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Sammanfattning 
Findus Sverige AB:s (Findus) kontrakterade odling av gröna ärter är certifierad enligt svenskt 
Sigill och har nyligen även blivit klimatcertifierad. Det finns en efterfrågan på ekologiskt odlade 
ärter vilket Findus inte arbetar med i nuläget. Findus har vänt sig till SIK för hjälp med att 
beräkna klimatpåverkan från ekologiskt respektive IP-odlade ärter genom att komplettera en 
undersökning som rapporterades 2007 (Sonesson m fl, 2007).  

Under 90-talet arbetade Findus med ekologiskt odlade grönsaker inklusive ekologiskt odlade 
ärter vilket man alltså inte gör idag. Under senaste decenniet är det två andra företag i branschen 
som kontrakterat och producerat ekologiskt odlade ärter. 

I denna rapport har inga andra miljöaspekter än klimatpåverkan värderats.  

Odlingsdata och resultat från 2005 (IP-odling 2005) används som bas för att göra jämförande 
klimatberäkningar för ekologiskt odlade ärter. Förutom det som speglas i skördenivån tas ingen 
hänsyn till eventuella skillnader mellan ekologiskt och IP-odlade ärter som uppstår genom t ex 
skadegörarangrepp eller ogrästryck i växtföljden. 

Klimatberäkningarnas funktionella enhet är ett ton ärter ut från fabrik för respektive 
odlingssystem.  

Resultaten visar att:  

• Vid samma skördenivå är klimatavtrycket per ton ärter för ekologiskt odlade resp. IP-
odlade lika stort, 320 kg CO2-ekv/ton ärter.  

• I praktisk odling av ekologiska ärter som genomförts under de senaste femton åren är 
skördenivån i genomsnitt cirka 70 % av den i IP-odlat. Detta innebär att klimatavtrycket 
är cirka 40 % högre för ekologiskt odlade ärter, 450 kg CO2-ekv/ton ärter.  

• Markemissionerna, dvs. utsläpp av lustgas från åkermarken, svarar för cirka  
50 % av klimatavtrycket och denna andel är lika stor oavsett odlingssystem och 
skördenivå.  

• Därnäst kommer användningen av diesel för fältarbeten och skörd som är kring 30 % av 
klimatavtrycket, och något höge i den ekologiska odlingen.  

• Oavsett odlingssystem är odlingsåtgärder som säkrar en hög skördenivå och att all 
besådd areal skördas är av största betydelse för klimatavtrycket för ärter.  

• Genom att etablera en gröda med stor kväveupptagningsförmåga direkt efter skörd av 
ärterna finns det en potential att reducera klimatavtrycket med uppemot 20 % oavsett 
odlingssystem.  

Denna rapport är avgränsad till att jämföra endast klimatpåverkan för IP-odling och ekologisk 
odling. Ekologisk odling innebär t ex att odlingen sker helt utan användning av 
bekämpningsmedel vilket sker i IP odling. Denna miljöaspekt har inte tagits upp i denna 
rapport. För en total jämförelse av miljöpåverkan från de två odlingssystem måste även andra 
miljöaspekter beaktas.  
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Bakgrund 
Findus Sverige AB:s (Findus) kontrakterade odling av gröna ärter (i det följande benämnt 
”ärter”) är certifierad enligt svenskt Sigill och har nyligen även blivit klimatcertifierad. Det 
finns en efterfrågan på ekologiskt odlade ärter vilket Findus inte arbetar med i nuläget. Findus 
har vänt sig till SIK för hjälp med att beräkna klimatpåverkan från ekologiskt respektive IP-
odlade ärter genom att komplettera en undersökning som rapporterades 2007 (Sonesson m fl, 
2007).  

Under 90-talet arbetade Findus med ekologiskt odlade grönsaker inklusive ekologiskt odlade 
ärter. Bland annat genomfördes femåriga fältförsök där ekologisk och IP-odlat jämfördes och 
från vilka resultat finns publicerade. Findus hade också en mindre kontraktsodling och 
produktion av ekologiska ärter vid samma tid. Under senaste decenniet har två andra företag i 
branschen kontrakterat och producerat ekologiskt odlade ärter. 

Mål 
Att jämföra klimatpåverkan för ekologiskt resp. IP-odlade ärter genom att de åtgärder som 
särskiljer de olika odlingssystemen beaktas. Beräkningar utförs som en komplettering av en 
tidigare genomförd undersökning (Sonesson m fl, 2007). Inga andra miljöaspekter än 
klimatpåverkan kommer att värderas.  

Projektupplägg och genomförande 

Beskrivning av systemet 

IP-odlade ärter är certifierade enligt Svenskt Sigill och blev nyligen även klimatcertifierade. All 
odling sker i Skåne och Halland.  

Findus har ingen egen odling av ekologiska ärter idag men har tillgång till skördedata via andra 
producenter. Det finns även data från försök med de olika odlingssystemen.  

Utförande  

Som utgångspunkt för beräkningarna används data och resultat för 2005 publicerade i en SIK-
rapport där minskade risker med bekämpningsmedel och minskad miljöpåverkan under perioden 
1980 till 2005 undersöktes för Findus konservärtsodling (Sonesson m fl, 2007). I denna rapport 
beräknades bl a klimatpåverkan för IP-odlade ärter 2005, och denna bas benämns i det följande 
IP-odling 2005. Klimatberäkningarnas funktionella enhet är ett ton ärter ut från fabrik för 
respektive odlingssystem.  

För den ekologiska odlingen har Findus inhämtat de data som beräkningarna baserar sig på. 
Eventuella antaganden har gjorts av Findus och SIK i samarbete.  

Eventuella aspekter till följd av de olika odlingssystemens inverkan på t ex ogräs sett över 
växtföljden har inte beaktats. Inte heller har de eventuella skillnader som kan finnas p g a 
ogrästryck eller skadegörarangrepp, t ex sämre utbyte och kvalitetsbrister i produktionen, 
beaktats, förutom det som reflekteras i skördesiffrorna.  

Växtföljdsperspektivet 

Att beräkna klimatavtryck för enskilda grödor låter sig göras förhållande vis enkelt i 
konventionell odling där ogräsbekämpning och växtnäringstillförsel kan regleras i ett 
ettårsperspektiv med bekämpningsmedel och handelsgödsel. I den ekologiska odlingen måste 
man i mycket större utsträckning använda de möjligheter som finns med de enskilda grödornas 
karaktärer för ogräsreglering, t ex för mekanisk bekämpning eller grödornas olika 
konkurrensförmåga mot ogräs. För växtnäringsförsörjningen används, förutom stallgödsel och 
specialgödselmedel (t ex Biofer), gräs- och baljväxtvallar samt andra kvävefixerande grödor. 
Hur dess olika åtgärder ska fördelas mellan de enskilda grödorna i en ekologisk växtföljd har 
diskuterats av Cederberg m fl, 2011. De konstaterar att man generellt inte kan säga hur mycket 
växthusgaser som ”medelodlingen” av t ex en ekologisk spannmålsgröda ger, man måste se över 
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hela växtföljden. De väljer ändå att presentera de beräknade klimatavtrycken per gröda utan att 
fördela om åtgärder som hela växtföljden får nytta av, t ex utsläpp av lustgas från nedbrukade 
skörderester eller dieselinsatser för mekanisk ogräsbekämpning, vilket gör att en del grödor får 
oproportionellt höga klimatavtryck medan andra oproportionellt låga.  

I denna rapport jämförs IP-odlade och ekologiskt odlade ärter ur klimatsynpunkt. I största 
möjliga utsträckning har växtföljdsaspekten funnits med då olika antaganden har gjorts och vi 
har haft målet att en rättvis andel av odlingsinsatserna ska belasta ärterna.  

Bränsleförbrukning för fältarbeten exklusive skörd i IP-odling 2005  

Dieselanvändningen i IP-odling 2005 var 53 l/ha enligt SIKs rapport (Sonesson m fl, 2007). 
Denna siffra kom man kommit fram till genom att kombinera två scenarier, ett med ”gammal 
teknik” (72 l/ha) som representerar 1980-talet och ett med ”ny teknik” (51 l/ha) som 
representerar teknik som introducerades under 1990-talet, t ex reducerad jordbearbetning och 
Rapid sådd (se nedan). För 2005 antogs att 90 % av odlingen bedrivs enligt ”ny teknik” och 10 
% enligt den ”gammal” teknik och på detta sätt erhölls siffran 53 l/ha. Det går alltså inte exakt 
att utläsa från vilka moment delsummorna för att nå 53 l/ha härstammar. 

I denna kompletterande undersökning vill vi utgå från IP-odling 2005 och då behövs diesel-
förbrukningen för varje enskilt moment separat. För att nå totalsumman 53 l har därför siffran 
för ”Ny teknik” justerats genom att stubbearbetningen ökats från 0,7 till 1 gång, se tabell 1.  

Tabell 1. Dieselförbrukning för ”Ny teknik” (Källa Sonesson m fl, 2007) samt för IP-odling 

2005 (egen beräkning) 

Moment ”Ny teknik” IP-odling 2005 

 Antal, ggr Diesel, l/ha Antal, ggr Diesel, l/ha 
Stubbearbetning 0,7 4 1 6 
Plöjning 1 25 1 25 
Harvning 1 6 1 6 
Sådd + gödselspridning 1 12 1 12 
Vältning 1 2 1 2 
Ogräs + växtskydd 2 2 2 2 
Summa   51  53 
 

Antaganden för ekologisk odling baserat på IP-odling 2005  

Stubbearbetning 

Eftersom ogräs i ekologiska växtföljder bekämpas endast mekanisk, har vi antagit att 
stubbearbetning utförs två gånger i ekologisk odling jämfört med en gång i IP-odling 2005. 

Harvning 

Ekologiskt odlade ärter sås antingen tidigt eller sent för att de ska vara mogna antingen före 
eller efter bladlussäsongen. Vi antar att man i genomsnitt harvar två gånger för att bekämpa 
ogräs i ekologisk odling jämfört med en i IP-odling 2005.  

Gödsling med fosfor och kalium  

I beräkningarna för IP-odling 2005 ingår gödsling med 10 kg fosfor och 40 kg kalium via 
handelsgödsel (Sonesson m fl, 2007).  

I ekologisk odling tillgodoses fosfor- och kaliumbehovet med organiska gödselmedel, t.ex 
stallgödsel. Det finns även ekologisk specialgödsel där Biofer är en dominerande produkt. 
Råvaror till Biofer är biprodukter från slakteriindustrin i form av köttmjöl och köttbenmjöl, 
kycklinggödsel samt vinass från jästindustri. Cederberg m fl (2011) har resonerat kring detta 
och definierat tre olika typväxtföljder då man beräknat klimatavtryck av ekologiska 
jordbruksprodukter. Växtföljd A är en växtodlingsgård som antas finnas i Sydsverige på en 
lättlera. Växtföljden är femårig och åkerböna alternativt ärt till mogen skörd ingår. Denna gård 
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tillgodoser fosfor- och kaliumbehovet med Biofer. I samma rapport har även klimatavtrycket för 
olika Bioferprodukter beräknats.  

I linje med Cederberg m fl (2011) antar vi att fosfor och kalium till ekologiskt odlade ärter 
tillförs med Biofer. Detta stöds också av officiell gödselstatistik (SCB, 2008). Samma 
växtnäringsbehov skall tillgodoses som för IP-odlade, 10 kg fosfor och 40 kg kalium. Detta 
motsvarar 333 kg Biofer 6-3-12 som har ett klimatavtryck på 0,18 kg CO2-ekv/kg. Övriga 
Biofer produkter har lägre klimatavtryck men innehåller för liten mängd kalium. Eftersom ärter 
inte behöver någon kvävegödsel tillförs med största sannolikhet Biofer till en annan gröda i 
växtföljden, och därför belastas inte ärterna med några markemissioner av tillförd kvävegödsel 
via Biofer.  

Själva spridningen av handelsgödsel i IP-odlingen 2005 är inkluderad i sådden, med bränsle-
förbrukningen 12 l/diesel för sådd + gödsling. 

För ekologiskt odlade ärter sprids med största sannolikhet inte Biofer till ärtgrödan, eftersom 
ärter inte behöver något kväve. Därför används bränsleförbrukningen 8 l/ha (Cederberg m fl, 
2011) för sådd av ekologiska ärter.  

Växtskydd 

I 2005 års odling anges att det görs en behandling av skadegörare med olika kombinationer av 
bekämpningsmedel. Klimatavtrycket från bekämpningsmedlen finns inte redovisat men är av 
erfarenhet försumbart i beräkningar av klimatavtryck.  

I ekologisk odling antas att det inte sker någon motsvarande behandling eller körning.  

Ogräsbekämpning 

I IP-odling 2005 gjordes en kemisk ogräsbekämpning med preparaten Fenix och Basagran (0,6 
resp. l/ha 0,35 l/ha). Klimatavtrycket från bekämpningsmedlen finns inte redovisat men är av 
erfarenhet försumbart i beräkningar av klimatavtryck.  

Vi antar att det i den ekologiska odlingen görs två ogräsharvningar efter sådd. Det överens-
stämmer med det som antagits av Cederberg m fl, 2011. För dieselförbrukning för ogräs-
harvning används 2 l/ha (Dalgaard m fl, 2002).  

Markemissioner 

Lustgas (N2O) är en klimatpåverkande gas som bildas när kväve och organiskt material omsätts 
av mikrober i marken. Att ta fram modeller för att beräkna lustgasemissioner från jordbruks-
mark är svårt, eftersom det är ett komplicerat samspel där olika faktorer påverkar de biologiska 
processerna i marken. Dessutom finns det även svårigheter vad gäller mätteknik och mät-
metoder (Cederberg m fl, 2011). Men eftersom emissionerna av lustgas ofta har stor betydelse i 
klimatpåverkan från växtodling är det viktigt att ta hänsyn till dem även om det finns en viss 
osäkerhet. Emissionerna av lustgas uppdelas i direkta och indirekta.  

Direkta emissioner: Direkta emissioner uppstår i samband med att åkermarken tillförs kväve 
som handelsgödsel, stallgödsel eller andra gödselmedel. Även det kväve som finns i ovan- och 
underjordiska skörderester orsakar direkta emissioner av lustgas.  

Konservärt är en baljväxt och kvävegödslas därför inte, vilket innebär att det inte uppstår några 
lustgasemissioner från tillfört handelsgödsel- eller stallgödselkväve. Däremot måste hänsyn tas 
till lustgasemissionerna i de ovan- och underjordiska skörderester (ärtrev och rötter) som tillförs 
marken efter skörd.  

För IP-odling 2005 beräknades med hjälp av emissions faktorer att cirka 100 kg total-N/ha 
tillfördes marken med skörderesterna efter ärtskörden. Vi har inga uppgifter på hur kvävehalten 
är i ekologiskt odlade ärter jämfört med IP-odlade, och inte heller om mängden skörderester. Vi 
antar därför att samma siffra gäller för ekologisk odling.  

Indirekta emissioner: Indirekta emissioner uppstår från förluster (markläckage) av nitrat och 
ammoniak i åkermarken. För IP-odling 2005 antogs att ingen avgång av ammoniak förekom 
medan nitratläckaget beräknades till 59 kg/ha. Detta baserades på att efterföljande gröda till 90 



  

  SIK 8 (14) 
 

% var höstvete och 10 % höstraps. Kväveläckaget för konservärter var 50 kg N/ha om höstraps 
odlas efter och 60 kg N/ha om höstvete odlas efter.  

För den ekologiska odlingen görs en beräkning där det antas samma efterföljande gröda som i 
IP-odling 2005.  

För att undersöka och belysa betydelsen av vad det skulle betyda för markemissionerna om 
höstraps ersätter höstvete som efterföljande gröda i olika omfattning görs även en analys av 
detta. 

Utsädesmängd 

Utsädesmängden bedöms vara 10 % högre för ekologisk odling för att kompensera för plant-
bortfall vid mekanisk ogräsrensning. Ursprunget för det ekologiska utsädet bedöms vara 
detsamma som för IP-odling 2005: 34 % från Sverige och 66 % från USA. 

Bränsleförbrukning för skörd 

Bränsleförbrukningen för skördearbetet antas vara densamma för de två odlingssystemen.  

Bränsleförbrukning för transport från fält till fabrik  

Bränsleförbrukningen för lastbilstransport från fält till fabrik antas vara densamma för de två 
odlingssystemen.  

Tillverkning av is 

Vid transporten av ärter från fält till fabrik blandas is in i lasten. Detta görs för att hålla nere 
temperaturen vilket är centralt för att behålla kvaliteten på ärterna. Isen tillverkas på fabriken i 
Bjuv. Vi har antagit att mängden is och därmed behov av energi för att tillverka is är densamma 
i de två odlingssystemen.  

Skördenivå 

Findus har för närvarande inga ekologiskt odlade ärter kontrakterade. I tabell 2 redovisas de 
uppgifter på skördenivåer som Findus samlat in från två andra företag i branschen och från 
Findus ekologiska odling åren 1995-2000. 

Enligt Företag A är skörden i ekologisk odling 74 % av den konventionella, med en variation 
från 61 % till 92 % (median 75 %). Dessa beräkningar är gjorda på skördad areal, dvs. eventuell 
avsatt areal på grund av torka, ogräs eller annat är inte medräknad. Avsatt areal förekommer i 
olika omfattning olika år och kan bl a bero på förekomst av ogräs som innebär kvalitetsproblem, 
t ex åkertistel, baldersbrå och nattskatta. Dessa ogräs har frukter och blomställningar som kan 
följa med skörden till fabriken där de inte går att går att rensa bort 100 %.  

Enligt Företag B, som har statistik för åren 2002 till 2009 samt 2011, var den ekologiska 
skörden i medeltal 68 % av den konventionella, med en variation på 57 till 91 % (median 63 %). 
Även dessa siffror är beräknade på skördad areal.  

I odlingsförsök i närheten av Bjuv under åren 1993-1998 var den ekologiska skörden på lerjord 
80 % av den IP-odlade och på sandjord 85 % (Fjelkner m fl, 2000).  

Tabell 2. Skördenivåer för i ekologiskt odlade ärter i relation till IP-odlade. Skördenivån i IP-odlade 

ärter är satt till 100.  

 Medel Variation Median 

Företag A (åren 2000-2011) 74 61 - 92 75 

Företag B (åren 2002-2009 samt 2011) 68 57 - 91 63 

Findus (åren 1995-2000, 19 st. fält) 70 - - 

Odlingsförsök 1993-1998 80-85 - - 
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Skördenivån för IP-odlat 2005 är baserad på kontrakterad areal, dvs. eventuell areal som t ex på 
grund av ogräs är avsatt och inte skördas är medtagen. Detta är det korrekta sättet att räkna, 
eftersom även om inte ärterna skördas så har nästan all klimatpåverkan redan skett (förutom 
skörd och transporter till fabrik) eller kommer att ske (markemissioner från ärtreven som plöjs 
ner) och ska belasta den slutliga klimatpåverkan per ton ärter. För de uppgifter vi fått om 
skördenivån i ekologisk odling vet vi att både Företag A och B baserar sina tal på skördad areal, 
och att de av erfarenhet vet att det sker större kassationer i ekologisk odling jämfört med IP-
odling. Därför bör deras medeltal om 74 % respektive 68 % i själva verket vara lägre om man 
skulle räkna på kontrakterad areal. De åren Findus själva kontrakterade ekologiskt odlade ärter 
uppnåddes 70 % av skörden jämfört med IP-odlat, detta räknat på kontrakterad areal.  

Vi antar utifrån ovanstående data en genomsnittlig skördenivå under åren för ekologiskt odlade 
ärter på 70 % av skörden i IP-odlat 2005. Beräkningarna för ekologisk odling görs därför med 
följande skördenivåer för att beskriva den möjliga spridningen: 60, 70, 80, 90 och 100 % 
skördenivå jämfört med IP-odling 2005.  

Utbyte i fabrik 

Utbytet i fabrik antas vara detsamma för de två odlingssystemen även om inblandningen av 
främmande växtdelar, t ex blomställningar från ogräs enligt Findus är högre i de ekologiskt 
odlade ärterna jämfört med de IP-odlade.  

Förfruktseffekter 

Odling av vete efter ärter ger en extra skörd, vilket anges som sluppna utsläpp (Sonesson m fl, 
2007). I IP-odling 2005 antogs att 90 % av efterföljande gröda till ärterna är vete. Man valde 
också att enbart kvantifiera förfruktseffekten för vete, eftersom förfruktseffekten för höstraps 
inte är entydig. I beräkningarna för ekologisk odling antas att efterföljande gröda och 
förfruktseffekten för höstvete är densamma som för IP-odling 2005.  

Resultat och diskussion 

Bränsleförbrukning för fältarbeten exklusive skörd 

I tabell 3 visas den beräknade dieselförbrukningen för jordbearbetning och skötsel i ekologisk 
odling enligt de antaganden som gjorts jämfört med IP-odling 2005. Förbrukning av diesel för 
skörden hanteras separat och är inte inkluderad i denna sammanställning.  

Tabell 3. Dieselförbrukning för IP-odling 2005 (U Sonesson m fl, justerat med egen beräkning 

för stubbearbetning) samt ekologisk odling (egen beräkning) 

 IP-odling 2005 Ekologisk odling 

Moment Antal, ggr Diesel, l/ha Antal, ggr Diesel, l/ha 
Stubbearbetning 1 6 2 12 
Plöjning 1 25 1 25 
Harvning 1 6 2 12 
Sådd + gödselspridning 1 12 1 8 
Vältning 1 2 1 2 
Ogräs + växtskydd, kemisk 2 2 0 0 
Ogräsharvning 0 0 2 4 
     
Summa   53  63 
 

Bränsleförbrukningen för den ekologiska odlingen beräknas till 63 l/ha jämfört med 53 l/ha för 
IP-odling 2005, vilket motsvarar 19 % högre dieselförbrukning.  

För att undersöka om detta är ett rimligt antagande kan en jämförelse göras med Cederberg m fl, 
2011, där dieselförbrukningen för odling inkl. skörd av åkerböna/ärt är beräknad till 70 l/ha. I 
beräkningarna av IP-odling 2005 ingår inte skörden, varför denna ska dras ifrån (16 l/ha) för 
jämförelsen. Dessutom har Cederberg m fl använt 15 l/ha för plöjning, vilket är 10 l mindre än 
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de 25 l/ha som Sonesson m fl, 2007 angett. Justerat för dessa två skillnader (7016+10) fås en 
bränsleförbrukning för ekologiskt odlade åkerbönor/ärter 64 l/ha, vilket överensstämmer mycket 
väl med det som framkommit i vår undersökning.  

Klimatavtryck för IP-odling 2005 jämfört med ekologiskt odlat 

Klimatavtrycket för IP-odlade ärter 2005 och ekologisk odlade vid olika skördenivåer visas i 
tabell 4.  

Tabell 4. Klimatavtrycket för IP-odlade ärter 2005 och ekologiskt odlade ärter vid olika 

skördenivåer, kg CO2-ekv/ton ärter.  

 IP-odling 2005 Eko  
100 % 

Eko  
90 % 

Eko 
80 %  

Eko 
70 % 

Eko 
60 % 

Klimatavtryck 320 320 350 390 450 530 

 

Avgörande för klimatavtrycket är skördenivån eftersom insatserna då fördelas på färre ton. I 
praktisk odling av ekologiska ärter har i genomsnitt 70 % av skördenivån i IP-odlat uppnåtts. 
Vid denna skördenivå är klimatavtrycket per ton ärter cirka 40 % högre (450 kg CO2-ekv/ton 
ärter) jämfört med IP-odlade ärter 2005 (320 kg CO2-ekv/ton ärter) med de antaganden som 
gjorts i denna studie. Om den ekologiska odlingen uppnår samma skörd som IP-odlat, blir också 
klimatavtrycket lika stort för ekologiskt som för IP-odlat, 320 kg CO2-ekv/ton ärter.  

I figur 1 visas vilka delar klimatavtrycket består av. Markemissioner, dvs. utsläpp av lustgas 
från åkermarken, svarar för cirka 50 % av klimatavtrycket och denna andel är lika stor oavsett 
odlingssystem och skördenivå enligt de antaganden som gjorts. De faktorer som påverkar 
markemissionerna per hektar är tillförd mängd kväve (skörderester ovan och under jord) och de 
har antagits vara desamma eftersom det inte har funnits något underlag som har kunnat visa 
något annat. Dessutom bygger beräkningar av markemissioner på en del schabloner som gör att 
alltför detaljerade antaganden inte är rimliga. För att ytterligare studera markemissionerna har 
en analys av betydelsen av olika efterföljande grödor gjorts i nästa avsnitt. 

Dieselanvändningens andel är också betydande, och denna är något större i den ekologiska 
jämfört med IP.  

Eftersom det antas att utsädesmängden ökas med 10 % i ekologisk odling, blir denna andel 
också något större. Det har inte gjorts någon korrigering för att produktionen av det ekologiska 
utsädet förmodligen har en större påverkan än produktionen av konventionellt utsäde, vilket den 
borde vara eftersom skördenivån i ekologisk odlade ärter är läge.  

Andelen som kommer från PK-gödsel är något lägre i ekologisk odling, där PK-tillförseln sker 
med specialgödselmedel med som består av köttbenmjöl, benmjöl och vinass.  

Sluppna utsläpp på grund av förfruktseffekten, dvs. ökad skörd i efterföljande gröda, är 
densamma i de två systemen om skörden är densamma. Med sjunkande skördenivå ökar 
förfruktseffekten, vilket beror på att den ökade skörden i efterföljande gröda fördelas på färre 
ton ärter.  
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Figur 1. Klimatavtryck per ton ärter i IP-odlat 2005 jämfört med ekologiskt odlat vid olika 
skördenivåer. 

 

Markemissionernas betydelse 

Markemissionerna av lustgas står för cirka 50 % av det totala klimatavtrycket. Som nämnts 
tidigare är dessa beräkningar osäkra, men de ger ändå en fingervisning om vad som är viktigt. 
Ärter som skördas som gröna lämnar efter sig kväverika och lättnedbrytbara skörderester som 
ger upphov till dessa utsläpp. De direkta emissionerna står för cirka 70 % och de indirekta för 
resterande 30 %. Att etablera en gröda efter ärterna som kan tillgodogöra sig kvävet i 
skörderesterna är en önskvärd åtgärd för att minska inte bara risken för läckage utan även 
klimatpåverkan. För att undersöka hur stor betydelse detta kan ha, har vi gjort en analys gjort av 
hur markemissionerna påverkas om höstraps sås som efterföljande gröda på 100 % av arealen 
istället för höstvete på 90 % av arealen (enligt IP-odling 2005). Denna analys vars resultat 
sammanfattas i tabell 5 är gjord utifrån en rad antaganden som inte finns beskrivna direkt i 
IPCCs modeller som är från 2006 och är ganska trubbiga (IPCC, 2006). Man kan dock förvänta 
sig att dessa modeller kommer att förfinas efterhand. Det hade varit intressant om följande 
resonemang kunde verifieras med mätningar i praktiken.  

Sonesson m.fl., 2007 beräknade att kväveläckaget är 50 kg N/ha om höstraps odlas efter ärterna 
och 60 kg/ha om höstvete odlas (tabell 5, kolumn 1). Beräkningen utfördes enligt en modell som 
utvecklats av Aronsson m.fl., 2004, där man tar hänsyn till effekter sett över hela växt-
odlingsåret vid ”normalt” klimat. Denna modell har dock relativt stora osäkerheter och ger en 
skillnad på endast 10 kg mellan höstraps och höstvete. Räknat enligt denna modell skulle ett 
byte från höstvete till höstraps som efterföljande gröda betyda att de indirekta emissionerna 
minskar med 7 kg CO2-ekv/ha vilket motsvarar cirka 5 % av de totala markemissionerna (tabell 
5, kolumn 2). 

Men det är känt att höstraps tar upp väsentligt mer kväve än vete under hösten och det är 
dessutom brukligt att gödsla med drygt 50 kg N/ha till höstraps medan höstvete inte 
kvävegödslas alls på hösten. Vi antar därför att raps tar upp 50 kg kväve på hösten medan 
höstvete tar upp 15 kg, vilket ger en differens på 35 kg i mindre markläckage. Med detta 
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antagande minskar markläckaget med 35 kg istället för 10. Då minskar de indirekta utsläppen av 
lustgas räknat som CO2-ekvivalenter med mer än hälften, runt 20 kg (tabell 5, kolumn 3).  

Om vi dessutom antar att rapsen tar upp dessa 35 kg så snabbt att det inte hinner omvandlas till 
lustgas och förloras till atmosfären, minskar de direkta utsläppen med ytterligare 40 kg CO2-
ekvivalenter (tabell 5, kolumn 4). Dessa beräkningar sammanfattas i tabell 5 där kolumnerna 
betyder följande:  
 

1. IP-odling 2005. 90 % höstvete som efterföljande gröda (Sonesson m fl, 2007). 

2. Som 1 men med 100 % höstraps som efterföljande gröda och läckage beräknat enligt 
modell (Aronsson m fl, 2004).  

3. Som 2 och att kväveläckaget istället antas minska med 35 kg vilket minskar de indirekta 
utsläppen av lustgas. 

4. Som 3 och att rapsen tar upp de 35 kilona kväve innan de hinner omvandlas till lustgas 
vilket minskar de direkta utsläppen av lustgas.  

 

Tabell 5. Markemissioner, kg CO2-ekv/ton ärter, för olika scenarier för kväveläckage 

kg CO2-
ekg/ton 
ärter 

1. IP 2. IP + 100 % 
raps, kväve-
läckage enligt 
modell 

3. IP + 100 % 
raps, kväve-
läckage antas 
minska med 35 kg  

4. IP + 100 % raps, minskat 
kväveläckage med 35 kg samt 
att rapsen tar upp de 35 kilona 
innan de hinner omvandlas till 
lustgas 

Direkta  114 114 114 74 

Indirekta 50 43 20 20 

Summa 164 157 134 94 

% 100 95 82 57 

 

Totalt kan markemissionerna enligt detta hypotetiska resonemang minskas med upptill 40 % 
genom en åtgärd som är enkel att genomföra, d v s att etablera en gröda med stor kväve-
upptagningsförmåga direkt efter konservärterna. Detta gäller för båda odlingssystemen. Det 
totala klimatavtrycket (cirka 320 kg CO2e/ton ärter) kan ha potentialen att reduceras med 
uppemot 20 % om en bättre växtföljd generellt infördes och förefaller oavsett odlingssystem 
vara den enskilt viktigaste åtgärden för att minska ärternas klimatavtryck. Det kan tilläggas att 
för konventionellt odlad raps som sås efter ärter skulle klimatavtrycket också minska betydligt, 
eftersom produktionen av 50-60 kg N/ha mineralgödsel sparas då det finns tillräckligt mycket 
kväve kvar efter ärterna. 

Slutsatser  
I praktisk odling av ekologiska ärter som genomförts under de senaste femton åren är skörde-
nivån i genomsnitt cirka 70 % av den i IP-odlat. Detta innebär att klimatavtrycket är cirka 40 % 
högre för ekologiskt odlade ärter, 450 kg CO2-ekv/ton. Om skörden i de två odlingssystemen är 
lika hög, är också klimatavtrycket per ton ärter detsamma, 320 kg CO2-ekv/ton.  

Skördenivån är av största betydelse för klimatavtrycket för ärter. Det är också viktigt att all areal 
som kontrakteras och besås med ärter också skördas, eftersom nästan all klimatpåverkan redan 
skett (förutom skörd och transporter till fabrik) eller kommer att ske (markemissioner från 
ärtreven som plöjs ner). 

Markemissionerna, dvs. utsläpp av lustgas från åkermarken, svarar för cirka 50 % av 
klimatavtrycket och denna andel är lika stor oavsett odlingssystem och skördenivå.  
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Därnäst kommer användningen av diesel för fältarbeten och skörd, vilken beräknats till 19 % 
högre i ekologisk odling jämfört med IP-odling 2005. Bidraget från utsädet är också högre i 
ekologisk odling, eftersom det antas att utsädesmängden ökar med 10 %.  

Andelen som kommer från PK-gödsel är något lägre i ekologisk odling, där PK-gödslingen sker 
med specialgödselmedel. 

När ärterna skördas efterlämnas cirka 100 kg N/ha i ärtrev och rötter. Genom att etablera en 
gröda med stor kväveupptagningsförmåga direkt efter skörd av ärterna finns det en potential att 
reducera klimatavtrycket med uppemot 20 % oavsett odlingssystem.  

Denna rapport är avgränsad till att jämföra endast klimatpåverkan för IP-odling och ekologisk 
odling. Ekologisk odling innebär att odlingen sker helt utan användning av bekämpningsmedel 
vilket sker i IP odling. Denna miljöaspekt har inte tagits upp i denna rapport. För en total 
jämförelse av miljöpåverkan från de två odlingssystemen måste även andra miljöaspekter 
beaktas.  

Referenser 
Aronsson & Torstensson G. 2004. Beräkning av olika odlingsåtgärders inverkan på 
kväveutlakningen. Ekohydrologi 78. Avd för vattenvårdslära, Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Uppsala.  

Cederberg C, Wallman M, Berglund M, Gustavsson J. 2011. Klimatavtryck av ekologiska 
jordbruksprodukter. SIK-rapport Nr 830, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik, Göteborg, 
ISBN 978-91-7290-303-6. 

Dalgaard, T., Dalgaard, R. & Højlund Nielsen, A. 2002 Energiforbrug på økologiske og 
konventionelle landbrug. Grøn Viden Markbruk nr. 260. Danmarks JordbrugsForskning. 

Fjelkner-Modig, S., Bengtsson, H., Stegmark, R. and Nyström, S. 2000. The influence of 
Organic and Integrated Production on Nutritional , Sensory and Agricultural Aspects of 
Vegetable Raw Materials for Food production. Acta Agriculture Scandinavia, Sect. B, Soil and 
Platt SCi. 2000:50, 102-113. ISSN 0906-4710. Scand. 

IPCC. 2006. 2006 IPPC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. (Hhttp://ipcc/ch). 

SCB. 2008. Gödselmedel i jordbruket 2008/09. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt 
hantering och lagring av stallgödsel. Statistiska meddelanden MI 30 SM 1002. ISSN 1654-3815. 

Sonesson U, Cederberg C, Wivstad M, Florén B. 2007. Minskade risker med 
bekämpningsmedel och minskad miljöpåverkan, samtidigt? – En fallstudie på Findus 
konservärtsodling 1980 – 2005. SIK-rapport Nr 767, SIK – Institutet för livsmedel och 
bioteknik, Göteborg, ISBN 978-91-7290-262-6. 

 
 



  

  SIK  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Huvudkontor/Head Office:  
SIK, Box 5401, SE-402 29 Göteborg, Sweden.  
Telephone: +46 (0)10 516 66 00, fax: +46 (0)31 83 37 82.  

Regionkontor/Regional Offices:  

SIK, Ideon, SE-223 70 Lund, Sweden.  

Telephone: +46 (0)10 516 66 00.  

SIK, Forslunda 1, SE-905 91 Umeå, Sweden.  

Telephone: +46 (0)10 516 66 00. 

SIK, c/o Almi, Box 1224, SE-581 12 Linköping, Sweden.  

Telephone: +46 (0)10 516 66 00. 

www.sik.se  

 


