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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att belysa skillnader i ekotoxicitet i sötvatten orsakad av 
användning av pesticider i odling av foder till grisar. Studien bygger på modellering av 
grisproduktionen i Västra Götalands län med hjälp av statistik, litteratur och rådgivar-
expertis. Två foderstater som har olika växtföljder och skiljer sig åt i användning av 
pesticider jämförs: den ena med brasiliansk soja som huvudsakligt proteinfoder 
(basscenario), den andra med proteinfoder i form av rapsmjöl och åkerböna från odling 
inom länet samt en liten mängd importerad soja (närodlatscenario). Emissionsmodellen 
PestLCI används för att beräkna utsläppen av pesticider, dessa utsläpp multipliceras med 
data för ekotoxicitet i sötvatten (specifik för varje aktiv substans) enligt modellen 
USEtox. 
 
Pesticidanvändningens bidrag till ekotoxicitet i sötvatten i de båda scenarierna redovisas 
per kg griskött och per växtföljd (hektar och år) i enheten CTU (comparative toxic unit). 
Resultaten per kg griskött inbegriper allt odlat foder, oavsett geografiskt ursprung. 
Resultaten per hektar och år i växtföljden inkluderar all odling i Sverige i de båda 
växtföljderna – både foder och odling för grödor med annan användning – men inte 
importerade foderprodukter (soja). Även markanvändning i de två utfodringsalternativen 
redovisas. 
 
När vi beräknar resultaten per kg griskött (slaktvikt), så ger närodlatscenariot ett beräknat 
bidrag till ekotoxicitet i sötvatten som är ca 70 procent lägre än det för basscenariot. En 
jämförelse av växtföljderna per hektar visar inte lika stora skillnader, men den växtföljd 
som hör till närodlatscenariot faller något bättre ut än basscenariot. Resultaten är starkt 
beroende av vilka enskilda preparat som används. Andra realistiska bekämpnings-
scenarier än de som har använts i studien kan ge närodlatscenariot ett bidrag till 
ekotoxicitet i sötvatten som är lika stort som eller större än basscenariot. 
 
Den totala markanvändningen för att producera ett kg kött är lika i de båda scenarierna. 
Närodlatscenariot kräver dock mer areal i växtföljden i Västra Götaland – i detta scenario 
produceras större volymer grödor som inte behövs till foder jämfört med basscenariot. 
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Bakgrund 

Det senaste decenniet har miljödebatten starkt fokuserat på klimatfrågan, vilket har 
kommit till uttryck bland annat i kvantifieringar av matens klimatavtryck i livscykel-
analyser. När det gäller livsmedelsproduktion är utsläppen av växthusgaser en viktig del, 
men för att få en fullständig bild av matens miljöpåverkan behöver även effekter 
beträffande exempelvis övergödning, försurning, ekotoxicitet, biologisk mångfald och 
markanvändning kartläggas. Ekotoxiska effekter är svåra att kvantifiera på det förenklade 
sätt som krävs i livscykelanalyser (LCA). De senaste åren har dock en konsensusmodell 
för sådana beräkningar tagits fram inom den internationella LCA-metodiken – denna 
bedömningsmodell heter USEtox. Utvecklingsarbete inom området och av modellen 
pågår kontinuerligt (www.usetox.org). I denna studie används USEtox för en fördjupad 
analys av ekotoxiska effekter i sötvatten från pesticidanvändning vid produktion av foder 
till grisar. 

Tack 

Stort tack till Maria Nordborg, Chalmers, för hjälp med bakgrundsdata till beräkningarna 
av ekotoxicitet och för att vi fick ta del av data för sojaodling, till Cecilia Lerenius, 
Jordbruksverket, för hjälp med utformning av växtföljder och bekämpningsscenarierna 
när det gäller insekter och svamp, och till Andreas Hernbo, Hushållningssällskapet 
Skaraborg, för hjälp med bekämpningsscenarier beträffande ogräs. 

Mål 

Den föreliggande studiens mål är att ge ett kunskapsunderlag till LRF om möjliga 
ekotoxiska effekter av olika utfodringsstrategier och därtill kopplade växtföljder. Det ena 
utfodringsalternativet bygger på stor användning av soja som proteinkälla, medan det 
andra baseras på grödor i huvudsak odlade i Västra Götalands län, med endast en liten 
andel importerad soja. 
 
Det specifika syftet med den här studien är att belysa skillnader i ekotoxicitet i sötvatten 
orsakad av användning av pesticider i odling av foder till grisar. Två foderstater som har 
olika växtföljder och användning av bekämpningsmedel jämförs. 
 
Beräknat bidrag till ekotoxicitet i sötvatten redovisas per kg griskött och per växtföljd 
(hektar). Även markanvändning i de två utfodringsalternativen redovisas. 

Metod och genomförande 

Data  

Foderstater för olika faser i grisproduktion och med två strategier för proteinförsörjning 
(lokalt producerat protein respektive främst importerat) har hämtats från ett tidigare, ej 
publicerat projekt som uppdaterat de data som återfinns i SIK-rapporten Environmental 
Assessment of Future Pig Farming Systems (Cederberg & Flysjö, 2004). Växtföljder och 
bekämpningsscenarier beträffande fungicider och insekticider har utformats i samråd med 
Cecilia Lerenius, Jordbruksverket och scenarier för användning av ogräsmedel har 
utarbetats av Andreas Hernbo, Hushållningssällskapet Skaraborg. 
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Modeller 

Emissioner av pesticider 

För att ta reda på hur mycket av de använda pesticiderna som sprids till miljön, använder 
vi modellen PestLCI (Dijkman et al., 2012). Baserat på information om aktiv substans, 
dos, gröda, bekämpningstidpunkt, klimat, jordbearbetning, fältstorlek m.fl. parametrar, 
beräknar modellen hur mycket av den aktiva substansen som sprids till luft, ytvatten och 
grundvatten respektive bryts ned eller tas upp av grödan.  

Påverkansbedömning av ekotoxicitet i sötvatten 

Utsläppen till luft och ytvatten multipliceras sedan med data för ekotoxicitet i sötvatten 
(specifik för varje aktiv substans) enligt modellen USEtox (Hauschild M.Z. et al., 2008, 
Rosenbaum et al., 2008). Respektive grödas bidrag till ekotoxicitet i sötvatten beräknas 
som summan av de använda aktiva substansernas bidrag, med hänsyn till sprutfrekvensen. 
Det beräknade bidraget till ekotoxicitet redovisas i enheten CTU – comparative toxic 

units. 

Genomförande 

I projektet arbetar vi utifrån två scenarier för grisproduktionen i Västra Götalands län. Vi 
utgår från det genomsnittliga antalet grisar i regionen 2010-2012 och den genomsnittliga 
köttmängden från regionens slaktade grisar under samma period. Vi har utformat två 
olika utfodringsscenarier:  
 

• Basscenario – protein importeras i form av sojamjöl och rapsmjöl  
• Närodlatscenario – protein odlas till största delen i regionen.  

  
Foderspannmålen odlas i regionen i båda scenarierna.  
 
Behov av foderråvara i respektive scenario har beräknats. En växtföljd per scenario har 
utformats utifrån foderbehov och utifrån vad som är rimligt växtodlingsmässigt. Vart och 
ett av scenarierna är utformat så att alla foderråvaror som odlas inom Västra Götalands 
län produceras i den växtföljd som gäller för scenariot i fråga. Växtföljderna 
karaktäriseras enligt följande: 
 
- Basscenariot inbegriper en fyraårig växtföljd som enbart innehåller spannmål, 

eftersom foderstatens huvudsakliga proteinfodermedel är soja. Denna växtföljd kallas 
i studien för växtföljd 1. 

- Närodlatscenariot innehåller en åttaårig växtföljd, som omfattar spannmål, höstraps 
och åkerböna. Rapsmjöl och åkerböna utgör proteinfodermedel för grisarna, då fodret 
endast innehåller en liten andel soja. Denna växtföljd kallas i studien för växtföljd 2. 

Allokering 

Några av de fodermedel som används – sojamjöl, rapsmjöl och vetekli – är samprodukter 
som erhålls vid produktion av olja (soja- och rapsmjöl) respektive vetemjöl (vetekli). I 
dessa fall har miljöpåverkan fördelats mellan de olika produkterna utifrån 
massförhållanden. Detta innebär exempelvis att 1 kg rapsmjöl beräknar ha lika stor 
ekotoxisk påverkan som 1 kg rapsolja. Hänsyn har tagits till att en liten fraktion blir rest 
(se Antaganden nedan) – ingen miljöbörda allokeras till denna rest. 
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Ekotoxicitet från pesticider – per kg grisskött 

Beräkningarna av ekotoxicitet per kg kött baseras på de olika fodermedlens bidrag till 
ekotoxicitet. Endast den del av odlingen och den del av grödan som används till foder 
ingår i beräkningen av ekotoxicitet. Detta illustreras i Figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Principskiss över vad som ingår i beräkningen av bidraget till ekotoxisk påverkan på sötvatten per kg 
kött i denna studie. Raderna representerar grödor. De grå delarna representerar de delar av odlingen/grödan 
som används till foder – de grå delarnas bidrag till ekotoxicitet är alltså det som ingår i resultatet. 

Ekotoxicitet från pesticider – per hektar 

I beräkningarna av ekotoxicitet per hektar summeras hela växtföljdens bidrag till 
ekotoxicitet. Summan divideras med antalet år i växtföljden, så att vi får ett genom-
snittligt bidrag till ekotoxicitet per hektar och år i respektive växtföljd. Observera att i 
jämförelsen av växtföljderna exkluderas produktion utanför regionen (d.v.s. soja-
produktionen). Växtföljderna går inte jämnt upp med foderstaterna. Hur stor areal som 
växtföljderna upptar bestäms av den gröda som är begränsande. Växtföljderna ger alltså 
inte bara grisfoder, utan också bl.a. brödsäd och grynhavre. Hela växtföljdens bidrag till 
ekotoxicitet, oavsett grödans användning, tas med i resultatet för växtföljderna per hektar 
och år, se Figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Principskiss över vad som ingår i beräkningen av bidraget till ekotoxisk påverkan på sötvatten per 
hektar och år för växtföljderna i denna studie. Raderna representerar grödor. Hela växtföljdens odling 
inkluderas i resultatberäkning, alltså både gröda för foder och gröda för annan användning. 

Utgångspunkter 

Produktionen av griskött är lika stor i båda scenarierna – 49 100 ton slaktvikt per år – 
vilket också är den mängd som i genomsnitt producerades i Västra Götalands län under 
2010-2012. Scenarierna är också lika när det gäller den totala fodermängd (i kg) som 
krävs per kg griskött. Slaktålder och slaktvikt är densamma i båda scenarierna, se vidare 
”Dataunderlag” nedan. 
 
Glyfosat används en gång per omlopp i den fyraåriga växtföljden och en till två gånger 
per omlopp i den åttaåriga (se bilagor I och II). I beräkningen av resultaten har den 

soja, BR växtföljd, SE 

Resultat, ekotoxicitet 
per hektar och år 

Resultat, ekotoxicitet 
per kg griskött 

 

växtföljd, SE 
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ekotoxiska belastningen från glyfosatbekämpningarna fördelats på samtliga grödor i 
respektive växtföljd. 
 

Antaganden 

Följande antagandens har gjorts: 
• För soja har antagits att GMO-fri (konventionell) soja används. En studie av 

ekotoxicitet i sötvatten vid odling av GM-soja och konventionell soja i Brasilien 
visar att ekotoxiciteten är i stort sett densamma för båda varianterna. 

• Vid storskalig pressning av rapsolja antas utbytet från 1 kg frö vara följande: 
405 g rapsolja och 545 g rapsmjöl, vilket ger en rest om 50 g. Detta innebär att 95 
procent av rapsfröet utnyttjas. 

• Vid storskalig pressning av sojaolja antas utbytet från 1 kg sojabönor vara 
följande: 170 g sojaolja och 800 g sojamjöl vilket ger en rest om 30 g. Detta 
innebär att 97 procent av sojabönan utnyttjas. 

• Vid storskalig malning av vetemjöl antas utbytet från 1 kg vetekärna vara 
följande: 720 g vetemjöl, 6 g vetefodermjöl och 170 g vetekli, vilket ger en rest 
om 60 g. Detta innebär att 94 procent av vetekärnan utnyttjas. 

 

Avgränsningar: 

• Inget fodersvinn är beaktat i någotdera scenariot. 
• Endast ekotoxicitet från pesticidanvändning vid foderodling ingår. Sålunda 

beaktas inte gödsling eller transporter, och inte heller icke-agrara fodermedel, 
såsom vitaminer, syntetiska aminosyror, mineraler och övriga fodertillsatser. 

 

Dataunderlag 

Grisar i Västra Götalands län 

Antalet grisar i Västra Götalands län  har hämtats från Jordbruksverkets statistik. De 
värden som används än ett medeltal för åren 2010-2012, se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Antal grisar i Västra Götalands län och den köttmängd (slaktvikt, med ben) som dessa grisar genererar 
per år. Antalet grisar grundar sig på statistik från Jordbruksverkets statistikdatabas (www.jordbruksverket.se). 
Köttmängden har beräknats utifrån antalet grisar samt de uppgifter som anges i Tabell 2. 

antal, medel  
2010-2012 

andel av Sveriges 
grisar 

köttmängd, kg 
slaktvikt per år 

galtar för avel 235 12% 0 

suggor för avel 27 600 19% 1 920 000 

slaktsvin, 20 kg och däröver 178 000 20% 34 600 000 

smågrisar, under 20 kg 69 100 17% 12 500 000 

Totalt   49 100 000 

 
För avelsgaltar har bidraget till kött antagits vara försumbart, på grund av att djuren är få 
och lever i flera år. Produktionen i Västra Götalands län beräknas till 49 miljoner kg 
griskött (slaktvikt) vilket motsvarar knappt 20 procent av den nationella produktionen. 
Produktionsfaktorer för suggor, slaktsvin och smågrisar som avgör bidraget till den årliga 
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mängden kött i regionen sammanställs i Tabell 2. Utslaktningsfaktorn är den andel som 
kommer att gå till slakt under det närmaste året av de djur som räknas vid ett givet 
tillfälle. För smågrisar och slaktsvin grundas de utslaktningsfaktorer som ges i Tabell 2 på 
data om antal omgångar per år och dödlighet redovisade i Tabell 3. 
 
Tabell 2. Data som underlag för beräkning av köttmängd utifrån djurantal. 

 utslaktnings-
faktor 

levandevikt 
vid slakt, kg 

slaktvikt, kg slaktvikt/ 
levandevikt 

suggor för avel 42% 220 165 75% 

slaktsvin, 20 kg och däröver 218% 119 89 75% 

smågrisar, under 20 kg 204%    

Källor: Pigwin, genomsnitt 2010-2012, www.pigwin.se och Engblom et al. (2007) för utslaktningsfaktorn 
för suggor. 
 
Jordbruksverkets djurräkning görs i juni varje år. Det totala antalet smågrisar och 
slaktsvin under ett år är därför större än vad som anges i statistiken, eftersom det ryms 
flera djuromgångar per år. Genomsnittet för åren 2010-2012 är enligt Pigwins statistik 2,2 
omgångar per år, se Tabell 3.  
 
Tabell 3. Produktionsdata för smågris- och slaktsvinsuppfödning. 

dödlighet slaktsvin 1,8% 

dödlighet födsel-avvänjning 18% 

dödlighet avvänjning-lev. till slaktsvinsstall (32 kg) 2% 

kasserade slaktsvin 0,26% 

antal omgångar/år 2,20 

digivningstid, dagar 34 

ålder vid 30 kg, dagar1 81 

foderdagar i slaktsvinsstall, dagar 98 
Källa: Pigwin, genomsnitt 2010-2012, www.pigwin.se 
  

                                                 
1 I populationsstatistiken sätts gränsen mellan smågris och slaktsvin vid 20 kg. Värdena från Pigwin har 
trots detta utan anpassning använts för att beräkna köttmängd utifrån populationsstatistiken, i brist på bättre. 
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Foderanvändning – två scenarier 

Foderstater 

Foderstater har utformats för två scenarier – basscenario och närodlatscenario. Dessa 
redovisas för suggor i Tabell 4 och för smågrisar och slaktsvin i Tabell 5. 
 
Tabell 4. Foderstater för digivande suggor respektive sinsuggor i de båda scenarierna. 

 Sugga 
 Bas Närodlat 
 Digivning 

kg foder/ 
(sugga*år) 

Sin 
kg foder/ 

(sugga*år) 

Digivning 
kg foder/ 

(sugga*år) 

Sin 
kg foder/ 

(sugga*år) 
Havre 0 142 0 420 

Vete, korn, 
rågvete 1 072 1 015 838 536 

Åkerböna 0 0 280 100 

Rapsmjöl 0 0 113 161 

Syntetiska 
aminosyror 0,3 0,1 1,5 0,0 

Vetekli 77 140 119 140 

Sojamjöl 204 56 0 0 

Övrigt 47 47 48 42 

Totalt 1 400  1 400  1 400  1 400  

 
Tabell 5. Foderstater för slaktsvin och smågrisar i respektive scenario. 

Foderråvaror Slaktsvin och smågrisar 
Bas Närodlat 

Smågris, kg 
foder/smågris 

Slaktsvin, kg 
foder/slaktsvin 

Smågris, kg 
foder/smågris 

Slaktsvin, kg 
foder/slaktsvin 

Havre 3 34 13 18 
Vete, korn, 
rågvete 72 206 33 201 
Åkerböna 0 0 8 31 
Rapsmjöl 0 0 3 3 
Syntetiska 
aminosyror 0,5 0 0,4 1 
Vetekli 0 0 7 46 
Sojamjöl 14 30 4 0 
Övrigt 3 9 2 9 
Totalt 93 280 70 309 

 

Totala fodermängder 

Det totala behovet av foderråvaror för att producera 49 miljoner kg griskött i Västra 
Götalands län beräknades och framgår ur Tabell 6 liksom råvarornas ursprung. Närodlat 
innebär en minskning av soja, vete och korn, en viss ökning av havre och introduktion av 
åkerböna och raps. 
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Tabell 6. Total användning av olika foderråvaror i Västra Götalands län vid tillämpning av foderstater enligt 
basscenariot respektive närodlatscenariot. 

Foderråvaror Bas, ton/år Närodlat, 
ton/år 

Ursprung 

Havre 16 800 18 300 Västra Götalands län 

Vete 86 800 79 600 Västra Götalands län 

Korn 33 600 20 700 Västra Götalands län 

Åkerböna 0 17 000 Västra Götalands län 

Rapsmjöl 0 6 000 

Västra Götalands län – i närodlatscenariot 
antas rapsmjöl i stor skala produceras i 
regionen som samprodukt från oljepressning 

Vetekli 3 500 23 000 
Västra Götalands län – samprodukt från 
brödvete 

Sojamjöl 16 500 533 
Mato Grosso, Brasilien, konventionell soja (ej 
GMO) – samprodukt från oljepressning 

Syntetiska aminosyror, 
vitaminer, kalk, 
fosfater m.m. 5 500 5 200 

Industri 

 

Växtföljder och skördar 

Allt foder med agrart ursprung i scenarierna produceras i Västra Götalands län med 
undantag av soja, som produceras i Brasilien. Till varje scenario är kopplad en växtföljd, 
som beskrivs nedan. Även sojaproduktionen i Brasilien beskrivs nedan. 
 
Vid modelleringen av växtföljderna i Västra Götalands län har hänsyn tagits till 
förfruktens effekt på skördens storlek. I Tabell 7 listas de antaganden om skördeökningar 
i höstvete och vårkorn på grund av växtföljd som har använts i studien. Ökningen är satt i 
relation till den skörd som erhålls om höstvete eller vårkorn kommer direkt efter höstsäd 
eller vårkorn. 
 
Tabell 7. Förfruktseffekt som skördeökning. Skördeökning jämfört med höstvete respektive vårkorn efter 
höstsäd eller vårkorn. 

Förfrukt Skördeökning, höstvete, kg/ha Skördeökning, vårkorn, kg/ha 
Havre 700 250 
Höstraps 1200  
Åkerböna 700  
Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2010) 
 

Växtföljd 1 i Västra Götalands län 

Vid modelleringen av basscenariot har statistiska uppgifter om förfrukter använts. Enligt 
dessa uppgifter har 40 procent av höstsäden i länet idag (företrädesvis vete) vårkorn eller 
höstvete som förfrukt i Götalands norra slättbygder och i Götalands skogsbygder (SCB, 
2013). Västra Götalands län delas mellan dessa regioner. Skördarna speglar genom-
snittliga skördar för Västra Götalands län 2010-2012 för respektive gröda, men de har 
anpassats uppåt respektive nedåt på grund av växtföljden. De skördar som redovisas i 
Tabell 8 är skördar efter torkning2 minus utsäde3. 

                                                 
2 Vattenhalt efter torkning: spannmål 14%, åkerböna 15% och raps 9%. 
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Tabell 8. Växtföljd och skördar för basscenariot. Den skörd som anges är skörd från fält efter torkning minus 
utsäde. 

År Gröda Skörd, kg/år 
1 Havre 3 900 
2 Höstvete 5 700 
3 Vårkorn 4 000 
4 Höstvete 5 000 

Källor: Skördar 2010-2012: Jordbruksverkets statistikdatabas, www.jordbruksverket.se 
Utsädesmängder: Hushållningssällskapet Skaraborg (2013) 
Förfrukter, statistik: SCB (2013) 

Växtföljd 2 i Västra Götalands län 

Växtföljd 2 är åttaårig på grund av att åkerböna ingår i växtföljden, se Tabell 9; åkerböna 
drabbas lätt av växtföljdssjukdomar vid tätare odlingsintervall. Skördeantagandena även 
för denna växtföljd utgår från länsstatistik 2010-2012, med justering för förfruktseffekt 
(Tabell 7). De skördar som redovisas i Tabell 9 är skördar efter torkning3 minus utsäde4. 
 
Tabell 9. Växtföljd och skördar för närodlatscenariot. Den skörd som anges är skörd från fält efter torkning 
minus utsäde. 

År Gröda Skörd, kg/år 
1 Höstraps 2 700 
2 Höstvete 6 200 
3 Havre 3 900 
4 Vårkorn 4 200 
5 Åkerböna 2 800 
6 Höstvete 5 700 
7 Havre 3 900 
8 Höstvete 5 700 

Källor: Skördar 2010-2012: Jordbruksverkets statistikdatabas, www.jordbruksverket.se 
Utsädesmängder: Hushållningssällskapet Skaraborg (2013) 
Förfrukter, statistik: SCB (2013) 

Sojaodling i Brasilien 

Sojamjöl för export till Sverige odlas till stor del i Mato Grosso, Brasilien, och det är 
denna odling som vi har modellerat. Vanligen odlas soja i ett system med två grödor per 
år, där soja varvas med majs; soja återkommer alltså varje år på samma mark. 
Sojaskörden antas vara 3 000 kg per hektar (vattenhalt 13 procent) efter avdrag för 
utsäde. 

Pesticidanvändning  

I båda växtföljderna produceras både foder- och grynhavre samt foder- och brödvete. 
Olika bekämpningsscenarier tillämpas för gryn- och foderhavre p.g.a. att bekämpning av 
fusarium prioriteras högre i grynhavre. Däremot är det ingen skillnad i bekämpnings-
strategi mellan foder- och brödhöstvete i växtföljderna.  

                                                                                                                                                  
3 Följande utsädesmängder har antagits: höstvete 215 kg/ha, havre 210 kg/ha, vårkorn 190 kg/ha, åkerböna 
240 kg/ha och höstraps 0,4 kg/ha (Hushållningssällskapet Skaraborg, 2013). 
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Växtföljd 1 i Västra Götalands län 

I basscenariot (växtföljd 1) användes i genomsnitt 760 g aktiv substans per hektar och år. 
I bilaga I ges en detaljerad redogörelse för pesticidanvändningen på grödnivå. Den havre 
som odlas i växtföljden är till 65 procent grynhavre och till 35 procent foderhavre. 

Växtföljd 2 i Västra Götalands län 

I närodlatscenariot (växtföljd 2) var motsvarande siffra 720 g aktiv substans per hektar 
och år. I bilaga II ges en detaljerad redogörelse för pesticidanvändningen på grödnivå. I 
växtföljd 2 är den havre som odlas 60 procent gryn- och 40 procent foderhavre. 

Sojaodling i Brasilien 

Data för pesticidanvändning i sojaodling har hämtats från Nordborg et al. (2014). 
Sammanlagt 1900 g aktiv substans används per hektar och säsong i sojaodlingen. 

Resultat 

Beräknad ekotoxicitet i sötvatten 

Per ton griskött 

Bidraget till ekotoxicitet i sötvatten från användning av pesticider i odlingen av foder till 
grisarna är nästan 70 procent lägre i närodlatscenariot jämfört med basscenariot, se Figur 
3. Påverkan från sojamjöl dominerar basscenariot. Det är flera preparat/ämnen med stor 
påverkan som tillsammans ger sojan ett högt värde, däribland Lannate/methomyl och 
Platinum Neo/lambda-cyhalotrin. 
 

 
Figur 3. Beräknad ekotoxicitet (CTU) i sötvatten från pesticidanvändning i foderproduktion per ton slaktvikt för 
basscenariot och närodlatscenariot. 

Sojamjölet står för lite mer än 10 procent av fodrets vikt i basscenariot, men för drygt 70 
procent av dess ekotoxiska påverkan, se Figur 4. 
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Figur 4. Fördelning av massa (ton) och beräknad sötvattenekotoxicitet (CTU) per år från foderråvaror till grisar 
i basscenariot. 

Närodlatscenariots foderanvändning omfattar endast lite soja, och det är i stället 
bekämpningsmedelsanvändning i veteodlingen som står för den största beräknade 
ekotoxiska påverkan. Vete är också den foderråvara som utgör störst del av fodrets massa, 
se Figur 5. 
 

 
Figur 5. Fördelning av massa (ton) och beräknad ekotoxicitet (CTU) per år från fodermedel till grisar i Västra 
Götalands län i närodlatscenariot. 

Per hektar i växtföljderna i Västra Götalands län 

När det gäller växtföljderna som helhet faller närodlatscenariot (växtföljd 2) något mer 
gynnsamt ut än basscenariet (växtföljd 1), se Figur 6. I växtföljderna inkluderas inte 
enbart den odling som genererar foder till grisar i Västra Götalands län, utan all odling 
som ingår i de växtföljder för foderodlingen som vi studerar. Jämförelsen mellan 
växtföljder görs som genomsnittshektar per år. 
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Figur 6. Beräknad ekotoxicitet (CTU) i sötvatten från pesticidanvändning per hektar och år i respektive 
växtföljd. 

Raps och åkerböna i växtföljd 2 ersätter arealmässigt en del av höstvetet och en del av 
vårkornet i växtföljd 1. Både raps och åkerböna har lägre genomsnittlig ekotoxisk 
påverkan än spannmål, enligt de bekämpningsscenarier som används i denna studie. Färre 
preparat används i genomsnitt per år. Däremot får växtföljdens utformning inget 
genomslag när det gäller ekotoxiciteten från spannmålen – spannmålens påverkan är 
tämligen likartad i de båda växtföljderna.  

Markanvändning 

Per ton griskött 

Markanvändningen för foderproduktion är drygt 7 m2 per kg griskött för båda 
scenarierna, se Figur 7.  
 

 
Figur 7. Foderareal per ton slaktvikt för respektive scenario. Massallokering har använts för rapsmjöl, sojamjöl 
och vetekli. 
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I Västra Götalands län 

Om åkerböna, rapsmjöl, korn, vete, havre och vetekli i foderstaterna baseras helt på 
produktion inom Västra Götalands län, behövs 28 500 ha för basscenariots växtföljd 1 – 
korn är här den begränsande grödan – och 48 500 ha i närodlatscenariots växtföljd 2 – här 
är åkerböna begränsande. På denna areal produceras foder, men även produkter för 
humankonsumtion eller annan användning. Odling av foder upptar 84 procent av de 
28 500 ha som krävs för växtföljd 1. I växtföljd 2 står foderodlingen för 74 procent av 
arealen. Både den havreareal där hela skörden används till annat än grisfoder och 
rapsoljans del av rapsarealen (massallokerad) räknas som areal för annan användning. 
Vetearealen har fördelats mellan kategorierna foder och övrig användning på 
motsvarande sätt.  
 
I Figur 8 visas arealfördelningen mellan foder och övrig användning på grödnivå. För 
korn i växtföljd 1 finns ingen övrig användning, eftersom det är korn som är den 
begränsande grödan, alltså den gröda som avgör hur stor areal som behövs för 
växtföljden. Samma sak gäller för åkerböna i växtföljd 2. 

 
Figur 8. Andel av växtföljdernas areal som används till foder respektive produktion för andra ändamål, 
massallokerat. 

 

Känslighetsanalys  

Annan ogräsbekämpning i åkerböna 

Basagran SG (med den aktiva substansen bentazon) valdes för ogräsbekämpning i 
åkerböna i denna studie eftersom den pekas ut som enda ogräsmedel för åkerbönsodling i 
Jordbruksverkets rådgivningsmaterial (Jordbruksverket, 2013b). Även Fenix (med den 
aktiva substansen aklonifen) är emellertid tillåten för användning mot ogräs i 
åkerbönsodling. Jordbruksverkets sammanställning av effekten av olika ogräsmedel i 
olika grödor ger vid handen att bentazon har betydligt sämre effekt på flertalet ogräs än 
vad aklonifen har (Jordbruksverket, 2013b). För åtskilliga av de vanliga ogräsen är 
bentazon helt verkningslöst, medan aklonifen har mycket god effekt. Om man har 
problem med exempelvis pilört är Fenix ett betydligt bättre alternativ än Basagran SG ur 
odlingssynpunkt. Därför har vi gjort en känslighetsanalys där vi byter ut Basagran SG 
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mot Fenix (samma mängd a.s., 500 g/ha, ett år av åtta). Ett sådant produktbyte får en 
betydande negativ effekt på resultatet – närodlatscenariot med aklonifen beräknas nu ge 
ett något större bidrag till ekotoxicitet i sötvatten än basscenariot, och bidraget från 
åkerböna dominerar, se Figur 9. 
 

 
Figur 9. Beräknad ekotoxicitet (CTU) i sötvatten härledd från pesticidanvändning per ton slaktvikt för 
basscenariot och närodlatscenariot med användning av ogräsmedlet Fenix vid odling av åkerböna. 

Valet av enskilda pesticider kan alltså ha mycket stor betydelse för utfallet, och detta är 
ett viktigt observandum.  
 
Ekotoxiciteten hos aklonifen i sötvatten är inte extremt hög enligt beräkningarna i 
USEtox-modellen. Det som gör att aklonifen bidrar så mycket i scenariot är att dosen är 
hög (500 g aktiv substans per hektar4) och att en jämförelsevis stor del av den mängden 
sprids till luft (5 %) och ytvatten (0,03 %). 
 
Inom den svenska miljöövervakningen tas vattenprov från bäckar och åar för att följa 
spridningen av pesticider i miljön. Under perioden 2002-2012 hittades bentazon i nästan 
samtliga av dessa ytvattenprov, medan aklonifen hittades i färre än 10 procent av proven. 
Aklonifen har ett betydligt lägre akvatiskt riktvärde5 (0,12 µg/l) än bentazon (30 µg/l), 
och bedöms alltså vara mycket mer toxiskt för vattenlevande organismer. Varken 
aklonifen eller bentazon påträffades i koncentrationer över sitt riktvärde i ytvatten under 
perioden 2002-2012 (www.slu.se). 
 

Ekonomisk allokering 

Allokeringsmodell är något som ofta har betydande påverkan på resultat från 
livscykelanalyser. I denna studie används massallokering. Vi har emellertid gjort en grov 
beräkning av resultaten även vid tillämpning av ekonomisk allokering när det gäller 

                                                 
4 I exemplet görs ogräsbekämpning endast vart åttonde åkerbönsår, d.v.s. ett år av 64 med växtföljd 2 - 
resultatet visar det genomsnittliga bidraget till ekotoxicitet. Aklonifen slår igenom trots att åkerböna utgör 
endast 10 massprocent av foderanvändningen och trots att aklonifen alltså används tämligen sällan. 
5 Ett riktvärde ”anger den högsta halt då man baserat på dagens kunskap inte kan vänta sig några negativa 
effekter av ett ämne i vattnets ekosystem” (http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-
amnesvis/Miljoovervakning/Bedomningsgrunder/Odlingslandskap/Riktvarden-for-vaxtskyddsmedel/) 
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bidraget till ekotoxicitet i sötvatten per ton slaktvikt för de båda scenarierna, se Figur 10. 
De produkter där allokering är aktuell är sojamjöl, rapsmjöl och vetekli. Sojamjöl har 
antagits utgöra 64 procent av intäkten från sojaodlingen, och bär således 64 procent av 
sojaodlingens ekotoxiska belastning. På motsvarande sätt bär rapsmjölet 28 procent av 
rapsodlingens ekotoxiska bidrag, och vetekli 4 procent av veteodlingens.  
 

 
Figur 10. Beräknad ekotoxicitet (CTU) i sötvatten från pesticidanvändning i foderproduktion per ton slaktvikt 
för basscenariot och närodlatscenariot, ekonomisk allokering använd för sojamjöl, rapsmjöl och vetekli. 

I absoluta tal blir bidraget till ekotoxicitet något lägre med ekonomisk allokering jämfört 
med massallokering, vilket beror på att foderprodukterna har ett lägre ekonomiskt värde 
per kg än de huvudprodukter som grödorna ger – sojaolja, rapsolja och vetemjöl. 
Förhållandet mellan scenarierna är dock detsamma som när vi tillämpade massallokering 
– närodlatscenariot ger ett bidrag till ekotoxicitet i sötvatten som är ca en tredjedel av det 
som basscenariot ger. 
 

Diskussion 

Detta är en modellerad studie där vi utgår från två scenarier för hela grispopulationen i 
Västra Götalands län. Basscenariot är det av scenarierna bäst överensstämmer med 
dagens situation när det gäller foderstater och växtföljder. Man ska dock inte glömma den 
diversitet som finns inom grisnäringen. Redan idag finns det grisgårdar i Västra 
Götalands län där åkerböna ingår i foderstaten, och där användningen av soja är liten. Se 
vidare avsnittet om scenariernas arealanvändning i relation till arealanvändningen i länet 
nedan. 
 
Att denna studie är modellerad innebär att den produktion som studien beräknar 
effekterna av inte är prövad i verkligheten. Vi har antagit att foderomsättning, tillväxt och 
produktivitet hos grisarna är densamma för båda foderstaterna, och detta antagande har 
stor betydelse för utfallet.  
 
Huvuddelen av dagens verkliga grisgårdar i Västra Götalands län använder antingen 
fullfoder eller koncentrat plus spannmål. Koncentratens och fullfodrens innehåll varierar 
beroende av bl.a. råvarupriser. De koncentrat för grisar som Lantmännen sålde 2013 
innehöll en stor andel soja som proteinfodermedel, men också en stor andel rapsmjöl (i 
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koncentratet till slaktsvin ingick rentav mer rapsmjöl än sojamjöl). Rapsen till det 
rapsmjölet odlades som regel i Tyskland. Nordborg et al. (2014) har beräknat bidrag till 
ekotoxisk påverkan från tysk raps och funnit att påverkan per hektar är fem gånger så hög 
som för soja, och per kg kärnskörd nästan fyra gånger så hög. Att ersätta soja med raps 
odlad i Tyskland kan alltså leda till ökad ekotoxisk påverkan från grisfodret. De höga 
ekotoxicitetsvärdena för tysk raps kan hänföras till användning av pyretroiden beta-
cyflutrin. Även dimetenamid-P (mot ogräs) bidrar till att rapsen faller sämre ut än de 
svenska grödorna.  
 
Den aktiva substansen beta-cyflutrin är godkänd i Sverige och skulle kunna vara aktuell 
att använda i växtföljd 1 och 2 som alternativ till någon av de pyretroider som nu antagits 
vid odlingen av raps och vete i de båda scenarierna. Att inkludera beta-cyflutrin skulle 
innebära att höstvete och raps i resultaten skulle överskugga samtliga övriga grödor i båda 
scenarierna. Närodlatscenariot skulle troligen falla sämre ut än basscenariot, eftersom den 
sammanlagda arealanvändningen för raps, vetemjöl och vetekli där är större. Orsaken till 
att användning av beta-cyflutrin faller så illa ut är den extremt höga ekotoxiska verkan 
som ämnet har enligt USEtox-modellen. Detta stämmer också väl överens med att 
svenska myndigheter har satt ett mycket lågt akvatiskt riktvärde för beta-cyflutrin, 0,0001 
µg/l, vilket är under detektionsgränsen för ämnet (www.kemi.se) (Lindström et al., 
2013).6 Detta belyser ytterligare det vi såg i exemplet med åkerböna ovan i 
känslighetsanalysen, att enskilda preparat har stor betydelse för en grödas, en växtföljds 
och en foderstats bidrag till ekotoxicitet. Att olika preparat med likartat 
användningsområde skiljer sig så mycket åt i beräknad och bedömd ekotoxisk påverkan 
på sötvatten gör det svårt att avgöra hur stora växlar man kan dra på resultat från en studie 
som denna. Vår strävan har varit att använda typiska bekämpningsscenarier för Västra 
Götalands län med hänsyn till de valda växtföljderna, men ännu inom ramen för det 
typiska finns flera valmöjligheter. Känslighetsanalysen beträffande åkerböna ovan 
kompletterar bilden, och med fler sådana analyser skulle vanliga förfaringssätt kunna 
ringas in och säkrare slutsatser kunna dras. 
 
Att byta ut soja mot inhemskt proteinfoder skulle kunna ge flera fördelar i form av 
förbättrat kretslopp av näringsämnen, minskad uppodling av ny mark i Sydamerika och, 
som vi har sett i den här studien, troligen ett minskat bidrag till ekotoxicitet i sötvatten. I 
egenskap av svenskproducerad proteinfoderråvara är åkerböna är en viktig gröda. Ett visst 
aber är dock ogräsbekämpningen – det finns få kemiska ogräsmedel att välja på för bruk i 
åkerbönsodling, och de produkter som finns har antingen dålig verkan eller är mycket 
ekotoxiska. Detta talar för att åkerböna är en gröda där det är intressant att utveckla och 
använda mekanisk ogräsreglering, i synnerhet i en framtid med ökande krav på integrerat 
växtskydd. 
 
Det finns stora osäkerheter i de beräkningar av ekotoxisk verkan från olika aktiva 
substanser som ligger i USEtox-modellen. Detta påverkar naturligtvis säkerheten i de 
resultat som återges här. En genomgång av de använda ämnen som väger tyngst i grödans 
beräknade bidrag till ekotoxicitet i sötvatten ger vid handen att dessa ämnen förvisso 
stundom har hög ”inneboende” ekotoxicitet, men ofta är det i stället sprutfrekvens, dos 
och ämnenas benägenhet att spridas i miljön som gör att ämnet i den aktuella 

                                                 
6 Ett riktvärde ”anger den högsta halt då man baserat på dagens kunskap inte kan vänta sig några negativa 
effekter av ett ämne i vattnets ekosystem” (http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-
amnesvis/Miljoovervakning/Bedomningsgrunder/Odlingslandskap/Riktvarden-for-vaxtskyddsmedel/) 
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användningen ger ett stort ekotoxiskt avtryck. Osäkerheten när det gäller dessa aspekter 
är generellt lägre än när det gäller ämnenas ekotoxiska effekt. 
 
Sojan dominerar den ekotoxiska påverkan från basscenariot, och en viktig frågeställning 
är om det finns andra rimliga bekämpningsscenarier som skulle minska sojans påverkan. I 
sojafallet är det inte en enskild pesticid som gör att resultaten skjuter i höjden, utan fyra 
preparat som har höga värden. Detta kan göra det svårare att genom alternativ kraftigt få 
ned resultaten. Vidare har Nordborg et al. (2014) utformat ytterligare ett bekämpnings-
scenario för soja (GM-soja), som ger i stort sett samma CTU-värde som den 
konventionella soja som vi räknat med i denna studie. 
 

Hur förhåller sig scenariernas arealanvändning till dagens arealanvändning 
i Västra Götalands län? 

Diagrammet i Figur 11 visar den massallokerade arealanvändningen för olika grödor i 
växtföljd 1 och 2 i relation till dagens areal av dessa grödor i Västra Götalands län. 
Arealen av samtliga grödor i båda växtföljderna understiger den areal av grödorna som 
förekommer i länet idag. Arealen åkerböna och höstraps i växtföljd 2 är dock nästan lika 
stor som dagens areal i länet. I länsstatistiken är ärt och åkerböna hopslagna till en 
kategori – diagrammet visar alltså summan av dessa. 
 

 
Figur 11. Arealanvändningen för olika grödor i basscenariots växtföljd 1 och närodlatscenariots växtföljd 2 i 
relation till dagens totala areal av olika grödor i Västra Götalands län (medelarealer 2010-2012), massallokerat. 
Varje skalstreck representerar 20 000 ha. 

Den raps som idag odlas i länet – ca 6 000 ha höstraps och 7 000 ha vårraps7 – ger 
rapsmjöl eller Expro som används i huvudsak till mjölkkor. Helt rapsfrö kan också malas 
på gård och ges till grisar, men detta är inte särskilt vanligt. Den raps som ingår i dagens 
koncentrat och fullfoder till grisar odlas till största delen i Tyskland. Användning av 
rapsprodukter från Västra Götalands län till grisar förutsätter alltså ökad odling av raps i 
länet, om det inte ska bli på bekostnad av rapsförsörjningen till mjölkkor. Grisarna i 
närodlatscenariot äter ca 6 000 ton rapsmjöl per år, vilket motsvarar ca 11 000 ton hel 
raps. För att producera det krävs ytterligare nästan 4 000 ha höstraps. 
 
Även den åkerböna som odlas i Västra Götalands län idag – ca 7 000 ha åkerböna8 – 
används huvudsakligen i foder till mjölkkor. Uppskattningsvis ca fem procent (ca 1 000 
ton) av skörden i länet går till slaktsvin idag. För att försörja hela länets grisar enligt 
                                                 
7 De angivna arealerna utgör ett genomsnitt av dessa grödors arealer 2010-2012 (Jordbruksverket, 2013a). 
8 Den angivna arealen utgör ett genomsnitt av åkerbönsarealen 2010-2012 (Jordbruksverket, 2013a). 

Havre

Höstvete

VårkornÅkerböna

Höstraps

Västra Götalands län,
medel 2010-2012

Växtföljd 1

Växtföljd 2
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närodlatscenariot skulle det behövas ytterligare 16 000 ton åkerböna, vilket motsvarar 
nästan 6 000 ha. Dagens areal åkerböna i Västra Götalands län skulle alltså nära nog 
behöva fördubblas om scenariot skulle realiseras. Notera att inget svinn i något led från 
skörd till grisens intag har beaktats i beräkningarna. 
 
Vetekli kräver, omräknat till hel vetekärna (alltså utan allokering), stora arealer. 
Spannmålsodlingen är dock redan idag omfattande i Västra Götalands län och våra 
beräkningar tyder på att länet kan försörja hela grispopulationen med vetekli även vid 
tillämpning av närodlatscenariot med (a) dess höga andel vetekli i fodret och (b) dess 
något lägre andel vete i växtföljden.  
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Bilaga I 
 

Pesticidanvändning i växtföljd 1, basscenariot 
 

År Gröda Typ Preparat Dos, kg 
el. l/ha 

Frekvens, 
1/år 

Genomsnittlig 
mängd a.s., 
g/(ha*år) 

Kommentar 

1 havre I Mavrik 0,11 1/5 5,3  

    I Fastac 50 0,28 1/20 0,7  

    F Proline EC 250 0,6 1/3 75 Grynhavre 

    F Comet Pro 0,3 1/2 20 Foderhavre 

    H Harmony Plus 15 g 1 7,5  

2 höstvete I Sumi-Alpha 5 FW 0,23 1/5 2,3  

  F Proline EC 250 0,4 1 100  

  F Comet Pro 0,3 1 60  

  H Boxer 1 1/3 400  

  H Legacy 1 1/3 28  

  H Starane XL 1 2/3 98  

3 Vårkorn F Stereo 0,4 1/3 0,10  

    F Amistar 0,25 1/3 0,22  

    I Karate WG 0,25 1/5 1,3  

    H Express 50 SX 0,011 1 5,5  

    H Glyfosat 4 1 1 900 Efter skörd 

4 höstvete I Mavrik 0,11 1/5 5,3  

    F Proline EC 250 0,4 1 100  

    F Comet Pro 0,3 1 60  

    H Express 0,015 1 7,5  

    H Starane 180 0,6 1 160  
Totalt, genomsnitt per hektar och år  
(viktat gryn- och foderhavre)   759  
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Bilaga II 
 
Pesticidanvändning i växtföljd 2, närodlatscenariot. 
 

År Gröda Typ Preparat Dos, kg 
el. l/ha 

Frekvens, 
1/år 

Genomsnittlig 
mängd a.s., 
g/(ha*år) 

Kommentar 

1 höstraps F Cantus   0,38 1/2 48   

    I Biscaya OD 240 0,3 1 72   

    H Butisan Top 2 2/3 670   

2 höstvete I Sumi-Alpha 5 FW 0,23 1/5 2   

    F Proline EC 250 0,4 1 100 

    F Comet Pro 0,3 1 63 

    H Starane XL 1,2 1 180   

    H Glyfosat 4 2/3 1 300 Efter skörd 

3 havre I Mavrik 0,11 1/5 5,3   

    I Fastac 50 0,28 1/20 0,7   

    F Proline EC 250 0,4 1/2 75 Grynhavre 

    F Comet Pro 0,3 1/3 20 Foderhavre 

    H Harmony Plus 0,015 1 7,5 

4 Vårkorn F Stereo 0,4 1/3 42   

    F Amistar 0,25 1/3 21   

    I Karate WG 0,25 1/5 1   

    H Hussar 0,12 1 6   

5 åkerböna F Signum 0,68 1/3 81   

    I Fastac 50 0,25 1/15 1   

    H Basagran SG 2,5 1/3 500 

6 höstvete I Sumi-Alpha 5 FW 0,23 1/5 2   

    F Proline EC 250 0,4 1 100   

    F Comet Pro 0,3 1 63   

    H Hussar 0,12 1 6   

    H Attribut SG 70 0,06 1 42   

    H Glyfosate 4 2/3 1 300 Efter skörd 

7 havre I Mavrik 0,11 1/5 5,3   

    I Fastac 50 0,28 1/20 0,7   

    F Proline EC 250 0,6 1/3 75 Grynhavre 

    F Comet Pro 0,3 1/2 20 Foderhavre 

    H Ariane 2 1 540   

8 höstvete I Mavrik 0,11 1/5 5,3   

    F Proline EC 250 0,4 1 100   

    F Comet Pro 0,3 1 60   

    H Starane XL 1 2/3 98   

    H Bacara 0,75 2/3 180   

Totalt, genomsnitt per hektar och år  
(viktat gryn- och foderhavre) 

  
718  
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