Om man har ett produktionssystem med 

liten betesdrift så får man skörda mera foder maskinellt vilket kostar resurser, 

framförallt av diesel, men man ”slipper” avgång av lustgas från betesgödseln. Men i 

stället får man ökade utsläpp från flytgödsellager av metan i samband med lagringen 

och detta kan vara betydande eftersom metanbildning i flytgödsellager är starkt 

avhängigt temperaturen vilket gör förlusterna störst under sommaren när betesdrift hade 

varit möjlig. 

 

Enligt gödselstatistiken gödslas drygt hälften av den ekologiska slåttervallen med 

stallgödsel motsvarande en giva på runt 120 kg total-N/ha (SCB 2010a). I exemplet här 

har vi räknat med stallgödseltillförsel på 2/3-delar av vallarealen på ca 80 kg N/ha. 

Betesgödsel ingår inte i SCB:s statistik över tillförd gödsel. 

 
Figur 22 Klimatavtryck (gram CO2e per kg torrsubstans) för grovfodret i växtföljd D på 

mjölkgårdar. Sk I och II är låg respektive hög skördenivå, se vidare text 

. 

Beroende på skördenivå så är klimatavtrycket för havre/ärt-ensilage i inom intervallet 

120 – 140 gram CO2e/kg ts. CO2 från diesel utgör en något större andel av klimat-

avtrycket eftersom detta är en ettårig gröda i motsats till vallen där dieseln från 

bearbetning och plöjning slås ut över tre år. Havre/ärt-grödan i växtföljd D erhåller 

djupströgödsel från kvigorna motsvarande ca 100 kg total-N/ha. 

 

Figur 23 visar klimatavtrycket för grovfodret i växtföljd E och mönstret med låga 

utsläpp i vall I och betydligt högre i Vall II och III känns igen från växtföljd D. Något 

lägre vallskörd men också lägre stallgödselgiva innebär också något lägre utsläpp från 

Vall II. Även här är klimatavtrycket på vallfodret i vall II och III redovisat med och utan 

betesgödsel. Utsläppen från havre/ärt helsädesensilaget ligger i området 170-200 gram 
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CO2e/kg ts, d v s något högre än växtföljd D vilket framförallt beror på en högre 

tillförsel med stallgödsel till grödan i denna växtföljd. 

 

 
 
 Figur 23 Klimatavtryck (gram CO2e per kg torrsubstans) för grovfodret i växtföljd E på 

mjölkgårdar. Sk I och II är låg respektive hög skördenivå, se vidare text. 
 

VHG-utsläpp för konventionellt vallfoder i foderdatabasen med 60% BAT-kvävegödsel 

är (ensilage i plansilo) ca 225 g CO2e/kg ts för konventionell klöver/gräsvall och cirka 

300 g CO2e/kg ts konventionell gräsvall.  Utan beaktande av betesgödseln så har 

grovfodret på i typväxtföljderna på mjölkgårdarna ett klimatavtryck i området 80 – 220 

gram CO2e/kg ts med lägsta värde i den ogödslade förstaårsvallen och högst i vall III 

som betas (något lägre utnyttjande antaget jämfört med slåtter) och som därmed har en 

lägre produktion. Som ett medeltal för hela grovfoderskörden är det ekologiska 

klimatavtrycket väsentligt lägre jämför med de konventionella gräsvallarna och även 

lägre än de konventionella klöver/gräsvallarna i foderdatabasen.  

 
Kvävebalanser i typväxtföljderna 

Eftersom emissioner av lustgas utgör en betydande del av vegetabilieproduktionens 

klimatavtryck analyserades kväveflödena i växtföljderna mera ingående. I Tabell 4 och 

5 visas växtodlingsgårdarna och mjölkgårdarnas kvävebalans: tillförseln av inköpt 

kvävegödsel, dvs biofer och/eller inköpt stallgödsel vilket endast förkommer på 

växtodlingsgårdarna i exemplen, N-fixering i baljväxterna som årligt genomsnittsvärde, 

samt atmosfäriskt. Bortförseln i skörd är försålda produkter multiplicerat med 

kväveinnehåll för växtodlingsgårdarna och för mjölkgårdarna, beräknade skördade 

(betade) produkter från fält multiplicerat med kväveinnehåll. Vi har inte inkluderat 

tillförd N med inköpt utsäde (små mängder). 
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Tabell 4 Kväveflöden (kg N/ha) och utnyttjandegrad som ett årsmedeltal för de tre 

typväxtföljderna (se vidare Tabell 2) på växtodlingsgårdarna i beräkningsexemplet 

 

  Växtf A Växtf B Växtf C 

  Sk nivå I Sk nivå II Sk nivå I Sk nivå II 
Sk 
nivå I 

Sk nivå 
II 

Inköpt gödsel-N 26 26 39 39 43 43 

N-fixering 57 68 49 52 55 58 

N-nedfall 10 10 7 7 5 5 

Totalt 93 104 95 98 103 106 

Bortfört i skörd 59 68 61 69 71 79 

Överskott 34 36 34 29 32 27 

Utnyttjandegrad 0,63 0,65 0,64 0,70 0,69 0,75 

 

Utnyttjandegraden ligger generellt runt 65-70% vilket är i nivå med konventionella 

växtodlingsgårdar och något högre än ekologiska växtodlingsgårdar redovisat i Greppa 

Näringens databas (Wivstad m fl, 2009). Den totala kvävetillförseln är på samma nivå 

för de tre växtföljderna men A har en relativt större tillförsel kväve från biologisk N-

fixering vilket förklaras av växtföljdens klöverfrövall där mycket små mängder bortförs 

med fröskörden samtidigt som mycket biomassa lämnas kvar och brukas ned, ett 

förhållande som närmast är att betrakta som en gröngödslingsgröda. 

 
Tabell 5 Kväveflöden (kg N/ha) och utnyttjandegrad som ett årsmedeltal för de tre 

typväxtföljderna (se vidare Tabell 3) på mjölkgårdarna i beräkningsexemplet 

 

  Växtf D Växtf E 

  Sk nivå I Sk nivå II Sk nivå I Sk nivå II 

Stallgödsel 72 72 72 72 

N-fixering 64 67 70 74 

N-nedfall 7 7 5 5 

Totalt 143 151 147 151 

Bortfört i skörd 98 104 94 100 

Överskott 45 42 53 51 

Utnyttjandegrad 0,69 0,71 0,64 0,66 

 

Kvävebalanserna på mjölkgårdarna visar också goda utnyttjandegrader av kvävet på 

runt 65-70% (se Tabell 5). Här är det viktigt att observera att detta är en ”soil-balance” 

beräkning som endast inkluderar växtodlingen och därför inte kan jämföras med resultat 

från växtnäringsbalanser inom t ex Greppa Näringen som omfattar hela gården, så 

kallade ”farm-gate” beräkningar.  Överskotten för mjölkgårdar blir lägre med denna 

beräkning eftersom även djuren då ingår inklusive N-förluster i stallar och gödsellager.  

 
Proteinkraftfoder 

I de typväxtföljder på mjölkgårdar som vi har räknat på förekommer inte grödorna raps 

och åkerbönor/ärt som är viktiga för produktionen av proteinråvara till ekologiskt 

kraftfoder i Sverige. Anledningen till att dessa grödor inte inkluderades i 

mjölkväxtföljderna är att olika studier som redovisar grödfördelning på ekomjölkgårdar 
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i verkligheten samstämmigt visar att oljeväxter och trindsäd till mogen skörd odlas i 

mycket liten omfattning på de ekologiska mjölkgårdarna. Oljeväxter och trindsäd odlas 

istället på ekologiska växtodlingsgårdar (som vi såg från växtföljd A, B och C) och säljs 

vanligen till foderindustrin för att blandas in i olika kraftfoderprodukter. Baserat på de 

klimatavtryck som vi har beräknat för odlingen av åkerbönor och höstraps har vi följt 

foderkedjan vidare och beräknat klimatavtrycket för de olika foderråvarorna vid 

foderfabrik, se Figur 24, observera att utsläpp från förändrad markanvändning inte ingår 

här. Samma avgränsning har gjorts för den importerade sojan från Italien (där grunddata 

beskrivs i Bilaga 2) samt för konventionellt svenskt rapsmjöl och konventionellt 

sojamjöl från Brasilien (data från SIK:s foderdatabas). Italiensk ekologisk soja har 

liknande klimatavtryck som svensk ekologisk rapskaka, trots transporten genom 

Europa, och detta är framförallt en effekt av den lägre skördenivån i svensk raps jämfört 

med italiensk soja. Det konventionella rapsmjölet har utsläpp i samma nivå som den 

ekologiska rapskakan. 

 

 
 
Figur 24 Klimatavtryck (gram CO2e per kg produkt vid svensk foderfabrik) för proteinråvaror i 

kraftfoderproduktion. Observera att utsläpp från förändrad markanvändning inte ingår. 

 

VHG-utsläpp orsakade av förändrad markanvändning (Land Use Change, LUC) där 

särskilt avskogning i tropikerna leder till stora utsläpp, ingår inte i klimatavtrycket i 

Figur 24. Som tidigare beskrivits finns det ännu inte någon överenskommen metodik 

internationellt om hur dessa utsläpp skall inkluderas men några studier har nyligen 

presenterat så kallade ”LUC-faktorer” för sojamjöl. LUC-faktorn för brasiliansk 

sojamjöl enligt Gerber et al (2010) (där det förutsätts att all marktransformation sker 

från tät skog) innebär en kraftig ökning av den konventionella brasilianska sojan, från 

knappt 0,6 kg CO2e/kg sojamjöl vid svensk foderfabrik (se Figur 25) till totalt drygt 8 

kg CO2e/kg sojamjöl.  Även den mera försiktiga beräkningen som Leip m fl (2010) gör 

där det förutsätts att marktransformation sker från en blandning av olika ekosystem i 

Sydamerika (gräsmarker, buskvegetation och skogsmark) ger en LUC-faktor på ca 3 kg 

CO2e/kg sojamjöl importerat till EU från Sydamerika. Använder vi denna faktor hamnar 

vi på ett klimatavtryck på konventionell soja om drygt 3,5 kg CO2e/kg, även detta 

väsentligt högre än övriga proteinråvaror som odlas i icke-avskogningsområden.  
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Skillnaderna i klimatavtryck för olika vegetabiliska proteinråvaror är inte så stor när 

förändrad markanvändning inte inkluderas och när klimatavtrycket beräknas per kg 

protein ändras utfallet något, se Figur 25. Den importerade ekologiska italienska 

sojabönan är, trots den längre transporten, i samma nivå som den svenska åkerbönan. 

Orsaken till detta är den relativt goda skördenivån i den ekologiska sojaböna och dess 

högre proteinhalt. 

  

 
Figur 25 Klimatavtryck (gram CO2e per kg protein vid svensk foderfabrik) för proteinråvaror i 

kraftfoderproduktion. Observera att utsläpp från förändrad markanvändning inte ingår. 

Animalieprodukter 

Mjölk 

Mjölk är sannolikt den livsmedelsprodukt för vilken störst antal LCA eller Carbon 

Footprint-analyser har utförts och publicerats. FAO:s studie av den globala 

mjölkproduktionens utsläpp av växthusgaser visar ett klimatavtryck på ca 2,4 kg 

CO2e/kg (inkluderande även leden efter mjölkgården) men med mycket stora regionala 

variationer (1,3 – 7,5 kg CO2e/kg). I denna studie fann man de lägsta klimatavtrycken i 

mjölkproduktion i industrialiserade länder och de högsta avtrycken i utvecklingsländer 

(södra Asien, Afrika) (Gerber m fl, 2010). 

 

I Tabell 6 redovisas några studier där LCA/CF har beräknats med data insamlade på 

konventionella och ekologiska mjölkgårdar i produktion i Sverige, Nederländerna och 

Nya Zealand. Som framgår är det små skillnader i klimatavtrycket mellan 

produktionsformerna vilket framhålls i alla studierna där man pekar på att variationen 

mellan gårdar är större än variationen mellan produktionssystem.  

 
 

 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Eko sojaböna, 
Italien

Eko rapskaka, 
Sverige

Eko 
åkerböna, 

Sverige

Konv 
sojamjöl, 
Brasilien

Konv 
rapsmjöl, 
Sverige

gr
am

 C
O

2
e

 p
e

r 
kg

 p
ro

te
in



  

  SIK 53 
 

 

Tabell 6 Översikt av studier där ekologisk och konventionell mjölkproduktion jämförs 

 

Land; studie Allokering mjölk Kg CO2e/kg ECM vid 

gårdsgrind 

Sverige, 23 gårdar i SV SE 

Cederberg & Flysjö, 2004 

Ekonomisk: 90% 

mjölk 

Eko: 0,94 

Konv: 0,96 

 

Sverige, 23 gårdar i Norrland. 

Cederberg m fl, 2007 

Ekonomisk: 90% 

mjölk 

Eko: 0,93 

Konv: 1,00 

Nederländerna, 21 gårdar 

Thomassen m fl, 2008 

Ekonomisk: 90% 

konv, 91% eko 

Eko: 1,5 

Konv: 1,4 

Nya Zealand, 23 gårdar 

Barber, 2010 

Biologisk: 86% mjölk Eko: 0,74 

Conv: 0,74 

 

Allokeringen mjölk/kött, d v s hur miljöpåverkan fördelas mellan huvudprodukten 

mjölk och biprodukterna kött från utslagskor samt kalvar för vidare köttproduktion, är 

mycket viktig i studier av mjölkproduktion. Som framgår av Tabell 6 har de flesta av 

studierna använt en ekonomisk allokering vilket betyder att mjölken tar ca 90% av 

emissionerna från mjölksystemet och kött-biprodukterna 10%. Nya Zealands-studien 

använder faktorn 86% baserat på hur mycket foder som krävs för mjölk respektive kött 

men skillnaden jämfört med ekonomisk allokering har mindre betydelse, alla bygger på 

samma princip. Dessa allokeringsfaktorer innebär att man har en statisk och begränsad 

syn på mjölksystemet och dess miljöpåverkan och inte tar hänsyn till dess påverkan på 

andra system, i detta fall köttproduktion. 

 

Mellan 55-60% av världens produktion av nötkött beräknas komma som biprodukt från 

mjölksystem (Gerber m fl, 2010). I Sverige är det idag runt 65% och för 20 år sedan var 

det över 80% minskningen beror på det lägre koantalet vilket är en följd av den kraftigt 

ökade mjölkavkastningen. Mellan 1990 och 2005 ökade den levererade mängden mjölk 

per ko med över 30% i Sverige. För att kompensera den minskade produktionen av 

nötkött som biprodukt från mjölken under denna tid har därför antalet dikor ökat kraftigt 

och vi har fått en större andel av kött från ”rena” köttsystem. Produktion av nötkött i 

självrekryterande system är arealkrävande och har mycket höga klimatavtryck per kg 

kött (Cederberg m fl, 2011). 

  

En mer dynamisk metod för att bedöma miljöeffekten från ett mjölksystem är att 

analysera systemets interaktion med köttproduktion. Denna metod kallas system-

expansion och innebär att man krediterar mjölksystemet för den ”sluppna” produktion 

av nötkött i ”rena” köttsystem – kort sagt, tack vare att man har en mjölkko som 

förutom mjölk ger en viss mängd kött och överskottskalv slipper man en viss andel diko 

som skall producera kalvar i denna alternativa köttproduktion (Flysjö m fl, 2011b). 

Eftersom ekologiska mjölkkor har lägre mjölkleverans per ko samt en längre livslängd 

innebär detta att per kg ekologisk mjölk produceras mera kött än från konventionell 

mjölk. Studerar man mjölksystemet på detta mera dynamiska sätt är det inte alls 

självklart att det är en förnuftig miljöstrategi att fortsätta avkastningsökning per ko utan 

i stället ha en mera moderat avkastning som innebär en större produktion av 

biprodukten kött per kg mjölk. Det skall dock observeras att resonemanget endast håller 
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om det finns en marknad för nötkött som inte kan uppfyllas på annat sätt än att 

självrekryterande nötköttsproduktion tillkommer om biprodukten kött från mjölk 

minskar. Finns inte denna marknad utan köttkonsumtionen minskar bör man prioritera 

högavkastande mjölkkor för att få så låga utsläpp per kg mjölk som möjligt.  

 

Ägg 

I motsats till mjölk är antalet studier av ägg begränsat. SIK har gjort LCA-studier för 

konventionell och ekologisk äggproduktion baserad på data från två respektive en gård. 

I dessa studier följdes livscykeln t o m butik och klimatavtrycket var ca 1,6 – 1,8 

respektive ca 1,4 kg CO2e/kg för konventionella respektive ekologiska ägg (Sonesson m 

fl, 2009; Carlsson m fl, 2009). Williams m fl (2006) har studerat miljöpåverkan från 

äggproduktion i England. Bidrag till växthuseffekt är, enligt den studien, 4,4 kg CO2eför 

konventionell; 5,6 för ekologiska; 4,2 för 100% burhöns konventionell och 4,9 för 

100% frigående konventionella per kg ägg (till och med gårdsgrind). Dessa resultat är 

betydligt högre än från svenska studier, och då den engelska rapporten inte medger en 

noggrann analys av de data och beräkningar som används är det svårt att förklara den 

stora skillnaden.  

 

Kött 

I en LCA av ekologiskt griskött baserad på data från en gård beräknades ett 

klimatavtryck (t o m gårdsgrind) om drygt 2,7 kg CO2e/kg slaktvikt (kött m ben) 

(Carlsson m fl, 2009). I en studie där ekologisk grisköttsproduktion modellerades 

baserat på rådgivardata (beroende på bristen tillförlitliga indata) beräknades ett totalt 

utsläpp t o m gårdsgrind motsvarande ca 2,9 kg CO2e/kg slaktvikt (Cederberg & 

Nilsson, 2004). En analys den totala grisköttsproduktionen i Sverige visar på ett utsläpp 

t o m gårdsgrind motsvarande ca 3,4 kg CO2e/kg (Cederberg et al., 2009). Franska 

studier av olika produktionssystem av griskött visar på väsentligt högre utsläpp från 

ekologisk produktion men dessa studier är svåra att tolka vad gäller foderodling och 

stallgödsel (Basset-Mens & van der Werf, 2004). Halberg et al (2010) beräknar utsläpp i 

dansk ekologisk grisköttsproduktion i området 2,8 – 3,3 kg CO2e/levande kg gris vilket 

är 7-22% högre än dansk konventionell produktion.  

 

En LCA av lamm med data insamlad från 10 gårdar i södra Sverige varav fyra 

ekologiska visar en mycket stor spridning i lammköttets klimatavtryck mellan gårdar. 

Medeltal för de 10 gårdarna var 16 kg CO2e/kg slaktvikt (kött med ben) med en 

variation mellan 11 – 25 kg CO2e/kg mellan lägsta och högsta gård. Denna studie visade 

ingen skillnad i medeltal mellan ekologisk och konventionell produktion eftersom 

variationerna mellan gårdarna var så stora (Wallman m fl, 2011).  

 

För nötköttsproduktion finns det inga studier där det systematiskt har samlats in data 

från ett antal gårdar för beräkning av miljöpåverkan (i mera fullständiga LCA) eller 

carbon footprint-analyser. Svenska studier bygger på data från enstaka gårdar och 

eftersom nötkött kan produceras i så många olika system (t ex stut/tjur från mjölkko, 

stut/tjur från dikor, olika betesintensitet, med eller utan naturbetesdrift) finns det inte 

möjlighet att säga något generellt om ekologiskt kontra konventionellt svenskt nötkött. 

Det är högst sannolikt att variationen i klimatavtryck för nötkött är mycket stor mellan 
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gårdar, d v s mycket lik de resultat som vi har funnit en snart avslutad LCA av lammkött 

baserad på indata från verkliga gårdar i produktion (Wallman m fl, 2011). Behovet är 

stort för analys av svensk nötköttsproduktion baserad på data från verkligen gårdar för 

att få bättre kunskap om variation mellan olika produktionssystem och därmed 

förbättringsmöjligheter. 
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Diskussion 

Jämförelse med tidigare studier 

I en tidigare analys av växthusgasutsläpp från ekologiskt jordbruk beräknades utsläppen 

i relation till om produktionen inte hade varit ekologisk utan i stället konventionell för 

året 2006 (d v s året innan det nya miljöersättningssystemet infördes) (SJV 2010d). Med 

denna utgångspunkt beräknades att VHG-utsläppen från hela det svenska 

jordbrukssystemet var cirka 400 000 ton CO2e lägre 2006 jämfört med en situation där 

motsvarande areal och djurhållning hade varit i konventionell drift. 2006 var det ca 

475 000 ha åker i ekologisk odling och den huvudsakliga förklaringen till de lägre 

utsläppen var ”sluppen” produktion och ingen användning av handelsgödselkväve, se 

Tabell 7. 

 

Tabell 7 Förändringar av växthusgasutsläpp (ton koldioxidekvivalenter, CO2e) som en 

följd av miljöersättningen till ekologiskt jordbruk 2006, beräknat för en areal om 

475000 ha som erhöll miljöstöd för ekologisk odling (SJV 2010d) 

 
 Aktivitet Minskning    

ton CO2e 

Ökning     

ton CO2e 

Osäkerhetsintervall, 

ton CO2e 

Växtodling Produktion min-gödsel 283 000  210 000 – 350 000  

 Drivmedel traktorer  2 000 1 500 – 2 500 

 Olja torkning +/- 0 +/- 0  

 Produktion spec gödsel 

 

 

gödsel 

 2 500 1 900 – 3 100 

 Direkt N2O-avgång åker 135 000  40 000 – 400 000 

 
 Indirekt N2O-avgång 1 300  90 – 4 400 

Animalieproduktion Import kraftfoder mjölk 

 

11 500  8 600 – 14 400 

 Energi +/- 0 +/- 0  

 CH4 fodersmältning +/-0 +/-0  

Stallgödselhantering Energi +/-0 +/-0  

 CH4 och N2O +/-0 +/-0  

 Indirekt N2O-avgång +/-0 +/-0  

Totalt  430 800 4 500 260 000  – 770 000 

 

Den stora förändringen från 2006 och nuläge (2009/2010) är att det nu är mindre areal 

som erhåller miljöstöd för ekologisk odling. 2009 var det ca 370 000 ha åkermark som 

erhöll detta miljöstöd, förändringen är en del av den omläggning som gjordes i 

miljöstödsprogrammet från 2007 med syfte att få stor andel av den ekologiska 

produktionen certifierad. Den stora skillnaden beräknat från 2006 var framförallt på 

sluppen produktion av kvävegödselmedel som en följd av att 475 000 ha inte tillfördes 

mineralgödsel samt mindre direkt lustgasavgång från gödsling av kväve. Denna skillnad 

är mindre 2009 eftersom det i dag är ca 100 000 hektar mindre åkermark som ingår den 

ekologiska miljöersättningen, d v s den sluppna produktionen av kvävegödsel är mindre 

idag jämfört med 2006 liksom den tillförda kvävegödseln som ger upphov till 
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lustgasavgång från åkermark. Vidare har utsläppen i samband med produktion av 

kvävegödsel minskat i vissa fabriker vilket bidrar till gödseltillverkningens utsläpp har 

minskat något. I studien 2006 beräknades ett utsläpp vid produktion om ca 6,8 kg CO2e 

per N, idag beräknas att ca 60% av kvävegödseln som säljs i landet kommer från 

fabriker med lustgasrening med utsläpp om ca 3,2 kg CO2e/kg medan 40% fortfarande 

har den högre utsläppsnivån.  

 

Det är mycket viktigt att förstå skillnaderna i den tidigare studien från Jordbruksverket 

och denna rapport. I studien från Jordbruksverket (SJV 2010d) analyserades VHG-

utsläppen utifrån ett sektorsperspektiv och detta angreppssätt skiljer sig mycket från 

analysen i denna rapport som har ett produktperspektiv.  

 

I den här rapporten beskriver och beräknar vi ekologiska jordbruksprodukters 

klimatavtryck och ett mycket viktigt syfte med detta arbete är att visa och diskutera 

svårigheterna med detta angreppssätt: 1) det finns bristfälliga indata (t ex data om 

produktionsnivåer), 2) det är stora osäkerheter i beräkningar av lustgasutsläpp och 

markkolsförändringar och 3) metodikval kan ha stor betydelse (t ex hur biprodukten 

köttmjöl från slakterier skall behandlas i livscykelanalyser av specialgödselmedlet 

Biofer). Svårigheterna kan nästan kännas oöverkomliga och LCA/CF-studier av 

ekologiska produktionssystem är bland de mest komplexa systemanalyser man kan 

tänka sig. Likväl står vi inför en verklighet där olika aktörer i livsmedelskedjan vill ha 

mer kunskap om produkternas klimatavtryck och dessa krav är något vi måste förhålla 

oss till. Med denna rapport har vi försökt att sätta ungefärliga siffror på ekologiska 

jordbruksprodukters klimatavtryck och förklara komplexiteten och osäkerheten i 

beräkningarna. 

 

Skillnader ekologiskt - konventionellt 

Utan att sätta exakta siffror kan man dock dra några slutsatser från resultaten i denna 

studie i relation till tidigare sektorsanalys i Jordbruksverkets studie (SJV 2010d). De 

lägre utsläppen för ekologiskt jordbruk i relation till konventionellt finner vi framförallt 

i vallodlingen där det genomgående är lägre avtryck per kg vallfoder, en viktig 

förklaring är att skördenivån i ekologisk vall är relativt god. Eftersom vallen utgör en så 

stor del av det totala ekologiska jordbruket har odlingsmetoderna i denna gröda stor 

betydelse för den generella skillnaden mellan ekologisk och konventionell produktion. 

 

Klimatavtrycket för ekologiska spannmålsgrödor relativt konventionella beror 

framförallt på skördenivå och kvävegödslingsstrategi. En god skördenivå i kombination 

med en moderat giva av stallgödsel alternativt specialgödsel ger avtryck per kg 

spannmål som generellt är lägre än för konventionell spannmål. Om kvävetillförseln 

görs med mycket skörderester från en kväverik gröda (t ex när större mängder biomassa 

nedbrukas t ex när återväxten från en vall plöjs ned) så riskerar man att få höga utsläpp 

per kg spannmål. Denna gödslingsmetod är dock mycket ovanlig i den ekologiska 

odlingen idag, praktiseras endast av växtodlingsgårdar och i liten omfattning.  

 

Klimatavtrycket för oljeväxter, åkerbönor och ärter är i samma nivå som konventionell 

odling. De låga skördenivåerna i ekologiska oljeväxter är en förklaring liksom frånvaron 

av N-gödsling i konventionella åkerbönor. 
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Som tidigare beskrivits är det ekologiska jordbruket i Sverige i mycket hög grad inriktat 

på att producera animalier. För mjölk finns det relativt många studier publicerade 

internationellt där ekologisk och konventionell mjölk jämförs och här finns ett bra 

underlag att säga att det inte är någon skillnad i klimatavtryck mellan mjölk från de två 

produktionsformerna. För nötkött, griskött och ägg finns det alltför få studier för att 

säga något definitivt om skillnader mellan ekologisk och konventionell produktion. 

Nyligen publicerade studier från Danmark visar på något högre klimatavtryck för 

ekologiskt griskött men då kolinlagring i gräsmarken där grisarna betade inkluderades 

så var klimatavtrycket något lägre för ekologiskt griskött (Halberg m fl, 2011). Det skall 

dock återigen sägas att någon konsensus metodik för hur man skall inkludera 

kolinlagring eller kolutsläpp från åkermark ännu inte finns i forskarvärlden. 

  

Databrist 

Bristen på tillgängliga och tillförlitliga indata har styrt metodvalet i denna studie och 

denna brist är den främsta orsaken till varför vi valde att beräkna klimatavtryck 

baserade på grödor i typväxtföljder. Vad gäller dieselanvändning finns det inga 

systematiska undersökningar på gårdsnivå för förbrukningen i olika grödor i ekologisk 

produktion (inte heller konventionell) och därför beräknade vi användningen i 

typväxtföljder med givna förutsättningar som t ex skördenivå, slåtter/bete, jordart, olika 

slag av gödselkörning etc. Beträffande kvävegödsling, som ju är viktig input-data i 

lustgasberäkningar, har under senare år SCB:s gödselmedelsundersökningar 

kompletterats med ekologisk gödsling vilken ger uppgifter om andel gödslad areal och 

givor i grödorna slåttervall och spannmål. Denna statistik inkluderar dock inte 

kvävetillförsel med gröngödsel från gröngödsling, såsom ”semi-gröngödslingsgrödor” (t 

ex nedplöjning av återväxten i vall för sådd av höstgröda) eller fånggrödor, ej heller 

betesgödsel. Denna kvävetillförsel är viktig i ekologiska odlingssystem och som 

framgick i klimatavtrycken från grödorna i typväxtföljderna på växtodlingsgårdarna 

också viktig i utsläppsberäkningarna. 

 

Ett stort problem är att erhålla tillförlitliga produktionsdata. För vegetabilier är vi 

hänvisade till SCB:s och Jordbruksverkets skördeuppskattningar som bygger på 

lantbrukarintervjuer vars uppgifter ofta bygger på icke vägda skördar eftersom 

produkterna lagras på gårdarna och används i utfodringen där. Den statistik som ges 

omfattar också all ekologisk odling, inte endast den certifierade, och det är troligt att 

inom den totala ekoodlingen finns det lantbrukare som odlar ekologiskt med större 

fokus på bidrag än på produktavkastning vilket kan hålla nere skördenivån. Detta har vi 

hanterat i studien genom att använda två skördenivåer i beräkningarna, en högre som 

ligger ca 10 procentenheter över den som anges i statistiken.  

 

För vallproduktionen är detta dataproblem särskilt iögonfallande vilket gäller Sveriges 

totala vallodling som ju omfattar runt 40% av den svenska åkerarealen. Väldigt få 

lantbrukare väger sina vallskördar och har dessutom uppgift om torrsubstanshalter. I 

ekoproduktionen betas mera vall på åkermark, sannolikt även den som i statistiken 

redovisas som slåttervall i återväxt. Sammantaget gör detta att vi idag har dålig kunskap 

om produktionskapaciteten i de ekologiska vallarna vilka ju utgör runt 60% av totala 

ekoarealen. Dessutom har vi inte uppgifter om hur mycket ekologiskt vallfoder som 
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används i konventionell produktion. Exempel på detta är konventionella köttbönder som 

har ekologisk vall för sin foderproduktion samt ekologiskt vallfoder och bete som 

konsumeras av sällskapsdjur (främst hästar). Det är sannolikt en ganska betydande 

mängd foder och bete som produceras till dessa djur men som inte ingår i ekologisk 

produktionsstatistik. 

 

För animalieproduktionen är det endast mjölk som har bra och lättillgänlig 

produktionsdata som rapporteras från mejerierna till Svensk Mjölks statistik. Därtill är 

mjölkproduktion den gren som har studerats mest i olika studier. Vid en genomgång av i 

stort sett alla kor som ingår i kodatabasen 1998-2006, visade Ahlman (2011) att 

ekologiska mjölkkor avkastar ca 700 kg mjölk/ko*år mindre än konventionella. Denna 

differens överensstämmer mycket väl med resultat från LCA-studier av ekologisk och 

konventionell mjölk (Cederberg&Flysjö, 2004; Cederberg m fl, 2007) men skillnaden 

ökar när man beräknar den levererade mjölken/ko (dvs produkter ut från systemet) 

eftersom mjölk används för kalvuppfödning i den ekologiska produktionen i större 

omfattning.  

Statistik om produktion av kött har under senare år endast redovisats vartannat år. 

Nötköttet är särskilt problematiskt här. Baserat på djurantalet som är certifierat i 

ekologisk produktion är det uppenbart att det är en övervikt av moderdjur (mjölk- och 

dikor) i relation till ungdjur. Det innebär alltså att det produceras kalvar i det ekologiska 

lantbruket som sedan föds upp vidare och slaktas konventionellt. Man kan enkelt säga 

att en sannolikt inte obetydlig del av den konventionella köttuppfödning delvis är 

ekologisk, i vilken omfattning är omöjligt att säga. Generellt kan sägas att det är en stor 

brist på uppgifter av olika nötuppfödningssystem vad gäller uppfödning av kalvar, 

foderproduktion och foderförbrukning. Den ekologiska äggproduktionen växer snabbt 

och även här är det svårt att få fram uppgifter om produktionsnivåer. 

 

Det är mycket viktigt att förbättra indata och statistik om ekologisk jordbruksproduktion 

för att ha bättre underlag för analyser, ekonomiska såväl som miljömässiga. Analyser 

baserade på mer korrekt data är viktiga för utformandet av politiska styrmedel (t ex 

miljöersättningar) eller i kommunikation med marknaden (t ex klimatkriterier som leder 

till klimatcertifering). Branschen borde tillsammans med relevanta myndigheter 

diskutera hur en förbättring kan komma till stånd. Vi vill framförallt framhålla behovet 

av bättre kunskap om produktionsnivåer av vegetabilier och animalier samt 

foderförbrukningen i animalieproduktion som är en nyckelfaktor i analyser av det 

ekonomiska och miljömässiga utfallet i produktionen av mjölk, kött och ägg. 

 

Osäkerheter i beräkningar av klimatavtryck 

Beräkningar av utsläpp av växthusgaser i jordbruket är förknippade med stora 

osäkerheter eftersom utsläppen kommer från komplicerade biologiska processer i mark, 

gödsel och djur vilka är omöjliga att fullt inkludera i beräkningsmodeller. Detta gäller 

särskilt ekologiskt jordbruk som använder begränsade mängder insatsmedel utan istället 

syftar till att utveckla markens bördighet med bra växtföljder som en viktig åtgärd. 

Beräkningarna av klimatavtrycken av vegetabilier och skördeprodukter i denna studie 

visar att lustgasen från omsättningen i marken av tillfört kväve (stallgödsel och 

skörderester) är den dominerande källan. Lustgas är också den största utsläppskällan 

från det svenska jordbruket (jämför Figur 12) men Naturvårdsverket påtalar också att 



 

60  SIK 

lustgasberäkningar från marken utgör en av de största osäkerheterna i den svenska 

klimatrapporteringen.  Emissionsfaktorn för N2O-utsläpp från kvävetillförsel till 

åkermark är 1% vilket betyder att om 100 kg N/ha nedbrukas med skörderester beräknas 

utsläppet till knappt 1,6 kg N2O/ha motsvarande 470 kg CO2e/ha. Detta är lika mycket 

som utsläppen från en dieselanvändning om nästan 150 l/ha vilken i de flesta 

lantbruksgrödor ligger väsentligt lägre. Men osäkerhetsintervallet som anges för denna 

lustgasberäkning är mycket stort, 0,3 % till 3% (IPCC 2006). Beräkningar av 

kolbalanser i mark inkluderar också stora osäkerheter där data om koltillförsel med 

olika vallars skörderester och rotsystem är bristfälliga och osäkra.  

 

Lustgasberäkningar från åkermark ska därför tolkas som indikatorer på ”höga eller låga 

utsläpp” snarare än ”exakta” tal. När man pratar åtgärder är det viktiga att ha förståelse 

om hur lustgas som bildas i marken emitteras: detta sker vid god tillgång på lättlösligt 

kväve (kväve som ammonium och nitrat) och vid vissa vattenhalter och temperaturer. 

Oavsett beräkningsmetodik är det viktigt att komma ihåg att den viktigaste åtgärden för 

att begränsa lustgasavgången är att hålla mängden lättlösligt kväve i marken på en så låg 

nivå som möjligt. Detta gäller särskilt tider utanför vegetationsperioden om det inte 

finns en gröda som växer och kan ta upp det lättlösliga kvävet. 

 

En annan osäkerhet i beräkningar av ekologiska växtodlingsprodukter är hur man ska se 

på produktionen av råvaror som används i tillverkningen av ekologiska 

specialgödselmedel, framförallt köttbenmjöl och till viss del även kycklinggödsel. I 

analysen av Biofer och motsvarande (Bilaga 3) har vi sett dessa råvaror som 

avfallsprodukter och främsta orsaken till detta synsätt är att det inte är efterfrågan på 

ekologisk specialgödsel som styr produktionen av köttbenmjöl eller kycklinggödsel utan 

det är efterfrågan på kött som styr hur stor produktion det blir av dessa avfallsprodukter. 

Med den utgångspunkten ska köttet bära utsläppen från köttproduktionen och köttmjölet 

betraktas som ett avfall. Dagens regler om omhändertagande av slakteriavfall hindrar 

för närvarande att en del av slaktavfallet (framförallt köttmjöl) används till fodermedel 

som tiden för galna ko-sjukan och dessutom finns det krav på behandling och 

pastörisering som har sin grund i EU-förordningen om animaliska biprodukter. Biofer-

produkterna har alltså fått en relativ låg klimatbelastning med den metod som vi har 

använt och det ska poängteras att detta gäller utifrån dagens förhållanden. Om den 

ekologiska produktionen skulle öka kraftigt och avfallsprodukterna från slakterier inte 

skulle räcka till för att producera gödselmedel kommer det att krävas andra insatser (ex 

råfosfater, pottaska) och därför ska analysen av Biofer ses som en nulägesanalys. Man 

kan också tänka sig en framtid när det öppnas upp för viss användning av köttmjöl som 

foderråvara i konventionell animalieproduktion och det kan också leda till minskad 

tillgång på råvara. Möjligheten till systemexpansion i klimatanalysen av Biofer 

diskuteras vidare i Bilaga 3. 

 

Fördelningar av utsläpp över den ekologiska växtföljdens grödor 

Det är enklare att beräkna klimatavtryck för konventionella grödor eftersom dessa kan 

analyseras enskilt utan att ta hänsyn till växtföljdsrestriktioner som är nödvändiga i 

ekologisk odling. Den ekologiska växtföljden är en viktig förebyggande åtgärd i 

ogräsregleringen och förekomsten av gräs/baljvallar samt andra kvävefixerande grödor 

är avgörande för växtnäringsförsörjningen. Ogräsbekämpning och växtnäringstillförsel 
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kan lösas i ett ettårsperspektiv med bekämpningsmedel och mineralgödsel i 

konventionell odling men det förhållningssättet är inte möjligt i ekologisk. Detta gör att 

man inte generellt kan säga hur mycket växthusgaser som ”medelodlingen” av en 

ekologisk spannmålsgröda ger eftersom detta beror på i vilken växtföljd grödan finns. 

Detta åskådliggjordes mycket tydligt i typväxtföljd A där klöverfrögrödan lämnade 

stora mängder i kväve i skörderesterna som framförallt efterföljande gröda tar nytta av 

men där det finns positiv efterverkan på skörden flera grödor framåt i växtföljden och 

även i nästa växtföljdsomlopp. Vi har valt att presentera de beräknade klimatavtrycken 

per kg gröda i de olika växtföljderna utan att fördela om utsläpp av lustgas av kväve 

från nedbrukade skörderester eller ”semi”-gröngödsling vilket gör att en del grödor får 

oproportionellt höga klimatavtryck medan andra oproportionellt låga. Detsamma gäller 

även dieselinsatser för mekanisk stubbearbetning som görs till enstaka grödor (som har 

tagit hela insatsen) men som hela växtföljden drar nytta av. Hur man skall göra denna 

fördelning är en metodfråga som kräver en del analys och diskussion vilken inte var 

möjlig att utföra inom ramen för detta projekt. Men om man vill bygga upp en databas 

för miljöpåverkan av ekologiska grödor motsvarande SIK:s LCA-foderdatabas för 

konventionella fodermedel måste man först utarbeta en enhetlig metod för hur man ska 

allokera insatser och emissioner som alla grödor drar nytta av (mer eller mindre) i en 

ekologisk växtföljd.  

 

”Nytt kväve” till växtodlingen 

Globalt har människans tillförsel av kväve (N) till biosfären ökat kraftigt sedan 

efterkrigstiden och matproduktionen står för merparten av detta. Den antropogena 

tilllförseln beräknas årligen till ca 140 miljoner ton N varav ca 85 miljoner ton fixeras 

industriellt som ammoniak, framförallt för handelsgödselproduktion, ca 34 miljoner ton 

fixeras biologiskt i jordbrukets N-fixerande grödor (t ex sojabönor, baljväxtvallar etc) 

och 21 miljoner ton N bildas i förbränningsprocesser och emitteras som kväveoxider 

(Erisman m fl, 2011). I forskningsprojektet ”Planetary Boundaries” hävdas att 

människans påverkan på kvävecykeln redan nu medför större utsläpp av reaktiva N-

föreningar (t ex ammoniak, nitrat, kväveoxider) än vad planetens ekosystem förmår att 

ta hand om. Som ett mycket preliminärt mål föreslås att människans tillförsel av nytt 

kväve bör reduceras med uppemot 75% (Rockström m fl, 2009). Detta riktvärde innebär 

en enorm utmaning för all livsmedelsproduktion, oavsett produktionsmetod, särskilt sett 

i ljuset av att den globala efterfrågan på mat kan öka med uppemot 70% till 2050.  

 

Vi beräknade hur mycket ”nytt” N (dvs N fixerat i baljväxterna) som tillförs i medeltal 

årligen i typväxtföljderna och satte detta ”nya” N i relation till de skördade produkterna 

(som torrsubstans, ts), se Tabell 8. Detta mycket grova och förenklade indikatortal 

 ”nytt N/ton ts produkt” ligger i området 16-19 kg N/ton ts i alla växtföljder med 

undantag för växtföljd A där det ligger runt 23 kg N/ton ts produkt. Orsaken till A-

växtföljdens avvikelse är klöverfrövallen som genererar mindre än 200 kg/ha som 

skördeprodukt, denna låga produktskörd håller nere medelproduktionen. 
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Tabell 8 ”Nytt” N, dvs biologiskt fixerat kväve in (medel, kg N/ha*år); produktion i växtföljden 

(medel, ton ts/ha*år), ”nytt” N per ton torrsubstans produkt (medel, kg N/ton ts produkt) 

  Växtf A Växtf B Växtf C Växtf D Växtf E 

  Sk  I Sk  II Sk  I Sk  II Sk  I Sk  II Sk  I Sk  II Sk  I Sk  II 

"Nytt" N, kg/ha*år 57 68 49 52 55 58 64 67 70 74 

Produktion, t ts/ha*år 2,47 2,84 2,63 2,94 3,1 3,4 3,9 4,2 3,7 4 

"Nytt" N/ton ts produkt 
          kg N/ton 23 24 19 18 18 17 16 16 19 18 

 

Indikatortalet ”nytt N per ton ts skördeprodukt” är behäftat med stora osäkerheter. 

Uppskattning av den biologiska N-fixeringen görs med modeller som bygger på 

skördens storlek och andelen baljväxter. Särskilt för vallodlingen är det därför osäkra 

uppgifter om den biologiska N-fixeringens storlek och en viktig faktor här är vallens 

ålder eftersom baljväxterna avtar med stigande vallålder (SJV, 2005). Vidare är 

bestämningen av skördeprodukternas storlek svår att göra i odlingssystem med mycket 

vall (där skörden sällan vägs) och i synnerhet om en del av vallarna betas. De skördade 

produkterna måste då bestämmas utifrån djurens utnyttjande och här finns stora 

variationer i praktiken. 

 

För att jämföra med konventionell produktion visar vi en grov beräkning baserad på 

handelsgödsel- och skördestatistik för hela riket 2009, se Tabell 9. Denna enkla 

beräkning inkluderar endast tillfört nytt N med handelsgödsel, inte N-fixering i 

baljväxter vilket underskattar tillförseln till konventionella slåttervallar som i olika 

omfattning har baljväxter.  

 
Tabell 9 Totala arealer för konventionell vete, korn och havre, höstraps och slåttervall; 

kvävegödselanvändning i dessa grödor, totalt och medelgiva; genomsnittlig skördenivå som ton 

torrsubstans/ha ochberäknat nytt N per ton produkt torrsubstans (kg N/ton ts. Biologisk 

kvävefixering ingår inte i analysen. Samtliga uppgifter avser skördeåret 2009 

  
Konv 

odling Kvävegödsel Skörd nytt N 

  Areal, ha ton, N kg N/ha ton ts/ha kg N/ton ts 

Höstvete 312 000 41 310 132 5,54 24 

Vårvete 38 500 3 840 100 4,34 23 

Korn 335 000 24 500 73 4,00 18 

Havre 163 300 11 130 68 3,70 18 

Höstraps 66 200 10 230 155 3,27 47 

Slåttervall 609 900 39 850 65 4,88 13 

Källa: SCB 2010a; SCB 2010b samt egna beräkningar 

 

En jämförelse av de beräknade årliga indikatortalen ”nytt kväve per ton ts produkt” från 

typväxtföljderna med konventionellt jordbruks handelsgödselanvändning 2009 indikerar 

att konventionella vete- och oljeväxtgrödor har en större tillförsel av nytt N i 

produktionen än ekologiskt växtodling som ett grovt medeltal medan N-tillförseln i korn 

och havre förefaller vara i samma nivå som medeltalet för ekoväxtföljderna. 

Jämförelsen med slåttervall haltar något eftersom tillförsel av N-fixering via baljväxter 



  

  SIK 63 
 

är betydande även i konventionell odling och skall adderas till tillförseln med 

handelsgödselkväve. Om vi antar att det i medeltal binds 30-35 kg N/ha och år 

biologiskt i de konventionella slåttervallarna skulle totala tillförseln av nytt N hamna 

runt 100 kg N/ha*år vilket skulle innebära ett indikatortal om runt 20 kg nytt N/ton ts 

vallprodukt. 

 

Indikatorn ”nytt N per ton ts produkt” är förvisso grov och behäftad med osäkerheter, 

särskilt för odlingssystem med mycket vallproduktion, men den är relativt enkel att 

beräkna och ger en pedagogisk bild av storleksordningarna för tillförsel av nytt N i olika 

odlingssystem. Grödor har olika behov av kväve och det gör att man ska vara försiktig 

med jämförelser utan att ta hänsyn till dessa skillnader. Raps är ett exempel på gröda 

med högt kvävebehov och vi räknade t ex att konventionell höstraps i Sverige kräver en 

nytillförsel av kväve på runt 47 kg N/ton ts (se Tabell 9). Även åkerbönor och sojabönor 

är grödor med hög tillförsel av ”nytt kväve”. Åkerböna med en avkastning om 3 t/ha 

beräknas ha en biologisk N-fixering om 120 kg N/ha, sojaböna med avkastning på ca 

2,8 t/ha bedöms fixera runt samma nivå vilket innebär en tillförsel av ”nytt kväve” i 

spannet 46-48 kg N/ton ts produkt, d v s mycket likt konventionell höstraps. För vissa 

grödor är det små skillnader mellan ekologisk och konventionell produktion i tillfört 

nytt N per ton skördeprodukt men en viktig skillnad är att den industriella 

kvävetillverkningen förbrukar fossil energi och bidrar med produktionsutsläpp av 

växthusgaser vilket inte sker vid biologisk kvävefixering. Båda processerna innebär 

emellertid omvandling av inert (stabil) kvävgas (N2) till reaktiva kväveföreningar som 

kan orsaka miljöproblem när de förloras från jordbrukssystemet.  

 

Proteinfoder 

Det ekologiska jordbruket i Sverige är i realiteten ett animaliejordbruk och vår analys 

ger vid handen att uppemot 90% av den ekologiska åkermarken idag används för 

foderproduktion. Den certifierade animalieproduktionen, särskilt mjölk och ägg, växer 

kraftigt och den främsta flaskhalsen i foderförsörjningen förefaller vara råvaror till 

proteinkraftfoder där det sker en import eftersom produktionen från den ekologiska 

åkermarken i Sverige är otillräcklig. Eftersom Jordbruksverkets foderstatistik inte skiljer 

på konventionell och ekologisk råvaror samlade vi in uppgifter om tillverkningen av 

ekologiskt kraftfoder till mjölkkor från de tre stora foderföretagen. Sammanfattningsvis 

kan sägas att mjölkkornas kraftfoder nästan uteslutande hämtas från det svenska 

jordbruket med undantag för ekologisk soja som importeras i relativt stor omfattning 

samt en mindre import av ekologisk rapskaka från närområdet. Enligt uppgifter från 

foderföretagen låg sojaimporten 2008/2009 mellan ca 11 000 – 13 000 ton per år. Detta 

kan jämföras med den totala importen av sojaprodukter till nötkreatur som uppgick ca 

103 000 ton 2009 (SJV 2010c) vilket innebär att mer än 10% av sojaimporten nu 

används i ekologisk mjölkproduktion.  

 

2009 kom ca 2/3-delar av den ekologiska importsojan från Italien och därefter var 

Argentina största exportland. Lantmännen, som är dominerande leverantör av 

ekologiskt mjölkfoder och därmed också dominerar sojaimporten, baserar sitt val av 

proteinkälla på att sojan håller hög proteinhalt och kvalitet och därmed är mera effektiv 

i utfodringen jämfört med närodlade ekologiska proteinråvaror från norra Europa 

(Hellberg, S., pers medd, 2011). Beräkningarna vi har gjort på klimatavtrycket för olika 
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proteinkraftfoder stödjer Lantmännens argument att satsa på soja som komplement när 

det inhemska proteinfodret inte finns i tillräcklig mängd. Både räknat per kg produkt 

alternativt per kg protein står sig den importerade sojan från Italien väl, trots en lång 

transport jämfört med inhemskt odlade proteinkällor (se Figur 24-25). 

 

Det finns anledning att mera långsiktigt diskutera proteinkällor till den ekologiska 

animalieproduktionen och särskilt vad som gäller indirekta effekter, så kallade ILUC-

effekter. Italien har en stor import av konventionellt sojamjöl och man kan argumentera 

att ekologisk produktion av soja (för export) tränger undan konventionell sojaodling och 

därmed måste Italien importera mera konventionell soja (som sannolikt har utsläpp från 

avskogning). Denna typ av indirekta effekter av markanvändning och VHG-utsläpp från 

densamma är nu högaktuella i miljöanalyser av förnybara drivmedel där t ex sockerrör 

och majs för etanolproduktion tränger undan jordbruksgrödor som flyttar till områden 

där avskogning förekommer. För att analysera dessa indirekta effekter krävs avancerade 

ekonomiska jämviktsmodeller om inkluderar efterfrågan, utbud, prismekanismer etc. 

Hittills har sådana analyser framförallt gjorts för en ökad produktion av bioenergi på 

åkermark (t ex Searchinger m fl, 2008). 

 

Att utveckla produktionssystem med ett stort beroende av importerat protein i 

ekologiskt jordbruk är en utveckling som bör analyseras ingående och diskuteras ur med 

ett värdeperspektiv. Grundtanken i ekologiskt jordbruk är att bygga på platsbundna 

resurser och täta växtnäringskretslopp och detta rimmar dåligt med ett stort 

importberoende av en strategiskt viktig foderkomponent. Globalt är sojaproduktionen en 

gröda med flertal miljöproblem, främst arealexpansion i Sydamerika med avskogning 

som följd som leder till klimatutsläpp och förlorad biologisk mångfald samt stor 

användning av bekämpningsmedel. Den ekologiska sojan från Italien är naturligtvis inte 

direkt förknippad med dessa problem och odlas utan bekämpningsmedel men den skulle 

kunna användas i italiensk animalieproduktion och ersätta importsoja från Sydamerika. 

Att öka produktion av och produktiviteten i svenska ekologiska proteingrödor är ett 

övergripande mål eftersom proteinfoderproduktionen globalt kräver stora och ökande 

arealer. 

 

Åtgärder för att minska utsläppen 

I växtodlingen är skördenivån är viktig för produktens klimatavtryck och det gäller att 

arbeta med fokus på att öka skördenivån från nuläge såväl som att säkerställa jämna 

skördenivåer över tid. Detta är lättare sagt än gjort för vissa grödor såsom t ex 

oljeväxter, där angrepp av skadegörare kan leda till stora skördereduktioner enstaka år. 

Här gäller att jobba vidare med hela spektrat av åtgärder: växtförädling, utveckling av 

odlingsmetoder, kunskapsuppbyggnad/spridning om olika växföljder, teknik för 

ogräsreglering mm.  

 

Även om beräkningarna av klimatavtrycken för ekologiska vegetabilier är förknippade 

med betydande osäkerheter, särskilt kopplade till lustgasemissioner från mark, så kan vi 

dra några slutsatser. Ekologisk grovfoderproduktion har lägre utsläpp än konventionell 

och kan generellt sägas generera fodermedel med låga klimatavtryck. Eftersom det inte 

finns någon internationell konsensus kring metoder för att beräkna kolinlagring i 

gräsmarker och vall samt eftersom data-input i modellberäkningar är otillräckligt har vi 
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i denna studie inte försökt kvantifiera vad kolinlagring i vallodling kan betyda för 

klimatavtrycket. Men det pågår mycket internationell forskning i området så i framtiden 

kommer carbon footprint analyser sannolikt även inkludera dessa kolflöden. Generellt 

kan dock sägas att växtodlingssystem med perenna grödor som vall har större 

förutsättningar att binda kol i mark jämfört med system som domineras av ettåriga 

grödor. Att satsa på hög andel grovfoder med hög kvalitet i produktionen av idisslare 

har därför fördelar inte bara för klimatet men även för andra miljöeffekter såsom 

kväveutlakning. 

 

Vallens framtida användning i det ekologiska jordbruket förefaller vara en nyckelfråga, 

både ut kolinlagringssynpunkt men också vad gäller lustgasemissioner från nedbrytning 

av skörderester. En stor del av den ekologiska åkermarken är idag vall och hela denna 

arealens biomassaproduktion behövs troligen inte för att producera animalier. Som 

analyserna av växtodlingsväxtföljderna visar leder nedbrukning av vallars återväxt (så 

kallad ”semi-gröngödsling”) till risker för ökade utsläpp av lustgas från marken. Om 

biomassan istället används som substrat i biogasproduktion och växtnäringen tas 

tillbaka i rötresten så skulle kvävet tillföras grödorna i mer växttillgänglig form och 

sannolikt med högre utnyttjande i grödan med bättre skördeutfall. Det behövs forskning 

som undersöker hela växtodlingssystem med vallar för hel eller delvis odling av substrat 

för biogasproduktion där man i ett brett systemperspektiv analyserar alla miljöeffekter 

av en bioenergiproduktion i växtföljder kombinerad med livsmedelsproduktion. 

 

Den inhemska proteinfoderproduktionen (raps, ärter, åkerbönor) ökar inte alls i den 

omfattning som produktion av ekologiska animalier (särskilt mjölk och ägg) vilket leder 

till ett ökat beroende av importerat protein, särskilt ekologisk soja. Att öka produktion 

av och produktiviteten i svenska ekologiska proteingrödor är ett övergripande mål 

eftersom proteinfoderproduktionen globalt kräver stora och ökande arealer. Här behövs 

insatser i växtförädling, rådgivning, utveckling av odlingsmetoder mm. 

 

En generell kunskap från LCA/carbon footprint-analyser av mjölk, kött och ägg är att 

foderproduktion står för en stor del av produktionens miljöpåverkan. Här är det två 

parametrar som är viktiga, för det första: hur mycket växthusgaser släpps i odlingen? 

Denna fråga har vi försökt besvara i denna studie och beaktat de osäkerheter som finns 

kan man inte ge ett ”exakt” tal för ett fodermedel utan snarare ange ett spann inom 

vilket fodermedlets klimatavtryck med stor sannolikhet finns. Den andra parameter är: 

hur stor är foderförbrukningen per kg animalieprodukt? Även om man har en 

foderproduktion med låga utsläpp per kg kan den slutliga animalieprodukten ändå få ett 

relativt högt klimatavtryck p g a av en hög foderkonsumtion. I detta avseende har 

förmodligen ekologisk produktion från fjäderfä och gris en nackdel jämfört med 

konventionell eftersom frigående system leder till högre foderförbrukning och mera 

foderspill. En viktig förbättringsåtgärd är att följa upp foderspill.  

 

Frånvaron av syntetiska aminosyror i foderstaten till fjäderfä och gris innebär att 

proteinfodret inte kan utnyttjas lika effektivt som i konventionell produktion och som 

tidigare framgått har proteinfoder relativt höga klimatavtryck. Det behövs analyser av 

vilka miljöeffekter som orsakas av att syntetiska inte tillåts i ekologisk produktion, detta 

är dåligt utrett.  Den ökade mängden proteinfoder som krävs för att kompensera 

frånvaron av syntetiska aminosyror kan ha stora klimatavtryck och andra miljöeffekter. 
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Nötkött som en biprodukt från mjölk har lägre klimatavtryck än nötkött från 

självrekryterande produktion.  För att öka volymerna ekologiskt nötkött med låga 

klimatavtryck så är en viktig åtgärd att få alla överskottskalvar och utslagskorna från 

ekologisk mjölkproduktion till att också slaktas ekologiskt. 
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Bilaga 1) Dieselanvändning i ekologisk växtodling 

Dieselåtgången i växtodlingen har beräknats utifrån uppgifter om dieselförbrukningen i 

olika arbetsmoment och uppskattningar om det genomsnittliga antalet körningar i varje 

gröda. Uppgifter om dieselförbrukning i olika arbetsmomenten har hämtats från 

litteraturen och sammanställs i Tabell 1.  

 
Tabell 1: Dieselåtgång för olika arbetsmoment i växtodlingen. 

Moment l diesel/ha Kommentar 

Stubbearbetning 12 Stubbearbetning med tallriksredskap, två överfarter 

på lättlera (Säby) (Arvidsson m fl, 2010) 

Plöjning 15 Normal plöjning på lättlera (Säby). 

Dieselförbrukningen är högre på en tyngre jord. 

(Arvidsson m fl, 2010) 

Harvning, två 

överfarter 

6 Dieselåtgången är högst vid första överfarten (drygt 

3 l/ha). Här antagit två överfarter vid 

såbbäddsberedning. (Danfors, 1988; Arvidsson, 

2003) 

Sådd 8 (Flysjö m fl, 2008; Arvidsson m fl, 2010) 

Vältning 1,5 Per gång (Johansson, 2000; Dalgaard m fl, 2002) 

Ogräsharvning 2 Per gång (Dalgaard m fl, 2002) 

Spridning 

flytgödsel 

0,7 l/ton Enligt Johansson (2000) åtgår det 0,13 l diesel/m3 

för omrörning och pumpning samt 0,5 l diesel/m3 

för transport (0,53 km) och spridning.  

Spridning 

djupströ 

1,2 l/ton Enligt Johansson (2000) åtgår det 0,02 l diesel/m3 

för lastning av fastgödsel samt 0,5 l diesel/m3 för 

transport (0,53 km) och spridning. Här antas detta 

även gälla djupströ och densiteten för djupströ vara 

0,5 ton/m3.    

Spridning Biofer 1,5  Antas motsvara dieselåtgång vid spridning av 

mineralgödsel. Ska bara räknas med när Biofer 

sprids separat och inte vid sådd (Johansson, 2000; 

Dalgaard, 2002) 

 

Tröskning, 

spannmål och 

åkrböna 

16 (+3 l om 

halmen 

hackas) 

(Törner, pers medd, 2011). Enligt Edström m fl 

(2005) åtgår det  5 l/ha + 2 l/ton spannmål  vid 

tröskning. Om halmen hackas under tröskningen 

ökar dieselförbrukningen med 0,55 l diesel/ton 

halm som hackas. Dalgaard (2002) anger 

dieselåtgången för tröskning i ekologisk odling till 

14 liter per hektar. 

Tröskning, 

rödklöverfrö 

23 I bidragskalkyl för ekologisk rödklöverodling 

(Jordbruksverket, 2011). 

Tröskning, 

oljeväxter 

18 (höstoljev.) 

16 (våroljev.) 

(Törner, pers medd, 2011) 

 

Halmbärgning 3 l/ton halm Stängläggning, balning (500 kg/bal), insamling, 

transport och avlastning (Nilsson, 1997). Enligt 

Baky m fl, 2010 åtgår det 1,9 l/ha plus 1,2 l/ton 
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halm för att pressa halmen, samt 1,17 l/ton för 

transport.  

Slåtterkross, 

Putsning 

8 Dieselåtgång per gång. (Ahlgren m fl, 2010; 

Johansson, 2000). Enligt Dalgaard m fl (2002) 

åtgår det 0,5 l/ton. Antas även gälla för 

strängläggning av rödklöver. 

Strängvändning 3 Dieselåtgång per strängvändning (Johansson, 2000) 

Exakthack 14 Dieselåtgång per gång (Edström m fl, 2005) 

Packning 

plansilo 

1,1 l/ton TS 

bärgat 

Enligt Edström m fl (2005) åtgår det 9,2 l vid 

inläggning av 7 ton TS (efter förluster). Här antaget 

15 % förluster. 

Rundbalspress 2,5 l/ton TS 

bärgat 

Enligt Edström m fl (2005) åtgår det 20 l för att 

rundbalspressning av 7 ton TS (efter förluster). Här 

antaget 15 % förluster. 

Inplastning av 

rundbalar 

1,1 l/ton TS 

bärgat 

Dieselförbrukningen antas vara 5 l/h och 15 balar 

plastas per timme (250 kg TS/bal) (Edström m fl, 

2005). 

Transport med 

traktor, inkl tom 

retur 

0,1 l/ton*km  Traktorn antas förbruka 12 l/h, köra i 30 km/h och 

kunna ta 8 ton per lass. Inkluderar diesel för tom 

returtransport. 

 

I Tabell 2 visas ett exempel på hur antalet körningar i varje växtföljd har fördelats. 

Varje gröda får bära dieseln som åtgått från och med jordbearbetningen fram till och 

med att grödan transporteras från fält. Detta överensstämmer med indelningen som 

gjorts i foderdatabasen. Här antas att plöjning ingår i all jordbearbetning. Ogräsharvning 

och stubbearbetning har lagts in där så bedömts vara rimligt och dieselåtgången för 

ogräsbekämpningen läggs på den gröda som odlas det år åtgärden genomförs. När 

vallgrödor ingår i växtföljden har dock jordbearbetningen till insåningsgrödan fördelats 

så att insåningsgrödan och efterföljande vallgröda får bära halva jordbearbetningen var. 

Om vallgrödan är flerårig har jordbearbetningen fördelats jämnt mellan vallåren. För en 

treårig vall innebär det t ex att vall I bär 0,5*0,33 = 0,167 plöjningar. Här antas att 

långliggande vallar behöver en extra stubbearbetning vid brytning. Denna 

stubbearbetning har fördelats jämnt mellan vallåren och belastar inte efterkommande 

gröda. Här ingår även transport från fält till lager. Transportavståndet antas vara 2 km.  

När dieselåtgången har beräknas per gröda har den genomsnittliga dieselåtgången i 

växtföljden beräknats. I exemplet i Tabell 2 blev dieselåtgången 57 l/ha. 10 % av denna 

genomsnittliga dieselförbrukning i varje växtföljd har sedan lagts till för varje gröda 

som en ”overhead” för att få med övrig dieselanvändning på gården som kan allokeras 

till växtodlingen, bl a inspektion av grödan, hämtning av reservdelar.  I exemplet nedan 

har därmed 5,7 l diesel/ha lagts till för varje gröda. En summering av dieselåtgången per 

gröda i respektive växtföljd ges i huvudrapporten. 
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Tabell 2: Antal maskinoperationer för grödorna i växtföljd A.  

 Genomsnittligt antal körningar år… 

Arbetsmoment 
1. Havre+insådd 
klöver 2. Klöverfrö 3. Vårvete 4. Åkerböna 5. Rågvete 

Stubbearbetning 0,5 0,5  1  

Plöjning 0,5 0,5 1 1 1 

Harvning 0,5 0,5 1 1 1 

Sådd 1 0,5 1 1 1,5 

Vältning 0,5 0,5    

Ogräsharvning 1  2 2  

Gödsling m Biofer     1 

Putsning  1    

Strängläggning  1    

Tröskning 1 1 1 1 1 

Halmbärgning [ton/ha] 3     

Transport av huvudgröda 
[ton*km/ha] 5,4 0,3 6,8 5,3 7,9 

Total dieselförbrukning, 
inkl. 10 % OH [l/ha]

1
 58 66 58 70 60 

 

Den genomsnittliga dieselförbrukningen i växtföljden (utan OH) beräknades till 57 l/ha 

och år med hjälp av uppgifter i Tabell 2. 

  

I Tabell 3 ges en sammanställning av energiåtgången för torkning av grödorna (Flysjö 

m fl, 2008). Energiåtgången vid torkning av spannmål, åkerböna/ärt och raps har satts 

till 19 kWh el/ton (avser vikt före torkning) och till 0,15 l olja/kg borttorkat vatten 

(Edström m fl, 2005; Flysjö m fl, 2008). Vi har inte hittat uppgifter om energiåtgången 

vid torkning av rödklöverfrö. Här antas att torkning med värmetillskott sker från 20 % 

till 12 % vattenhalt och att oljeförbrukningen per kg borttorkat vatten är densamma som 

för spannmål. Torkningen sker dock vid låga temperaturer (Nätterlund, odat) och 

oljeåtgången skulle då kunna vara lägre. Energianvändningen för torkning kommer 

därmed att variera per ton gröda beroende på vattenhalt för och efter torkning.  

 
Tabell 3: Energiåtgång vid torkning av spannmål, ärt, åkerböna och oljeväxter 

Gröda, region Vattenhalt  Borttorkat 

vatten 

Energiåtgång  

Före Efter (kg/ton torkad 

vara) 

(kWh 

el/ton 

torkad 

vara) 

(Liter 

olja/ton 

torkad vara) 

Spannmål, Skåne 17 % 14 % 36 23 5,4 

Spannmål, Öst och 

väst 

19 % 14 % 62 26 9,3 

Åkerböna/ärt 20 % 15 % 63 25 9,4 

Höstraps 12,5 % 9 % 40 18 6 

Rödklöverfrö 20 % 12 % 100 32 15 
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Bilaga 2) Klimatavtryck av importerad ekologisk soja 

Data för odling av ekologisk soja och förädling av soja har hämtats vetenskapliga 

artiklar, databasen Ecoinvent och från personlig kommunikation med Lantmännen. Data 

härrör från fem länder. Kort om de olika källorna och odlingssystemen m.m. som de 

beskriver: 

Italien 

Källor: IPCC (2006), Murphy (2011) och Nemecek (2007). 

 Skördeinventering har gjorts av Lantmännen och bygger på data från sju gårdar.  

 Övriga odlingsdata hämtas från Ecoinvents uppgifter om ekologisk 

sojaproduktion i Schweiz (se nedan). 

 Den produkt som Lantmännen använder är rostade sojabönor till foder, men 

uppgift om processningen saknas. 

 Transportdata uppdaterades av Lantmännen 2009. 

Schweiz 

Källor: IPCC (2006) och Nemecek (2007). 

 Data har tagits fram genom en kombination av statistik, inventering, rådgivning 

m.m. och gäller ekologisk sojaproduktion i lågländerna. 

 Tillverkning av kapitalvaror (maskiner och byggnader) ingår. 

 Indirekta emissioner ingår ej i databasen, men har beräknats utifrån utsläpp av 

NH3 och NO3 med emissionsfaktorer enligt IPCC. 

 Utsläpp av lustgas är orimligt stora i Ecoinventprocessen, och har räknats om 

enligt IPCC:s metodik av SIK. 

 Skördevikten anges för ”friskvikt med 11 % vattenhalt” (vattenhalt efter 

torkning). 

Kanada 

Källa: Pelletier m.fl. (2007) 

 Ekologisk odling har modellerats utifrån litteraturuppgifter. Jämförelse görs med 

konventionell odling enligt nationell statistik. Skörden antas vara densamma. 

 En växtföljd med majs, soja och gröngödsling har antagits råda på de ekologiska 

gårdarna.  

 Samma mängd växtnäring antas tillföras i konventionell och ekologisk 

produktion. Hela kvävebehovet (7,9 kg växttillgängligt N/ha) antas tillgodoses 

med gröngödsling i ekologisk odling. Råfosfat (rock phosphate) antas som P-

källa. K antas tillföras som pottaska. 

 Utsläppen från gödselanvändningen är densamma för båda systemen och 

omfattar N2O, NH3 och NOX. 

 Studien stannar vid gårdsgrind, men utgår från att torkning sker på gården. 

Däremot inkluderas inte vidare processning och transport. 

Kina 

Källa: Trydeman m.fl. (2010) 

 20 ekologiska gårdar studerade. Jämförelse görs med 15 konventionella gårdar. 
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 80 % soja på ekogårdarna. I övrigt odlas huvudsakligen majs på dessa gårdar. 

 Växtnäringsförsörjningen sköts genom tillförsel en blandning av nötgödsel och 

annat organiskt material (skogsjord och skörderester). 

 Ekogårdarna har oftast nötkreatur och lite kycklingar (0,5 djurenheter/ha). 1 

djurenhet motsvarar i denna studie 0,5 nötkreatur, 4 grisar eller 100 kycklingar. 

 Eftersom både ekologisk och konventionell odling för bort mer N och P än vad 

som tillförs, antas att näringsläckaget till vatten är noll.  

Brasilien 

Källa: Prudencio da Silva m.fl. (2009) 

 Studien behandlar konventionell produktion, och därför återges här enbart data 

för torkning och transport. 

 Vattenhalt vid skörd är 18 %, och efter torkning 13 %. 

För vissa transporter har data över avstånd behövt kompletteras. Då har avstånds-

beräkningsverktygen på webbplatserna www.portworld.com/map/ (för båtfrakt på de 

stora haven) och www.eniro.se (för transporter inom Sverige) använts. 

Beräkningarna av växthusgasutsläpp har delvis gjorts i SimaPro 7.2 (PRé Consultants, 

2010). Bakgrundsdata och data för transporter m.m. har hämtats från Ecoinvent 

(Ecoinvent Centre, 2010). 

 

Odling 

 

I  

 

Tabell 1 visas odlingsdata från de olika studierna.  

 

Tabell 1. Odlingsdata för ekologisk soja från Italien, Schweiz, Kanada och Kina. Alla 

data gäller odling till och med skörd.  
 Italien Schweiz Kanada Kina 

In     

Skörd kg/ha 2 900 2 806 2 380 2 788 

Utsäde kg/ha 120 120 107 55 

Skörd-utsäde kg/ha 2 780 2 686 2 273 2 733 

Nötgödsel, m
3
/ha    8 

Flytgödsel, ospecificerad, 

m
3
/ha  

3,9 

  

Fastgödsel, ospecificerad, 

ton/ha  

2,7 

  

Gröngödsling i växtföljden, kg 

N/ha   110  

Övrigt organiskt material för 

gödsling/jordförbättring, m
3
/ha  

 

 5 

Kvävefixering, kg N/ha i.u. i.u. i.u. 115 

Råfosfat, kg P/ha   32  

Pottaska, kg K/ha   106  

Svavel, kg S/ha   4  

Diesel kg/ha 79 79 35 30 

Smörjolja, MJ/ha 232 i.u. i.u. i.u. 

Manuellt arbete, dagar/ha    52 
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Ut     

N2O, kg/ha, direkta emissioner 0,46 0,46
6
 0,7 1 

NH3, kg/ha 3,5 3,5 6,9 2,8 

N-läckage, kg N/ha 44 44 i.u. 0 

N2O-N kg/ha, indirekta 

emissioner 0,57 

0,57 (beräknat 

utan bidrag från 

NOX) 

0,089 

(beräknat) 

0,036 

(beräknat) 

 

Torkning 

I Tabell 2 visas data för torkning av sojabönor från de studier där detta ingår. Vi antar 

att torkningen inte skiljer sig mellan ekologiska och konventionella sojabönor, och 

använder därför även studier om konventionell sojaproduktion. 

 
Tabell 2. Energiåtgång för torkning av sojabönor. 

 Brasilien* Schweiz** Kanada*** Kina**** 

Vattenhalt före 

torkning 18 % 

 

i.u. i.u. 

Vattenhalt efter 

torkning 13 % 

 

i.u. i.u. 

Elenergi, MJ/ton soja 3,2
7
 214 7 104 

Eldningsolja, MJ/ton 

soja  

417 

  

Diesel, MJ/ton soja    70 

Bensin, MJ/ton soja   148  

Naturgas, MJ/ton soja   0,25  

Gasol, MJ/ton soja   0,16  

Ved/flis, MJ/ton soja 279    

 

Ingen uppgift finns om processning av sojabönor i någon av studierna. Lantmännen 

uppger att de ekologiska sojabönor som används i deras foder är hela och rostade. 

 

Transporter  

I Tabellerna 3-7 anges de avstånd och transportslag som använts vid beräkning av 

transporternas klimatpåverkan. 

 
Tabell 3. Transportavstånd med olika transportslag från brasiliansk gård till brasiliansk hamn, 

viktat genomsnitt för respektive region. 

 Gård, region center-väst - 

hamn 

Gård, region syd - hamn 

Lastbil, km 1 101 317 

Tåg, km 393 341 

Båt inom Brasilien, km 289 22 

  

                                                 
6
 Denna uppgift har beräknats av SIK enligt IPCC:s metod utifrån skördenivå och vattenhalt och i övrigt 

med användning av IPCC:s schablonvärden för soja. 
7
 Torkning, rensning och lagring. 



 

80  SIK 

 
Tabell 4. Transportavstånd med olika transportslag från Rotterdam till svensk foderfabrik. 

 Brasilien-Rotterdam Rotterdam-Lidköping 

Båt, km   Ca 10 000 1 000 

Källor: www.portworld.com/map/ och www.eniro.se 

 
Tabell 5. Skattat transportavstånd med olika transportslag från kinesisk gård till kinesisk hamn 

(Dalian). 

 Kinesisk gård-Dalian 

Lastbil, km 1 000 

 
Tabell 6. Transportavstånd med olika transportslag från kinesisk hamn till svensk foderfabrik. 

 
Dalian-Göteborg Göteborg-Lidköping 

Lastbil, km  150 

Båt, km 21 000  

Källor: www.portworld.com/map/ och www.eniro.se 

 
Tabell 7. Transportavstånd med olika transportslag från italiensk gård till svensk foderfabrik. 

 
Italiensk gård-svensk foderfabrik 

Tåg, km 2 000 

Lastbil Italien, km 200 

Lastbil Sverige, km 275 

Källa: Michael Murphy, Lantmännen, personligt meddelande 

 

Resultat 

 

Odling av sojabönor i de olika regionerna har modellerats i SimaPro med odlingsdata 

från de refererade studierna (Tabell 8). 

 
Tabell 8. Utsläpp av växthusgaser från ekologisk sojaodling (före torkning).  
 Italien Schweiz Kanada Kina 

CO2, g CO2-ekv/kg soja 81 93 87 37 

N2O, g CO2-ekv/kg soja 110 120 107 113 

Övriga växthusgaser, g CO2-ekv/kg 

soja 1 1 3 1 

Totalt, g CO2-ekv/kg soja 193 214 196 151 

 

Torkningen av soja har modellerats i SimaPro efter uppgifter om energianvändning i de 

refererade studierna (Tabell 9).  

 
Tabell 9. Utsläpp av växthusgaser från torkning av sojabönor. Huvudsakligen består utsläppen 

av koldioxid. 

 Brasilien Schweiz Kanada Kina 

Utsläpp av växthusgaser, g CO2-ekv/kg 

soja 4 46 3 28 
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Beräkningen av växthusgasutsläppen för transport till svensk foderfabrik (Tabell 10) har 

gjorts på följande sätt: 

 Italiensk soja: Lantmännens uppgifter om transportsätt och avstånd har använts 

för modellering i SimaPro. Som tåg har valts ett genomsnittligt tyskt tåg enligt 

Ecoinvent. Även lastbilstransporten har hämtats från Ecoinvent och antas ske 

med en 40 tons lastbil med 70 procents fyllnadsgrad både i Italien och i Sverige. 

 Brasiliansk soja: Växthusgasutsläpp för transport från brasiliansk gård till 

Rotterdam har hämtats från Prudencio da Silva m.fl. (2009). Transporten från 

Rotterdam har modellerats i SimaPro. Sojamjölet har antagits fraktas med båt 

från Rotterdam ända till Lidköping. 

 Kinesisk soja: Växthusgasutsläpp för transport från kinesisk gård till Århus har 

hämtats från Trydeman Knudsen m.fl. (2010). Transporten från Århus har 

modellerats i SimaPro. Till Göteborg har sojabönorna antagits fraktas med båt, 

och därifrån vidare till Lidköping med lastbil (40 ton, 70 procents fyllnadsgrad). 

Tabell 10. Utsläpp av växthusgaser från transport av soja från gård till svensk foderfabrik.   
 Italien-

Sverige 

Brasilien 

(CW)-

Sverige 

Brasilien 

(SO)-

Sverige 

Kina-

Sverige 

Utsläpp av växthusgaser, kg CO2-ekv/kg 

soja 184 359 237 248 
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Bilaga 3) Klimatavtryck av ekologisk specialgödsel (Biofer) 

Data till grund för beräkningarna har inhämtats från Gyllebo Gödning AB som 

producerar specialgödsel ekologiskt jordbruk i Sverige samt från Ellco Food som 

producerar köttbenmjöl och benmjöl vilka är viktiga råvaror gödselmedlen. 

 

Beräkningarna har utförts i LCA-programmet SimaPro 7.3 Analyst. I SimaPro ingår en 

omfattande databas, EcoInvent (2007), som delvis använts för att komplettera svenska 

produktionsdata, främst gällande transporter. 

 

Studiens mål och syfte 

Målsättningen är att genomföra en beräkning av klimatavtrycket för produkterna Biofer 

6-3-12, Biofer 10-3-1 och Biofer 7-9-0, tre typer av ekologisk specialgödsel. Syftet med 

studien är att möjliggöra beräkningar av klimatpåverkan från ekologisk odling i Sverige. 

 

Resultaten från samtliga livscykelanalyser är publika, dock inte sammansättningen av 

råvaror i respektive Biofer-produkt. 

 

Systemgränser 

Studiens omfattning sträcker sig från produktion eller transport av respektive råvara till 

distribution av Biofer till kund. De delsteg som inkluderats är indunstning av spillvatten 

för att få vinass; transport av råvarorna från producent till Gyllebo Gödning; industriell 

processning av Biofer (främst blandning och pelletering) samt transport av Biofer från 

Gyllebo Gödning till kund.  

 

Produktionen av kycklinggödsel, köttbenmjöl och benmjöl inkluderades inte, då dessa 

råvaror ansågs vara ”gratis” biprodukt från uppfödning av höns respektive 

slakteriverksamhet. 

 

Systemgränserna för respektive Biofer-produkt illustreras i figurerna 1-3. 

 

 
 

Figur 1. De olika råvaror och aktiviteter som ingår i LCA av Biofer 6-3-12. 
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Figur 2. De olika råvaror och aktiviteter som ingår i LCA av Biofer 10-3-1. 

 

 

 
Figur 3. De olika råvaror och aktiviteterna som ingår i LCA av Biofer 7-9-0. 

 

 

Funktionell enhet 

Den funktionella enheten utgör studiens räknebas och skall avspegla produktens nytta 

samt vara praktiskt mätbar. Den funktionella enheten i den här studien, för respektive 

Biofer-produkt, definieras som 1 kg Biofer, på gården färdig för användning. 

 

Datakvalitet 

Specifika data har inhämtats vid personlig kommunikation med personal på Gyllebo 

Gödning AB, Lantmännen och Jästbolaget AB. Data för andra insatsmedel, t ex el, olja, 

ånga och transporter har hämtats ur databasen EcoInvent (2007). 

 

Inventering 

 
Produktion av råvaror 

 

Köttbenmjöl 

Gyllebo Gödning köper köttbenmjöl från företaget Daka i Ringsted, Danmark. 

Köttbenmjölet är enligt uppgifter bearbetat från animaliska biprodukter (ABP) kategori 

2 (Albrechtsson, 2011).  

 

Klimatpåverkan från att bearbeta ABP till köttbenmjöl bör rimligtvis först och främst 

belastas köttproduktionen eftersom Europaparlamentet och rådets förordning (EG) (nr 

1774/2002 av den 3 okt 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som 

inte är avsedda att användas som livsmedel) styr att ABP måste hanteras genom 

förbränning, sterilisering eller uppvärmning (Edström et al., 2006). Med andra ord krävs 

det alltid, oavsett vidare förädling eller inte, en mer eller mindre energikrävande 

processning av ABP för att uppfylla ABP-förordningens krav. Därför har köttbenmjöl 

ansetts vara en ”gratis” råvara vid produktion av Biofer. 

 

Benmjöl 

Gyllebo Gödning köper benmjöl från Ellco Food i Klippan, Sverige. Benmjölet är enligt 

uppgifter bearbetat från ABP kategori 3 (Albrechtsson, 2011). 
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Av samma anledning som för köttbenmjöl bör klimatpåverkan från att bearbeta ABP till 

benmjöl rimligtvis belastas slakterierna. Därför har även benmjöl ansetts vara en 

”gratis” råvara vid produktion av Biofer. 

 

Kycklinggödsel 

Eventuell energiåtgång vid produktionen av kycklinggödsel inför produktion av Biofer 

har inte inkluderats, detta på eftersom kycklinggödsel anses vara en överskottsprodukt 

från uppfödning av höns och kyckling. Däremot inkluderas transporten av 

kycklinggödsel från producent till Gyllebo Gödning. 

 

Vinass 

Vinass är en biprodukt vid produktion av jäst. Då jästcellerna separerats från 

jäsningsvörten återstår ett spillvatten ur vilket bl. a vinass utarbetas (Jästbolaget, 2011). 

 

Gyllebo Gödning köper vinass från företaget Algist Bruggeman i Ghent, Belgien 

(Albrechtsson, 2011). Företaget producerar jäst från sockerbeta, samt en del sockerrör 

(Hult, 2011). Data för energiåtgång och bränsleförbrukning vid utarbetning av vinass 

har dock inhämtats från Jästbolaget AB i Sollentuna, Sverige.  

 

Vinass framställs inte främst för att ingå i Biofer utan är en del av det spillvatten som 

bildas vid produktion av jäst. Vinass levereras dock till Gyllebo Gödning i pulverform 

och indunstningen av spillvattnet sker till stor del för att möjliggöra och förenkla 

användningen av vinass som råvara i andra produkter, exempelvis Biofer. 

Klimatpåverkan från produktion av vinass inkluderar därför energiåtgång och 

bränsleförbrukning vid indunstning av spillvatten för framställning av torkad vinass. 

 

Enligt grova uppskattningar av Jästbolaget AB krävs vid indunstning av spillvatten 

(torrsubstans 4-5 %) för framställning av 5 000 ton vinass (torrsubstans 60-65 %) ca 

2 300 000 kWh el och 100 ton olja (Imrell, 2011). Eldningsolja 1 har värmevärde 35,8 

GJ/m3 och densitet 840 kg/m3 (Jernkontorets energihandbok, 2011), energiinnehållet i 

100 ton olja är därmed ca 4 262 GJ. 

 

Transport av råvaror 

Samtliga råvaror som ingår i pelleterade Biofer-produkter transporteras från respektive 

producent till Gyllebo Gödnings fabrik i Malmö. 

 

Köttbenmjöl 

Köttbenmjöl transporteras i lösvikt från företaget Daka i Ringsted, Danmark. Avståndet 

mellan Ringsted och Malmö uppmättes till 100 km (ViaMichelin, 2011). Köttbenmjölet 

transporteras i danska lastbilar (ca 24 m långa), fullastade med ca 30 ton. 

Återtransporten går tom tillbaka (Hult, 2011). 

 

Benmjöl 

Benmjöl transporteras från Ellco food i Klippan (Börjesson, 2011). Avståndet mellan 

Klippan och Malmö uppmättes till 90 km (ViaMichelin, 2011). 

 

Benmjöl som paketeras till Biofer 7-9-0 transporteras från Ellco Food i Klippan direkt 

till kund (Hult, 2011), se ”Distribution av Biofer”. 
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Avgränsning: 

Transportsträckan för leverans av benmjöl till Gyllebo Gödnings fabrik i Malmö utgör 

endast avståndet mellan Klippan och Malmö. En viss mängd benmjöl passerar Ellco 

Foods lager i Ängelholm (Hult, 2011), denna sträcka har dock inte inkluderats. 

 

Kycklinggödsel 

Kycklinggödseln transporteras till största del från Blekinge Bioprodukter AB i Mörrum, 

eventuellt köper de i sin tur kycklinggödsel från andra lokala gårdar i Skåneregionen. 

Avståndet mellan Mörrum och Malmö uppmättes till 145 km (ViaMichelin, 2011). 

Kycklinggödseln transporteras i svenska lastbilar, fullastade med ca 36 ton. Troligtvis är 

återtransporten fylld (Börjesson, 2011). 

 

Avgränsning: 

Endast sträckan mellan Malmö och Mörrum har inkluderats. Denna avgränsning ansågs 

dock ha mycket liten inverkan på resultatet. 

 

Vinass 

Vinass (torrvara) transporteras från Algist Bruggeman i Ghent, Belgien. Avståndet 

mellan Ghent och Malmö uppmättes till 950 km (ViaMichelin, 2011). Vinass 

transporteras i lastbilar, fullastade med ca 24 ton. Huruvida återtransporten är tom eller 

inte är okänt för Gyllebo Gödning (Börjesson, 2011). 

 

Produktion av Biofer 

 

Gyllebo Gödning AB producerar och distribuerar: 

 

Biofer 10-3-1 (pellets) 

Produkten består av köttbenmjöl och kycklinggödsel, paketerad i 30 kg eller 700 kg 

säckar. 

 

Biofer 9-3-4 (pellets) 

Produkten består av köttbenmjöl, benmjöl och kaliumsulfat, paketerad i 30 kg säckar, 

alternativt köttbenmjöl, benmjöl, vinass och kaliumsulfat, paketerad i 700 kg säckar.   

 

Biofer 6-3-12 (pellets) 

Produkten består av köttbenmjöl, benmjöl och vinass, paketerad i 30 kg eller 700 kg 

säckar. 

 

Biofer 7-9-0 (mjöl) 

Produkten består endast av benmjöl, paketerad i 30 kg eller 1 250 kg säckar. 

 

Biofer Hemoglobin (pulver) 

En mycket liten produkt som inte genomgår några energikrävande processer i Gyllebo 

Gödnings fabrik i Malmö. Möjligtvis paketeras råvaran om inför distribution till kund 

(Börjesson, 2011). 
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De pelleterade Biofer-produkterna produceras i tre olika produktionslinjer, de anses 

dock likvärdiga med avseende på energiförbrukning (Börjesson, 2011). 

 

Avgränsningar: 

Endast Biofer 10-3-1, Biofer 6-3-12 och Biofer 7-9-0 har studerats.  

Biofer 10-3-1 och Biofer 7-9-0 är de produkter som säljs mest (Hult, 2011). 

 

Energiförbrukning i Malmö-fabriken 

 

Biofer 7-9-0 passerar inte Gyllebo Gödnings fabrik i Malmö, denna produkt distribueras 

istället direkt till kund, från Ellco Foods anläggning i Klippan. 

 

I Malmö-fabriken produceras och hanteras följande produkter: 

 Biofer 10-3-1 (pellets) 

 Biofer 9-3-4 (pellets) 

 Biofer 6-3-12 (pellets) 

 Biofer Hemoglobin (pulver) 

Det finns tre olika produktionslinjer för pelleterade produkter, energiåtgången för att 

producera 1 kg av respektive pelleterad produkt anses dock vara densamma (Börjesson, 

2011). 

 

Biofer Hemoglobin är en mycket liten produkt i sammanhanget och genomgår dessutom 

inte någon energikrävande behandling i fabriken. Råvaran transporteras till Gyllebo 

Gödnings fabrik i Malmö, där den eventuellt paketeras om inför distribution. Den ingår 

dock inte i någon av produktionslinjerna (Börjesson, 2011).  

 

Den totala energiförbrukningen per år i Malmö-fabriken utgör 1 330 000 kWh. Ca 95-

98 % av energin går åt till gödselproduktionen, resten till en angränsande 

spannmålsanläggning som betalar elkostnaderna för ca 1 månad/år. Den årliga 

energiförbrukningen för tillverkning av gödsel uppskattas därför till ca: 

1 330 000*(11/12) = 1 219 000 kWh. Fabriken förbrukar el enligt energiavtal via 

Lantmännen (Börjesson, 2011). 

 

Den totala årsproduktionen av pelleterade produkter på Gyllebo Gödning är 8 711 680 

kg (Börjesson, 2011). Energiförbrukningen per producerat kg produkt är därmed = 

1 219 000/8 711 680 = 0,14 kWh/kg 

 

Avgränsningar 

Biofer Hemoglobin har inte inkluderats i den totala årsproduktionen eftersom denna 

produkt enligt uppgift från fabrikschefen inte genomgår några energikrävande processer 

i fabriken utan endast, möjligtvis, paketeras om inför distribution (Albrechtsson, 2011). 

 

Förpackning av Biofer 

Biofer distribueras i glasfibervävsäck (likadana som för mineralgödsel). Säcken skärs i 

regel sönder i botten hos kund, ingen återanvändning sker alltså. Det är osäkert hur 

säckarna hanteras då de är förbrukade. Det finns eventuellt i vissa fall ett retursystem, 

om inte antas de samlas in och förbrännas på en lokal avfallsanläggning (Hult, 2011). 
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Förpackningen är inte inkluderad i beräkningarna. Detta brukar heller inte vara fallet i 

LCA av konventionell handelsgödsel. 

 

Distribution av Biofer 

Pelleterade Biofer-produkter (Biofer 10-3-1, Biofer 9-3-4 och Biofer 6-3-12) 

transporteras till kund antingen direkt från fabriken i Malmö, eller via Lantmännens 

centrallager i Västerås eller Lidköping. Ca 90-95 % av dessa produkter distribueras 

dock direkt från Gyllebo Gödning till kund. Kunderna finns lokaliserade i hela Sverige, 

men till ca 70 % i Västergötland och Mälardalen (Ingemarsson, 2011). 

 

All Biofer 7-9-0 transporteras direkt från Ellco Foods fabrik i Klippan till kund, 

eventuellt via Ellco Foods lager i Ängelholm (Hult, 2011). 

 

Gödseln är paketerad i säckar då den transporteras i lastbilar, fullastade med ca 32-36 

ton. Både uppkörning och återtransporter utnyttjas i regel för andra produkter 

(Ingemarsson, 2011). 

 

Avgränsning: 

Transportsträckan för distribution av pelleterade Biofer-produkter är uppskattad utifrån 

ett standardscenario, nämligen att Biofer transporteras från Gyllebo Gödnings fabrik i 

Malmö till en kund belägen i Västergötland eller Mälardalen. Avståndet mellan Malmö 

och kund är uppskattat utifrån det genomsnittliga avståndet mellan Malmö och ett tiotal 

orter i Västergötland och Mälardalen. 

 

Transportsträckan för distribution av Biofer 7-9-0 är uppskattad utifrån avståndet mellan 

Ellco Foods fabrik i Klippan och ett tiotal orter i Västergötland och Mälardalen. 

Avståndet mellan fabriken i Klippan och Ellco Foods lager i Ängelholm har inte 

inkluderats. 

 
Följande transportsträckor uppmättes för att uppskatta den genomsnittliga 

transportsträckan mellan Gyllebo Gödnings fabrik i Malmö och kund (för Biofer 6-3-12 

och Biofer 10-3-1) samt mellan Ellco Foods anläggning i Klippan och kund (för Biofer 

7-9-0) (ViaMichelin, 2011). 
 

Avstånd mellan Malmö och ett antal orter i Västergötland och Mälardalen: 

Malmö – Skövde: 380 km 

Malmö – Lidköping: 402 km 

Malmö – Alingsås: 316 km 

Malmö – Vänersborg: 376 km 

Malmö – Kinna: 255 km 

Malmö – Skara: 398 km 

 

Malmö – Västerås: 592 km 

Malmö – Södertälje: 582 km 

Malmö – Eskilstuna: 586 km 

Malmö – Strängnäs: 632 km 

Malmö – Köping: 555 km 

Malmö – Arboga: 542 km 
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Avstånd mellan Klippan och ett antal orter i Västergötland och Mälardalen: 

Klippan-Skövde: 302 km 

Klippan- Lidköping: 339 km 

Klippan- Alingsås: 253 km 

Klippan- Vänersborg: 313 km 

Klippan- Kinna: 191 km 

Klippan- Skara: 335 km 

 

Klippan- Västerås: 514 km 

Klippan- Södertälje: 504 km 

Klippan- Eskilstuna: 508 km 

Klippan- Strängnäs: 554 km 

Klippan- Köping: 477 km 

Klippan- Arboga: 464 km 

 

Genomsnittlig transportsträcka: 

Malmö – kund: ca 468 km 

Klippan – kund: ca 396 km 

 

Resultat 
 

Figur 4 visar klimatavtryck från produktion av 1 kg Biofer anländ till gård, ingen 

klimatpåverkan från produktion av kycklinggödsel, köttbenmjöl eller benmjöl har 

inkluderats. 

  
Figur 4. Klimatavtryck (kg CO2-ekvivalenter per kg Biofer) för produktion av Biofer 10-3-1, Biofer 6-3-

12 och Biofer 7-9-0, inom scenario 0. 

  

GWP för Biofer 6-3-12 uppgår till 0,18 kg CO2-ekv/kg, produkten består av 

köttbenmjöl, benmjöl och vinass. Biofer 6-3-12 har högst GWP-tal av de tre studerade 

produkterna. Detta förklaras av indunstningen av spillvatten, för att utarbeta vinass, 

samt på den förhållandevis långa transporten av vinass från Ghent till Malmö. 
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GWP för Biofer 10-3-1 uppgår till 0,07 kg CO2/kg, produkten består av köttbenmjöl 

och kycklinggödsel. Eftersom varken produktion av kycklinggödsel eller köttbenmjöl 

inkluderades i systemgränserna utgörs denna klimatpåverkan endast av 

råvarutransporter samt industriell processning och distribution av Biofer. 

 

GWP för Biofer 7-9-0 är betydligt lägre än för de andra två, 0,04 kg CO2/kg, och det 

kan förklaras av att produkten endast består av benmjöl. Produkten processas inte 

industriellt, såsom de andra två, utan distribueras direkt från Ellco Foods anläggning i 

Klippan till kund. Benmjölet är dessutom en restprodukt från Ellco Foods produktion av 

proteinlösning och proteinpulver. 

 

Diskussion 
Klimatpåverkan från att producera Biofer-produkterna beror till stor del på huruvida 

råvarorna köttbenmjöl och benmjöl ur miljösynpunkt anses vara ”gratis” eller inte. 

Klimatpåverkan från att bearbeta ABP bör, som tidigare nämnts, rimligtvis först och 

främst belastas köttproduktionen. Det är dock sannolikt att viss processning av ABP 

sker endast i syfte att underlätta vidare hantering, t ex i produktion av Biofer. Antalet 

produkter som tas ut vid förädling av ABP och proportionerna mellan dessa produkter 

varierar utifrån efterfrågan och produktionskostnaderna (Lorentzon et al., 2010). Detta, 

tillsammans med det faktum att Ellco Food får ekonomisk ersättning för att omhänderta 

ABP gör det svårt att avgöra huruvida köttbenmjöl och benmjöl bör betraktas som avfall 

eller resurser. 

 

Ellco Food i Klippan förädlar ABP, kategori 3, från slakt av nöt, gris och kyckling till 

livsmedelsingredienser och foderprodukter (köttbenmjöl). Dessutom erhålls 

restprodukten benmjöl efter att benrester torkats i en ångvärmd skivtork. Den 

energikrävande torkprocessen är ett exempel på processning som sannolikt inte skett 

utan fortsatt hantering av benmjölet. Ellco Food steriliserar även ABP kategori 3 vid 

133 °C. Den höga temperaturen krävs för livsmedels- och foderprodukter, dock inte om 

ABP istället hade hanterats genom rötning (Lorentzon et al., 2010). Det har på grund av 

brist på data inte varit möjligt att uppskatta energiåtgången kopplad till endast de 

aktiviteter som syftar till produktionen av Biofer. Däremot har en modellering av 

körning av Ellco Foods anläggning utan att köttbenmjöl produceras gjorts (Lorentzon et 

al., 2010). Modelleringen visar på högre energianvändning, jämfört med produktion 

som inkluderar köttbenmjöl, men det är inte entydigt att detta gäller även på systemnivå.  

 

Massallokering av energianvändningen för förädling av ABP var inte relevant, eftersom 

de produkter som tas ut ur processen är av olika karaktär beträffande exempelvis 

användningsområde och vattenhalt. Inte heller ekonomisk allokering, baserad på de för 

Ellco Food inkomstbringande produkterna, har varit möjlig på grund av datasekretess. 

 

Enligt Jordbruksverket är det mest sannolika alternativa användningsområdet för ABP 

kategori 3, då det inte förädlas av exempelvis Ellco Food, rötning i en svensk 

biogasanläggning (Widell, 2011). Eftersom förädlade ABP (köttbenmjöl och benmjöl) 

används som råvaror i Biofer förlorar alltså svenska biogasanläggningar motsvarande 

mängd energirikt substrat, vars energiinnehåll då produceras på alternativt sätt. Det 

skulle därmed kunna vara relevant med en systemexpansion, där köttbenmjöl och 

benmjöl belastas med samma klimatpåverkan som från att ersätta förlorad biogas med 
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annat bränsle, t ex naturgas. Bördan från systemexpansionen ska i så fall fördelas 

mellan de produkter som Ellco Food producerar, och vi möter här samma problem i 

fördelningen som de som beskrevs ovan, beträffande allokering.  

 

De osäkerheter och dataluckor som beskrivits gör att vi inte kan avgöra om förädlingen 

av ABP till köttbenmjöl och benmjöl bör belasta Biofer-produkterna, och i så fall med 

hur mycket. 
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