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Sammanfattning 

Utifrån EU:s direktiv om förnybar energi kan man förvänta sig att behovet av 

bioenergi från jordbruket kommer att öka i Europa. Samtidigt förespråkas hållbara 

odlingssystem för bioenergiproduktion. Tvågrödesystemet är ett hållbart odlings-

system som utvecklats i Tyskland för odling av grödor till biogas och innebär att 

två grödor odlas efter varandra under samma år. Projektets mål var att skapa nya 

affärsmöjligheter för Sveriges lantbrukare samt att möjliggöra en ökad användning 

av åkergrödor som substrat för biogasproduktion. Projektet skulle ge svar på hur 

lönsamheten och klimatbalansen ser ut vid odling enligt tvågrödesystemet jämfört 

med odling av livsmedelgrödor. Vidare skulle projektet undersöka vilken som är 

den bästa tvågrödekombinationen vid odling av substrat till biogasproduktion. 

Inom projektet utfördes ett treårigt fältförsök i Skåne med olika kombinationer  

av tvågrödor för biogasproduktion samt livsmedelsgrödorna konservärt, maltkorn 

och råg. I tvågrödesystemet odlades höstgrödorna raps eller råg och vårgrödorna 

sockerbetor eller majs. Höstgrödorna skördades på våren och vårgrödorna på 

hösten. Projektet innehöll dessutom satsvisa utrötningsförsök på JTI/SLUs lab  

av biogasgrödorna samt beräkningar av ekonomi och klimatpåverkan. Analysen 

inkluderade odling, skörd, transport och lagring.  

Den grödkombination som gav högst avkastning i ton torrsubstans per hektar var 

raps och sockerbetor. Grödkombinationen som gav den lägsta avkastningen var 

raps och majs. Höstgrödan avkastade generellt lågt. Avkastningen för livsmedels-

grödorna var i nivå med vad som kan förväntas för området. Grödornas avkastning, 

speciellt biogasgrödornas, varierade mycket mellan de tre försöksåren. Den årliga 

variationen var därför viktig att ta hänsyn till vid utvärdering av systemet. 

Metanutbytet per ton VS var högst för de höstgrödor som ingick i tvågrödekom-

binationen. Metanbytet per hektar var betydligt högre för vårgrödorna än för höst-

grödorna, på grund av högre avkastning. De tvågrödekombinationer som testades  

i detta projekt hade en arealeffektivitet (MWh/ha) jämförbar med referenssystemet 

”enbart majs”.  

Projektet har inte lyckats visa att odling enligt tvågrödesystemet är lönsamt. Mer-

kostnaden för två grödor jämfört med en vägdes inte upp av ökad avkastning och 

ökat biogasutbyte. Den huvudsakliga anledningen till detta är de låga skördenivåer 

som uppnåddes i projektets fältförsök. De tvågrödekombinationer som uppvisade 

bäst lönsamhet var de med sockerbetor. Livsmedelsgrödorna gav bra lönsamhet i  

de ekonomiska beräkningarna, där råg var den gröda som fick bäst resultat.  

Beräkningarna av klimatpåverkan utifrån resultaten i fältförsöket visade att det 

totala klimatgasutsläppet för odling, skörd, transport och lagring i CO2-ekv per 

hektar och år blev betydligt högre för tvågrödekombinationen jämfört med odling 

av enbart en livsmedelsgröda. 

För att vara en intressant affärsmöjlighet för svenska lantbrukare måste tvågröde-

systemet modifieras och utvecklas vidare. Den stora frågeställningen för fortsatta 

studier är hur avkastningen kan förbättras såväl för majs som för höstgrödorna.  

Val av så- och skördetidpunkt är en viktig del i detta. Generellt hade höstgrödorna 

en låg ts-halt vid skörd, vilket gör dem svårare att ensilera. En rekommendation är 

därför att förtorka grödan på slag innan bärgning. En möjlighet för att förbättra 

lönsamheten är att mata in tvågrödorna färska i biogasanläggningen och därigenom 

minska kostnader och förluster vid lagring. 
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Summary 

Based on the EU’s renewable energy directive an increased need for bioenergy 

from agriculture in Europe is expected. Sustainable cropping systems for 

bioenergy production is preferred. Double cropping is a sustainable cropping 

system developed in Germany for cultivation of crops for biogas in which two 

crops are grown in the same year.  

The goal of the project was to create new business opportunities for Swedish 

farmers and facilitate increased use of arable crops as substrate for biogas 

production. The project also aimed to provide answers on the profitability and 

climate balance of a double crop system compared with the cultivation of food 

crops. Finally, the project also aimed to find the best double crop combination. 

The project was carried out as a three-year field trial in Skåne using different 

combinations of crops for biogas production, and food crops of green peas, malt 

barley and rye. In the double crop system rape or rye was cultivated as winter crop, 

and sugar beets or maize as the summer crop. The winter crops were harvested in 

spring and the summer crops in autumn. The project also included batch digestion 

experiments of the biogas crops at JTI/SLU’s Mikrolab and costs and climate 

impact calculations; including cultivation, harvest, transport and storage. 

The crop combination that gave the highest yield in tonnes of dry matter per  

hectare was rape and sugar beet. The crop combination with the lowest yield was 

rape and maize. Winter crops generally had a low yield. The food crop yields were 

in line with what is expected for the area. Yields, especially for the biogas crops, 

varied greatly between the three years of the field trial. The annual variation is 

important to take into account when evaluating the double crop system. 

In the double crop system, while winter crops had higher methane yield per tonne 

of VS, summer crops has a significantly higher methane yield per hectare due to 

higher crop yields. The area efficiencies of the double crop combinations tested 

for this project, expressed as MWh per hectare, were comparable to that of the 

reference biogas crop of maize only. 

The project did not show that a double crop system was profitable. The additional 

costs for cultivating two crops compared to one were not compensated by the 

higher crop or biogas yields. The main reason for this was the low crop yields 

from the field trials. The double crop combinations that showed the best profit-

ability were those with sugar beets. Food crops showed high profitability, where 

rye had the best results. 

Climate impact calculations based on the results of the field trials showed that  

the total greenhouse gas emissions for cultivation, harvest, transport and storage 

expressed as CO2-equivalents per hectare per year was significantly higher for 

double crop combinations compared to cultivation of food crops. 

To be an interesting business opportunity for Swedish farmers the double crop 

system must be modified and further developed. The main question for future 

studies is how to improve the yield for both maize and winter crops. As such, 

choice of sowing and harvest dates is important. Generally, winter crops had  

a low dry matter content at harvest, making them difficult to ensile. One 

recommendation is to let the crop wilt on the field before harvest. Furthermore, 

one way to possibly improve profitability is to feed the double crops fresh into  

the digester of a biogas plant, thereby reducing costs and losses during storage.  
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Introduktion 

Behovet av bioenergi från jordbruket kan komma att öka i framtiden, bl.a. som  

en följd av EU:s direktiv om förnybar energi (Regeringen, 2015). Som en del i 

detta ökar användning av biomassa från jordbruket som substrat för biogasproduk-

tion i Sverige. Hållbara odlingssystem för bioenergiproduktion förespråkas och är 

ett övergripande mål för hela Europa. I takt med att biogasanläggningarna ökar i 

antal ökar även konkurrensen om substrat och därmed prisbilden för att tillgodose 

behovet av substrat. Vid odling av grödor till biogas eftersträvas en hög avkast-

ning och ett högt metanutbyte per år. Det finns också ett behov av en kombinerad 

odling av grödor till både foder, livsmedel och energi, vilket är relevant för både 

lantbrukare, energiproducenter och beslutsfattare.  

Tvågrödesystemet är ett odlingssystem som utvecklades 1993 i Tyskland för  

odling av grödor till biogas. Systemet kan minska miljöpåverkan jämfört med till 

exempel ensidig odling av majs (Scheffer och Stülpnagel, 1993). I Tyskland odlas 

mycket grödor som substrat för biogasproduktion och den helt dominerande grödan 

är majs. Den ensidiga växtföljden har fått negativa effekter på miljön i form av 

erosion, kväveutlakning och minskad biologisk mångfald (Stülpnagel m.fl., 2008). 

En förklaring till att det finns så mycket grödbaserad biogasproduktion i Tyskland 

är det fördelaktiga stödsystemet för förnybar energi, Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG), som trädde i kraft år 2000. Läs mer om detta i bilaga 1. 

Odling enligt tvågrödesystemet innebär att två grödor odlas efter varandra under 

samma år, Figur 1. En höstgröda etableras på hösten och skördas på våren i tid  

för att hinna etablera en vårgröda (Scheffer och Karpenstein-Machan, 2001; 

Karpenstein-Machan, 1997). Systemet innebär en kompromiss mellan skörde-

tidpunkt och avkastning på höstgrödan och tidpunkt för sådd av vårgrödan.  

 

Figur 1. Illustration som beskriver tvågrödesystemet. Publicerad med tillstånd av 
Jordbruksaktuellt. 

För att odling av biogasgrödor enligt tvågrödesystemet ska vara ekonomiskt 

intressant jämfört med att odla till exempel endast majs gäller att merkostnaden 

för att odla och skörda två grödor vägs upp av ökad avkastning och ökat biogas-

utbyte per odlad areal. Tyska försök har visat att tvågrödesystemet kan resultera  

i högre avkastning och bättre lönsamhet jämfört med konventionell odling av 

biogasgrödor (Stülpnagel m.fl., 2008). Viktiga förutsättningar är dock tillräcklig 

nederbörd och tillräckligt lång vegetationsperiod. Sticksel m.fl. (2010) nämner att 

årsnederbörden bör vara 800 mm alternativt 500 mm under vegetationsperioden. 

Vad gäller vegetationsperioden ger de tumregeln 7,5 °C i årsmedeltemperatur. 
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I princip är alla höstgrödor möjliga att använda i tvågrödesystemet. På grund av 

tidigare skördetidpunkt föredras, under tyska förhållanden, höstkorn och höstråg 

framför rågvete och höstvete (Sticksel m.fl., 2010). Som vårgröda lämpar sig 

grödor med hög avkastning såsom majs och havre. Majs avkastade mest av de 

testade vårgrödorna i de tyska försöken. Havre och solros avkastade för lite och 

hade dessutom en för låg torrsubstanshalt (ts-halt) vid skörd. Det finns ett stort 

forskningsbehov för vidare utveckling av konceptet tvågrödesystem, bl.a. att testa 

konceptet på olika platser i Europa, exempelvis i Sverige (EEA, 2007). 

I Sverige finns endast ett fåtal biogasanläggningar som har grödor som en huvud-

saklig del av substratmixen. De vanligaste grödorna är vall, helsäd och majs 

(Ljungberg m.fl., 2013). Den största biogasanläggningen i Sverige idag, 2015, 

SBI Jordberga är grödbaserad och rötar framförallt sockerbetor, majs och helsäd.  

Kopplat till biogasanläggningen i Jordberga pågår försök med ett annat odlings-

system för biogasgrödor som även det går ut på att utnyttja växtsäsongen så 

mycket som möjligt, det så kallade mellangrödesystemet. Mellangrödorna 

etableras som en fånggröda efter huvudgrödan och skördas på hösten. Försöken 

som utförs av SLU Alnarp tillsammans med Skånska Biobränslebolaget (SB3) 

handlar om att få in mellangrödor i en skånsk växtföljd. I odlingsförsök utförda 

under 2013 avkastade mellangrödorna oljerättika, vitsenap, bovete, honungsört 

och luddvicker upp till 5 ton torrsubstans per hektar (Gunnarsson, 2014).  

Syfte och mål 

Projektets mål är att skapa nya affärsmöjligheter för Sveriges lantbrukare samt att 

möjliggöra en ökad användning av åkergrödor som substrat för biogasproduktion.  

Projektets syfte är att optimera ett odlingssystem för både livsmedels- och biogas-

grödor genom att i fältförsök belysa principiella frågeställningar och ge kvalitativa 

svar angående odling enligt det tyska odlingskonceptet tvågrödesystemet i kom-

bination med odling av livsmedelsgrödor.  

Projektet ska ge svar på följande frågor: 

 Hur ser lönsamheten och klimatbalansen ut vid odling enligt tvågrödesystemet 

jämfört med odling av livsmedelgrödor?  

 Vilken är den bästa tvågrödekombinationen vid odling av substrat till biogas-

produktion både med avseende på producerad mängd biomassa och på metan-

produktion? 

Metod och genomförande 

Inom projektet utfördes ett treårigt fältförsök med olika kombinationer av två-

grödor för biogasproduktion samt livsmedelsgrödor. Försöket var treårigt och 

inleddes hösten 2011. De sista grödorna skördades hösten 2014. 

I projektet gjordes även satsvisa utrötningsförsök på lab av biogasgrödorna samt 

beräkningar av ekonomi och klimatpåverkan. 
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Fältförsök 

De praktiska delarna av försöket förlades till Hushållningssällskapets försöks- 

gård Helgegården i Skepparslöv utanför Kristianstad. Hushållningssällskapet i 

Kristianstad, numera Hushållningssällskapet i Skåne utförde försöket. Försöks-

fältet ska väl representera regionen med avseende på jordtyp, vattentillgång och 

växtnäringsstatus och ligger i den västra delen av Kristianstadsslätten, ca 5 km 

sydväst om Kristianstad. 

Försöksplan 

Fältförsöket lades upp som ett treårigt randomiserat blockförsök, med fyra upp-

repningar. I tabell 1 visas de ingående grödkombinationerna och grödorna i 

fältförsöket.  

Tabell 1. Grödkombinationer och grödor som odlades i fältförsöket. 

Höstgröda Vårgröda Användningsområde 

Raps Majs Biogas 

Råg Majs Biogas 

Råg Sockerbetor Biogas 

Raps Sockerbetor Biogas 

Råg  Livsmedel 

 Konservärt Livsmedel 

 Maltkorn Livsmedel 

 

Efter en tidig skörd av höstgrödorna, raps och råg, möjliggör tvågrödesystemet 

odling av en andra gröda så som majs och sockerbetor. Odling enligt tvågröde-

systemet kombineras med odling av livsmedelsgrödorna råg, konservärt och 

maltkorn. Tvågrödorna odlas med fokus på biogasproduktion. Se bilaga 2 för en 

skiss över försöksuppställningen. Figur 2 visar höstgrödorna första försöksåret. 

 

Figur 2. Höstgrödorna första försöksåret på Helgegården. Foto: Rickard Nilsson 

 



12 

 

Odlingsmässiga förutsättningar  

Odlingsinsatserna i fältförsöket, så- och skördedatum samt system för transport 

och lagring för systemanalys redovisas i figur 3. Alla siffror i figuren redovisas 

som medelvärde för de tre år som försöket utfördes. Grödorna odlades med 

behovsanpassad bekämpning av ogräs, svamp och insekter vilket innebar att  

antal bekämpningar för samma gröda i vissa fall varierade mellan försöksåren.  

I leden som odlades enligt tvågrödesystemet skördades höstgrödan odlad innan 

sockerbetor i början av maj och höstgrödan odlad innan majs två veckor in i maj, 

se figur 3. Därefter såddes vårgrödan som sedan skördades på hösten. I försöket 

skördades tvågrödorna med självgående exakthack, förutom sockerbetorna som 

skördades för hand och med en betupptagare. Livsmedelsgrödorna odlades enligt 

gällande praxis i området. Vid skörd togs ett prov per ruta och skickades på analys 

med avseende på olika analysparametrar, bl.a. ts-halt. Innan höstsådd 2011 

gjordes en blockvis analys av markbördighetsfaktorer. 

 

Figur 3. Odlingsinsatser, datum för sådd och skörd samt system för transport och lagring 
för biogasgrödorna (t.v.) och livsmedelsgrödorna (t.h.).  

I tabell 2 presenteras genomsnittsvärden för NPK-gödslingen under försökets tre 

år. Gödslingen skedde med mineralgödsel. Kvävegivan till varje gröda anpassades 

efter förväntad avkastning. För leden med endast en gröda bestämdes kvävegivan 

enligt Jordbruksverkets gödslingsrekommendationer. Gödselgivan bestämdes i 

samråd med sakkunniga. 

  

Höstråg MajsHöstraps Betor Höstråg Ärter

Tallriksharvning x 1

Plöjning x 1 Plöjning x 1

13/8 27/314/95/518/5

Vältning x 1

13/9

1/8 3/8 18/7

Harvning x 1

Göds. x 2Gödsling x 2 Gödsling x 1

x 1-2 x 2-3 x 2-3 x 4-6 x 2-3 x 1-4

3/5, 16/5 2/5, 16/5 12/9

Inläggning i plansilo

Transport

Slåtter +exakthackning 

Korn

Sådd 11/4

Växt-
skydd

x 1-2

Skörd 24/10

Kultivering x 2

Tallriksharvning x 1

Harvning x 1

Vältning x 1

Gödsling x 1

Transport

Exakthackn./ betupptagn. Tröskning

Torkning
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Tabell 2. Gödsling, genomsnittsvärden för försökets tre år. 

Kg/år Raps Majs Raps Betor Råg Majs Råg  Betor Ärtor Korn Råg 

N 103 149 130 120 73 149 73 120  100 105 

P 13 69 13 47 13 69 13 47 13 13 13 

K 25 225 25 84 25 225 25 84 25 25 25 

 

Sorterna som användes i försöket valdes ut tillsammans med fröfirmor och 

utsädesexperter och var väl lämpade för regionen, tabell 3. 

Tabell 3. Sorterna som användes i fältförsöket. 

Gröda Sort 

Raps Visby 

Råg till biogas Magnifico 

Råg till livsmedel Evolo 

Majs Artizo 

Sockerbetor Rosalinda 

Konservärt Anna 

Maltkorn Quench 

 

Konservärterna skördades aldrig i fältförsöket pga. att skördeutrustning saknades 

på försöksstationen. Skördesiffror hämtades istället från Findus från 2-3 fält per  

år i området kring Helgegården. Avkastningen låg mellan 4,8 och 5,1 ton vv per 

hektar. 

Analysen av markbördighetsfaktorerna för försöksplatsen visade att jordarten  

var måttligt mullhaltig, lerig sand på tre av de fyra blocken, tabell 4. På det fjärde 

blocket var jordarten mullrik, lerig mo. Jorden hade ett högt pH, mellan 7,6 och 

7,8. Mängden lättlösligt fosfor (P-AL) motsvarade klass V, d.v.s. en mycket god 

halt. Mängden lättlösligt kalium (K-AL) motsvarade klass III, d.v.s.  

en medelmåttig halt.  

Tabell 4. Resultat för analys av markbördighetsfaktorerna för försöksplatsen. 

Block pH P-AL K-AL Ca-AL Mg-AL P-HCl K-HCl Jordart 

I 7,8 21 11 >2000 21 150 140 mmh lSa 

II 7,6 50 14 >2000 24 240 140 mmh lSa 

III 7,8 21 9,2 >2000 25 160 130 mmh lSa 

IV 7,6 64 13 >2000 21 320 140 mr lMo 

 

Väderdata samlades in från väderstationen på Helgegården. 
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Grödornas biogaspotential 

Satsvisa utrötningar 

För att bestämma biogaspotentialen för de skördade grödorna gjordes satsvisa 

utrötningar på JTI:s lab i Uppsala. Utrötningar gjordes på färska grödor som 

skördades under det andra och tredje försöksåret. Utrötningarna gjordes ledvis 

som ett samlingsprov från de fyra upprepningarna. För första året gjordes inga 

utrötningsförsök och i beräkningar användes då istället ett medelvärde av metan-

produktionen från labförsöken år två och tre. 

De satsvisa utrötningarna utfördes i laboratorieskala i 1 liter flaskor med tre upp-

repningar (figur 4). Växtmaterial (gröda) blandades med ymp från reningsverket i 

Uppsala. Mängden substrat i varje flaska relaterade till mängden ymp som 2 delar 

substrat till 3 delar ymp baserat på VS-innehållet (glödförlust). Flaskorna placera-

des på skakbord i rum med konstant temperatur på 37
o
C och metanproduktionen 

mättes under drygt 90 dagar. 

 

Figur 4. De satsvisa utrötningarna gjordes i glasflaskor med tre upprepningar av varje 
prov. Foto: Johnny Ascue. 

Genom att mäta trycket i flaskorna med en tryckmätare (GMH 3110) utrustad med 

en trycksensor (GMSD 2 BR;1 000 till 2000 mbar) kunde gasproduktionen beräk-

nas. I samband med att trycket mättes togs gasprover ut för analysera provets 

metanhalt med gaskromatograf (Perkin Elmer ARNEL Clarus 500). Gasproduk-

tionen konverterades därefter till normal gasvolym (1 atm och 0
o
C). Metanproduk-

tionen bestämdes som normal mL CH4/g VS. Ur den metanproduktionskurva som 

erhölls kunde utbytet utläsas vid olika uppehållstider. Mätintervallen bestämdes 

utifrån gasproduktionen vilket innebar att mätningarna skedde oftare i början av 

utrötningen när gasproduktionen var högre. För att kontrollera ympens aktivitet 

gjordes även utrötningar av endast ymp samt ymp med cellulosa. 
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Arealeffektivitet 

Utifrån avkastningar från fältförsöket och metanutbytet från labförsöket beräknades 

energiproduktionen per hektar. Majs som enda gröda användes som referens. Den 

var odlad 2010-2012 på samma försöksgård som projektets fältförsök. Metanutbytet 

på referensgrödan majs hämtades från Substrathandboken (Carlsson och Uldal, 

2009). Både metanutbytet från de egna labförsöken och från substrathandboken 

reducerades med 10% för att efterlikna förhållandena i fullskalig produktion. 

Teoretisk beräkning 

För de två år, år 2 och 3 i fältförsöket, som satsvisa utrötningsförsök genomfördes 

togs även ett samlingsprov per led ut för analys av bland annat fett, protein, TS 

och glödförlust. Kolhydratinnehållet beräknandes utifrån mängd VS, fett och 

protein i materialet. Den teoretiska metanpotentialen beräknades sedan i förhåll-

ande till mängd kolhydrater, fetter och proteiner vid fullständig anaerob nedbryt-

ning av dessa fraktioner (Carlsson och Uldal, 2009).  

Ekonomi och klimatpåverkan  

Resultaten från fältförsöken analyserades både med avseende på odlingsekonomi 

och på klimatpåverkan. Systemet som analysen baseras på redovisas inom de 

streckade linjerna i figur 5. I fältförsöket inkluderades inte något referensled.  

Som referensled i de ekonomiska beräkningarna användes därför resultat från 

sortförsök med ensilagemajs (majssort Aritzo) utförda i samma område. 

 

Figur 5. Systemgränser för ekonomi- och klimatberäkningarna, se området inom de 
streckade linjerna. 

Odlingsekonomi 

Fältförsöket utvärderades ekonomiskt genom att produktionskostnaderna beräk-

nades för varje gröda och varje försöksår, innefattande delarna odling, skörd, 

transport och lagring, se figur 3 och 5. För biogasgrödorna innebar det att 

kostnader för uttagning, förbehandling, inmatning, rötning och rötrestspridning 

inte inkluderades. Markkostnad och eventuella stöd inkluderades ej i kalkylen.  

Beräkningarna gjordes med hjälp av odlingskalkyler framtagna av Rosenqvist 

(2014). I kalkylerna användes samma kostnadsnivå, den för första försöksåret 

2011/2012, på insatsmedel samt avsalupris på grödor för alla tre försöksåren. 

Detta gjordes för att renodla effekterna av årsvariationer i odlingsresultatet. 

Därmed kunde effekter av variationer mellan år beroende på förändrat pris på 

grödor, gödselmedel och bekämpningsmedel uteslutas.  

Kostnaderna för odlingen baserades på uppgifter på arbetsoperationer och 

insatsmedel från försöksvärden. I fältförsöket varierade maskininsatserna något 

mellan försöksåren. I kalkylerna beräknade vi kostnader för samma maskin-
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insatser varje år för jordbearbetning och gödsling. Växtskyddsbehandlingarna 

varierade dock med årsmånen. 

Kostnaderna för skörd, transport och lagring av tvågrödorna beräknades för ett 

system med exakthackning, transport med traktor samt lagring i plansilo. På grund 

av höstgrödornas låga ts-halt antogs för dem ett system med slåtterkross, förtork-

ning på fält till 30 % ts-halt följt av exakthackning. Systemet för skörd och trans-

port av sockerbetor bestod av sexradig självgående betupptagare, fälttransport, 

lastning med rensverk och sönderdelning samt vägtransport. Traktortransport-

kostnaderna baserades på beräkningar i Ljungberg m.fl. (2013). Lagringsförlust-

erna antogs till 5 %, vilket är samma lagringsförlust som användes i projektet 

CROPS4BIOGAS, se Björnsson (2012). Livsmedelgrödorna korn och råg 

skördades med skördetröska och torkades. Ärtorna skördades av Findus ärt-

tröskor. 

Livsmedelsgrödornas intäkt beräknades från ett avsalupris. För biogasgrödorna 

beräknades intäkten från ett antaget pris för grödan levererad fritt biogasanlägg-

ningen. Priset som antogs var detsamma per MWh (460 kr per MWh) som 

användes i Jordbruksverkets kalkyler för energigrödor avseende odlingsåret 2012 

(Rosenqvist, 2012). Olika pris sattes på de olika grödorna i relation till deras 

metanproduktion per kg torrsubstans. Värdet på grödornas metanproduktion 

hämtades från utrötningsförsöket som gjordes i projektet. Detta innebär att till 

exempel 10 % högre metanproduktion resulterar i 10 % högre pris på grödan. 

Utrötningsförsöket gjordes på färska grödor, men i beräkningarna antogs samma 

metanproduktion för lagrade grödor.  

Resultaten från beräkningarna redovisades för varje gröda som produktions-

kostnader per ton torrsubstans skördad gröda. Dessutom beräknades ekonomiskt 

resultat d.v.s. intäkter minus kostnader per hektar.  

I en känslighetsanalys beräknades vilken avkastning på grödan som krävdes  

för att intäkterna skulle vara desamma som kostnaderna. Dessutom gjordes en 

anpassning av kalkylen för höstgrödorna år två då både råg och framför allt raps 

hade mycket låg eller ingen avkastning.  

Klimatpåverkan 

En beräkning gjordes av klimatgasutsläppet för de olika grödorna och gröd-

kombinationerna i fältförsöket. Ett livscykelperspektiv användes i beräkningarna, 

vilket innebär att även växthusgasutsläpp från produktion av insatsvaror 

inkluderades. För mer detaljerad beskrivning av metod och genomförande för 

klimatbalansberäkningarna se bilaga 3.  

Resultat och diskussion 

Väderdata 

I figur 6 och 7 redovisas temperaturen och nederbörden i mm för försöksåren samt 

medelvärdet för åren 2007-2014. Odlingsåret 2011/2012 var hösten och vintern 

mild. I mitten av januari skedde ett väderomslag med en cirka tre veckor lång köld-

period. Även vintern 2012/2013 var kallare än medeltemperaturen, temperaturen 

var nere under noll grader i medel under december till mars. Vintern 2013/2014  
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var istället något mildare än medeltemperaturen. Sommarmånaderna skilde sig  

inte så mycket åt mellan de fyra åren i temperatur. År 2012 var det år med lägst 

temperaturer under juni och juli. 

 

Figur 6. Månatliga medeltemperaturen i °C från väderstationen på Helgegården för åren 
2011-2014 samt medel för 2007-2014. 

 

Figur 7. Månatlig nederbördsmängd i mm från väderstationen på Helgegården för åren 
2011-2014 samt medel för 2007-2014. 
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För såväl årssumma nederbörd, årssumma temperatur och årsmedeltemperaturen, 

tabell 5, var år 2012 och 2013 under medel och år 2011 och 2014 låg över medel. 

Medeltemperaturen var högst år 2014 och lägst 2012.  

Enligt Sticksel m.fl. (2010) bör årsnederbörden vara 800 mm för odling enligt två-

grödesystemet. Årsnederbörden blev aldrig så hög som 800 mm per år. Sticksel 

m.fl. (2010) nämner tumregeln 7,5 °C i årsmedeltemperatur. Samtliga år studien 

pågått hade en årsmedeltemperatur på 7,5 °C och uppåt. 

Tabell 5. Årssumman för nederbörd och temperatur samt årsmedeltemperatur på 
Helgegården 2011-2014. 

Parameter 2011 2012 2013 2014 Medel 2007-2014 

Årssumma nederbörd, mm 640 585 545 633 601 

Årssumma temperatur, °C 100 90 94 111 99 

Årsmedeltemperatur, °C 8,3 7,5 7,8 9,3 8,1 

Fältförsöket 

Avkastningen för höst- och vårgrödan odlade enligt tvågrödesystemet presenteras 

i figur 8. Höstgrödan avkastade generellt lågt. Majsen avkastade inte så högt som 

förväntat för området, där en orsak kan ha varit den tidiga skördetidpunkten pga. 

efterföljande höstsådd. Sockerbetorna avkastade bra och var den gröda som gav 

högst skörd i både ton torrsubstans per hektar och energiproduktion per hektar.  

I sockerbetskörden inkluderades enbart sockerbetan, ej blast. Sammanställningen 

visade att den grödkombination som gav högst avkastning i ton torrsubstans per 

hektar var raps och sockerbetor. Grödkombinationen som gav den lägsta avkast-

ningen var kombinationen raps och majs. 

Tvågrödeskörden varierade kraftigt mellan åren, främst beroende på skördevaria-

tioner hos höstgrödan. Vintern 2012/2013 var väldigt hård och stora delar av höst-

grödan utvintrade. Det år som gav högst skördar var 2014. Årsmedeltemperaturen 

var högst år 2014, det var också detta år som samtliga grödor avkastade som mest. 

År 2014 var också årssumman för nederbörd som högst av samtliga skördeår. 

Enligt Stülpnagel m.fl. (2008) är just tillräckligt med nederbörd en avgörande 

faktor för om det ska lyckas med tvågrödesystemet. 

Normalt skördas inte raps förrän vid DC 89, vid full mognad. Men i detta försök 

skördades den vid DC61-DC65 (blomning) vid första skördetillfället och vid  

DC55-DC67 (knoppstadium till blomning)vid andra skördetillfället. Rågen skördas 

normalt inte förrän tidig degmognad då den ska skördas till helsädesensilage alter-

nativt DC 91-92 vid full mognad. I detta försök skördades den i DC 31-DC37  

(vid stråskjutning) vid första skördetillfället och vid DC 39-65 (sen stråskjutning  

till blomning) vid andra skördetillfället. Rapsen och rågen skördades vid samma 

skördedatum, de flesta åren ökade biomassan markant mellan första och andra 

skördetillfället. 

Sockerbetorna skördades vid utvecklingsstadium 51, vilket är normal skördetid-

punkt för sockerbetor. Dock såddes betorna något senare än normalt. Majsen 

skördades mellan 11 och 15 september, och enligt graderingen var den då i utveck-

lingsstadium 83-87. Det finns en osäkerhet i graderingen av majsen, då ts-halten  

var betydligt lägre, figur 10, jämfört exempelvis ”Utvecklingsstadier för majs”,  

där majsen ska ha 45 % ts-halt vid utvecklingsstadium 83 (Jordbruksverket, 2015).  
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Figur 8. Medelavkastning (ton ts/ha) för grödorna odlade enligt tvågrödesystemet per 
gröda och år. Standardavvikelsen baseras på medeltalet för den totala tvågrödeskörden 
per år och redovisas som felstaplar. RaMa=Raps och majs, RaSo=Raps och sockerbetor, 
RåMa= Råg och majs, RåSo=Råg och sockerbetor. 

Avkastningen för livsmedelsgrödorna var i nivå med vad som kan förväntas för 

området, figur 9. Rågen hade hög avkastning, 9,2 ton ts per hektar i genomsnitt  

för de tre försöksåren. Det kan jämföras med Hushållningssällskapets produktions-

grenskalkyler som använder 6,8 ton per hektar (vid 14 % vattenhalt) vid avkastnings-

nivå ”mellan” (Hushållningssällskapet, 2013). 

 
Figur 9. Medelavkastningen (ton ts/ha) för livsmedelsgrödorna per gröda och år. 
Standardavvikelsen baseras på medeltalet per år och redovisas som felstaplar.  
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Torrsubstanshalten var låg i både höst- och vårgrödan, den varierade mellan 10 

och 25 %, figur 10. Helst bör ts-halten ligga kring 30-35 % för grödan ska gå att 

ensilera. Ts-halten på höstgrödan kan höjas genom förtorkning på fält innan bärg-

ning. Detta har också antagits i de ekonomiska beräkningarna. Majsens ts-halt 

skulle kunna höjas genom att senarelägga skörden.  

 
Figur 10. Torrsubstanshalten för tvågrödorna i %. RaMa=Raps och majs, RaSo=Raps 
och sockerbetor, RåMa= Råg och majs, RåSo=Råg och sockerbetor. 

Grödornas biogaspotential  

Grödorna från andra och tredje försöksåret analyserades, resultaten från 

analyserna presenteras i tabell 6.  

VS-halten var något lägre för de tidigt skördade höstgrödorna jämfört med 

vårgrödorna. Sockerbetorna hade något högre VS-halt, 98 %, än majsen på 96 %. 

Enligt referensvärden från Carlsson och Uldal (2009) där VS-halten för helsädes-

ensilage var 90 %, för majs 90 % och för sockerbetor 94 % ligger värdena i tabell 

6 något över. Fett- och råproteininnehållet varierade mellan skördetillfälle 1 och 2 

för rågen, vid skördetillfälle 1, råg innan sockerbetor, var innehållet högre än vid 

skördetillfälle 2, råg innan majs. Det är svårt att dra några liknande slutsatser för 

rapsen då raps innan betor utvintrade år 2. Fettinnehållet var lågt i sockerbetorna 

jämfört med övriga grödor. Råproteininnehållet var betydligt högre för höst-

grödorna än för vårgrödorna. Majsen hade högre råproteininnehåll än socker-

betorna. Energiinnehållet varierade inte särskilt mycket mellan de olika grödorna. 

Svavelinnehållet var högst hos rapsen odlad innan majs, dvs. vid den andra vår-

skörden. Sockerbetorna hade lägst svavelinnehåll av grödorna.  
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Tabell 6. Analysresultat för grödornas kemiska sammansättning. 

Gröda
1
 Ts-halt, 

% 
VS-halt, 

% 
Fett, g/kg 

ts 
Råprotein, 

g/kg ts 
Energi, 
MJ/kg ts 

Svavel, g/kg 
ts 

År  
2 

År  
3 

År  
2 

År  
3 

År  
2 

År  
3 

År  
2 

År  
3 

År  
2 

År  
3 

År  
2 

År 
3 

Rå(So) 16 17 92 90 41 28 276 144 12 11 3,0 4,7 

Rå(Ma) 16 20 93 93 27 14 152 94 12 9 1,7 1,6 

Ra(So) - 17 - 93 - 22 - 135 - 11 - 1,7 

Ra(Ma) 10 15 86 90 42 20 287 147 12 10 5,7 5,3 

(Rå)So 24 23 98 98 4 8 47 40 13 14 0,5 0,3 

(Ra)So 25 24 98 98 4 6 46 39 13 14 0,4 0,4 

(Rå)Ma 23 23 96 96 21 17 99 94 10 10 1,2 1,1 

(Ra)Ma 23 23 96 96 21 18 96 92 10 10 1,1 1,1 
1
Rå(So)=råg innan sockerbetor, Rå(Ma)=råg innan majs, Ra(So)=raps innan sockerbetor, 

Ra(Ma)=raps innan majs, (Rå)So=sockerbetor efter råg, (Ra)So=sockerbetor efter raps, 
(Rå)Ma=majs efter råg, (Ra)Ma=majs efter raps 

Satsvisa utrötningar 

I tabell 7 presenteras resultaten från de satsvisa utrötningsförsöken. Höstgrödorna 

hade ett högre metanutbyte per ton VS jämfört med vårgrödorna i medeltal. Vid en 

jämförelse med referensdata från Carlsson och Uldal (2009) för helsädesensilage 

låg det på 300 Nm
3
 CH4/ton VS, d.v.s. lägre än för rågen i försöket. Referensen för 

metanproduktionen för majs låg på 351 Nm
3
 CH4/ton och för sockerbetor på 413 

Nm
3
 CH4/ton (Carlsson och Uldal, 2009). Metanpotentialen för sockerbetorna låg 

under referensvärdet, framförallt tredje försöksåret då den var betydligt lägre än 

andra året. Båda sockerbetsleden följde samma mönster med lägre värden år 3 än  

år 2. Majs efter råg hade högre metanpotential än majs efter raps både år 2 och 3. 

Majs efter råg låg kring referensvärdet för majsen och majs efter raps låg under 

referensvärdet.  

Metanproduktionen hos en viss typ av gröda påverkas av den kemiska samman-

sättningen i grödan och förändras under grödans olika utvecklingsstadium. Enligt 

Lehtomäki (2006) saknas det fortfarande mycket data kring metanpotentialen  

hos energigrödor och att de resultat som idag finns delvis har varit inkonsekventa.  

En studie visade t.ex. att för helsädesensilage ökade metanpotentialen per VS för 

korn och råg med 11-14% när skörden försköts till mjölkmognadsstadiet, men  

för rågvete var blomningsstadiet optimal skördetidpunkt med avseende på metan-

potentialen (Heiermann m.fl., 2002). Utifrån försöksresultaten i tabell 7 var metan-

produktionen högre för råg innan majs än råg innan sockerbetor. Det innebär att 

rågen i detta försök hade en högre metanproduktion vid stråskjutning till blomning 

jämfört med vid stråskjutning.   
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Tabell 7. Analysresultat för grödornas metanproduktion utifrån satsvisa utrötningsförsök. 

Gröda
1
 Metanproduktion, Nm3 CH4/ton VS 

2011/2012* 2012/2013 2013/2014 

Rå(So) 391 361 420 

Rå(Ma) 422 419 424 

Ra(So) 420  420 

Ra(Ma) 405 403 407 

(Rå)So 318 353 283 

(Ra)So 304 328 280 

(Rå)Ma 349 369 329 

(Ra)Ma 319 324 314 
1
Rå(So)=råg innan sockerbetor, Rå(Ma)=råg innan majs, Ra(So)=raps innan sockerbetor, 

Ra(Ma)=raps innan majs, (Rå)So=sockerbetor efter råg, (Ra)So=sockerbetor efter raps, 
(Rå)Ma=majs efter råg, (Ra)Ma=majs efter raps 
*Medel av försökets andra och tredje år 

Arealeffektivitet 

Grödornas avkastning samt metanproduktion bestämmer hur arealeffektiv grödan  

är på att producera energi. Detta visas för de kombinationer av tvågrödor som 

studerades i projekt i figur 11. Av tvågrödorna var det kombinationerna med 

sockerbetor som var mest arealeffektiva. Sista försöksåret hade de högre energi-

produktion per hektar vid jämförelse med referensen majs som ensam biogasgröda. 

Enligt en studie redovisad i Lehtomäki (2006) hade majs en arealeffektivitet på 

56 MWh per hektar, betydligt högre än majsen i fältförsöket men i samma nivå  

som referensmajsen.   

 
Figur 11. Utvunnen energi i form av biogas per hektar. RaMa=Raps och majs, 
RaSo=Raps och sockerbetor, RåMa= Råg och majs, RåSo=Råg och sockerbetor. 
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Teoretisk beräkning 

Den teoretiska metanproduktionen presenteras i tabell 8. För samtliga grödor  

var den teoretiska metanpotentialen högre än metanpotentialen från de satsvisa 

utrötningarna, vilket är en bra kontroll av resultaten från de satsvisa utrötnings-

försöken. Framförallt för vårgrödorna låg resultaten från de satsvisa utrötnings-

försöken mycket under de teoretiskt beräknade resultaten.  

Tabell 8. Beräknad teoretisk metanproduktion för de olika grödorna odlade enligt 
tvågrödesystemet samt medel, i Nm

3
 CH4/ton VS. 

Gröda
1
 Teoretisk metanproduktion, Nm3 CH4/ton VS 

2012/2013 2013/2014 Medel 

Rå(So) 472 426 449 

Rå(Ma) 451 438 445 

Ra(So) - 446 446 

Ra(Ma) 478 446 462 

(Rå)So 426 428 427 

(Ra)So 426 427 427 

(Rå)Ma 441 438 440 

(Ra)Ma 441 439 440 
1
Rå(So)=råg innan sockerbetor, Rå(Ma)=råg innan majs, Ra(So)=raps innan sockerbetor, 

Ra(Ma)=raps innan majs, (Rå)So=sockerbetor efter råg, (Ra)So=sockerbetor efter raps, 
(Rå)Ma=majs efter råg, (Ra)Ma=majs efter raps 

Ekonomi 

I figur 12 visas produktionskostnaden per kg ts för grödorna till biogas. Eftersom 

höstrapsen utvintrade försökets andra år saknas resultat för den grödan i figuren. 

Figur 13 visar motsvarande tabell för livsmedelsgrödorna.  

Produktionskostnaden för höstgrödorna varierade mycket mellan de tre försöks-

åren. Höga kostnader kan förklaras med låga skördar. Lägst kostnad av två-

grödorna hade råg (i kombination med majs) med 1,5 kr/kg ts första försöksåret. 

Den mycket höga kostnaden för råg i kombination med sockerbetor andra året 

beror på att kostnaderna fördelades på en mycket låg skörd. Av vårgrödorna hade 

sockerbetor lägre produktionskostnad än majs. Den varierade mellan 1,1 och 1,4 

kr/kg ts. Motsvarande kostnad för majsen var 1,6 - 2,0 kr/kg ts. Referensgrödan 

ensilagemajs hade en produktionskostnad på 1,3 kr/kg ts. 

Produktionskostnaden för råg och korn till livsmedel var ca 1 kr/kg ts förutom 

sista året då den var högre vilket kan förklaras med lägre avkastning. Ärternas 

produktionskostnad varierade mellan 3,6 - 4,4 kr/kg ts. 
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Figur 12. Produktionskostnad (kr/kg ts) för biogasgrödorna för varje försöksår. 
RaMa=Raps och majs, RaSo=Raps och sockerbetor, RåMa= Råg och majs, RåSo=Råg 
och sockerbetor. 

 

Figur 13. Produktionskostnad (kr/kg ts) för livsmedelsgrödorna för varje försöksår. 
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Grödornas ekonomiska resultat, d.v.s. skillnaden mellan intäkter från försäljning 

av grödan och kostnaderna för att producera grödan visas i figur 14. Resultatet  

för tvågrödorna summerades till ett värde. Positivt resultat innebär att intäkterna 

är större än kostnaderna. Raps som höstgröda andra försöksåret skördades inte, 

vilket innebär att intäkten i kalkylen saknas medan kostnaderna finns kvar. 

 

Figur 14. Ekonomiskt resultat (kr/ha), d.v.s. intäkter minus kostnader för grödorna. 
Felstaplarna visar standardavvikelsen för de tre försöksåren. RaMa=Raps och majs, 
RaSo=Raps och sockerbetor, RåMa= Råg och majs, RåSo=Råg och sockerbetor. 

Av figur 14 framgår tydligt att det ekonomiska resultatet var bättre för livsmedels-

grödorna jämfört med tvågrödorna. Råg hade det bästa ekonomiska resultatet, 

vilket kan förklaras med en hög avkastning i fältförsöket. Tvågrödekombina-

tionerna rangordnade enligt följande vad gäller det ekonomiska resultatet: 

raps/betor > råg/betor > råg/majs > raps/majs. 

Variationen mellan åren var stor vilket visas av den stora standardavvikelsen 

(felstaplarna i figur 14). För att kunna utvärdera årsvariationer visas därför 

resultatet för varje enskilt år (Figur 15). 
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I figur 15 kan man se att det sista försöksåret hade bäst ekonomiskt resultat. Det 

dåliga resultatet år 2 för råg i kombination med majs beror på låg avkastning, 

mindre än en tredjedel av avkastningen första och tredje året. Skörd av en gröda 

med låg avkastning kan till och med ge sämre ekonomiskt resultat än att inte 

skörda alls. Detta framgår av resultatet för raps och majs där resultatet var något 

bättre år 2 när rapsen inte skördades jämfört med år 1. I detta fall var även kväve-

gödsling och antal kemiska bekämpningar lägre för grödan andra året jämfört med 

första året.  

 

Figur 15. Ekonomiskt resultat (kr/ha), d.v.s. intäkter minus kostnader för tvågrödorna för 
alla tre försöksåren. RaMa=Raps och majs, RaSo=Raps och sockerbetor, RåMa= Råg 
och majs, RåSo=Råg och sockerbetor. 

För att visa vad som krävs för att nå lönsamhet beräknades vilken avkastning som 

krävs, vid oförändrat pris på grödan, för att intäkterna ska vara högre än kostnader-

na, d.v.s. för att nå ett positivt resultat (Figur 16). Sockerbetor hade den avkastning 

som krävdes för ett positivt resultat medan majs endast nådde upp till ca 60 % av 

den avkastning som krävdes för att nå ett positivt resultat. Längst ifrån den avkast-

ning som krävdes för positivt resultat var råg i kombination med sockerbetor, den 

hade i genomsnitt endast avkastat 35 % av vad som krävdes för positivt resultat och 

detta kan förklaras med den mycket låga skörden andra året.  

Ett sätt att sänka kostnaderna för tvågrödorna är att använda dem färska i biogas-

processen istället för att lagra dem. Höstgrödan skördas tidigt på säsongen och 

kan därför utgöra ett intressant substrat för färsk inmatning i biogasanläggningar-

na innan andra grödor finns tillgängliga. Av figur 17 ses skillnaden mellan 

intäkter och kostnader för tvågrödekombinationerna som färska grödor. Färska 

grödor innebar att inga kostnader för lager var inräknade samt att lagringsförluster 

undveks (5 %). Samma metanutbyte per kg VS antogs för de färska grödorna som 

för de lagrade. 
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Figur 16. Medelavkastning (kg ts/ha) i fältförsöket för tvågrödorna samt den avkastning 
som krävs för respektive gröda för att intäkterna ska vara högre än kostnaderna. Raps 
som höstgröda år 2 skördades inte och är därför exkluderat i beräkningarna. 

 

 

Figur 17. Resultat av skillnaden mellan intäkter och kostnader (kr/ha) för de undersökta 
kombinationerna av färska tvågrödor, presenterat för varje försöksår. RaMa=Raps och 
majs, RaSo=Raps och sockerbetor, RåMa= Råg och majs, RåSo=Råg och sockerbetor. 

Figur 17 visar att lönsamhet finns, d.v.s. intäkterna är större än kostnaderna, om 

grödorna används färska. I detta fall har alla kombinationer förutom raps/majs 

positivt resultat. 
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Andra året var skörden av höstgrödorna dålig. Rapsen skördades inte alls och rågen 

hade mycket låg avkastning. Ett sådant år kan det i praktisk odling innebära att 

höstgrödorna inte alls skördas och då ej heller gödslas på våren. I den anpassade 

beräkningen togs kostnaderna för vårgödsling bort samt kostnader för skörd och 

transport. Resultatet visas i figur 18. Ekonomiska resultatet förbättras något för den 

anpassade kalkylen jämfört med grundkalkylen  

 

Figur 18. Ekonomiskt resultat som intäkter minus kostnader (kr/ha) för grundfallet och en 
anpassning där kostnader för gödsling på våren samt skörd och transport tagits bort.  

Klimatpåverkan 

Resultaten från beräkning av odlingssystemets klimatpåverkan presenteras nedan. 

Odlingssystemets klimatpåverkan kunde främst kopplas till utsläpp från odling och 

skörd, där produktion och användning av mineralgödselkväve utgjorde en stor del. 

Men utsläppen vid odling och skörd kom även från diesel, kväve i skörderester och 

lustgasavgång från mark, figur 19. För pesticider var utsläppen endast kopplade till 

produktionen, inget utsläpp skedde vid användning på gården. Utläppen för trans-

port kom från produktion och användning av diesel för transport från gård till bio-

gasanläggning för biogasgrödorna, till fabrik för konservärterna och för livsmedels-

spannmålen till mottagningsanläggning för spannmål. Vid lagring skedde utsläppet 

av klimatgaser vid inläggning i plansilo, uppläggning och täckning av sockerbetor i 

stuka och vid torkning av spannmålen. Utsläppet vid lagring av råg och maltkorn 

var högre jämfört övriga grödor då klimatgasutsläpp uppstod då eldningsolja 

användes för att torka spannmålen.  

Den tvågrödekombination som hade lägst totalt klimatgasutsläpp var råg/socker-

betor med 2855 CO2-ekv per hektar. Kombinationen raps/sockerbetor hade högst 

totalt klimatgasutsläpp på 3369 CO2-ekv per hektar. I båda kombinationerna hade 

sockerbetorna ungefär lika högt klimatgasutsläpp, men rapsen hade högre klimat-

gasutsläpp jämfört med rågen och kommer därför upp i högst totalt klimatgas-
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utsläpp i kombinationen med sockerbetor. Det högre utsläppet från raps jämfört 

med råg berodde på den högre givan av kvävegödselmedel. 

Då utsläppet av klimatgaser istället fördelas på CO2-ekv/MWh biogas var det 

istället tvågrödekombination råg/majs som hade lägst totalt klimatgasutsläpp med 

116 CO2-ekv/MWh (Figur 20). Kombinationen med högst totalt klimatgasutsläpp 

räknat per MWh var raps/majs med 148 CO2-ekv/MWh.  

Det totala klimatgasutsläppet i CO2-ekv per hektar blev betydligt högre per år för 

tvågrödekombinationen jämfört med odling av enbart en livsmedelsgröda per fält 

och år. Den livsmedelsgrödan i fältförsöket med högst utsläpp var råg med 2074 

CO2-ekv per hektar, följt av maltkorn med 1621 CO2-ekv per hektar. Vid odling 

av konservärt var utsläppet av klimatgaser något lägre på 980 CO2-ekv per hektar, 

vilket delvis berodde på att inget kvävegödselmedel tillfördes i odlingen.  

 
Figur 19. Klimatbalans för grödorna som odlats i fältförsöket fördelat på odling och skörd, 
transport och lagring i kg CO2-ekv per hektar.  
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Figur 20. Klimatbalans för grödorna odlade i fältförsöket enligt tvågrödesystemet fördelat 
på odling och skörd, transport och lagring i kg CO2-ekv/MWh biogas.  

Resultatet från beräkningen av klimatgasutsläppet från grödorna i fältförsöket 

jämfördes med referensstudier för sockerbetor, majs, konservärt och maltkorn, 

tabell 9. Jämförelsen visade att projektets resultat från beräkningar på klimatgas-

utsläppet var något lägre än litteraturvärdena. Men det finns en stor osäkerhet i 

denna typ av beräkningar samt att litteraturvärdet var baserat på en faktisk gård 

och det beräknade värdet på ett fältförsök.  

Tabell 9. Litteraturvärde och beräknat värde på klimatgasutsläppet.  

Gröda Litteraturvärde Beräknat värde Enhet 

Sockerbetor 0,045 0,024 kg CO2-ekv/kg vv 

Majs 0,268 0,200 kg CO2-ekv/kg ts 

Konservärt 0,320 0,198 kg CO2e-ekv/kg vv 

Vårkorn 0,3892 0,184 kg CO2e-ekv/kg vv 

 

Slutsatser och rekommendationer 

Den grödkombination som gav högst avkastning i ton torrsubstans per hektar var 

raps och sockerbetor. Grödkombinationen som gav den lägsta avkastningen var raps 

och majs. Höstgrödan avkastade generellt lågt. Avkastningen för livsmedelsgrödorna 

var i nivå med vad som kan förväntas för området. Grödornas avkastning, speciellt 

biogasgrödornas, varierade mycket mellan de tre försöksåren. Den årliga variationen 

var därför viktig att ta hänsyn till vid utvärdering av systemet. 

Utrötningsförsöken gav resultat som är rimliga i jämförelse med referensvärden. 

Metanutbytet per ton VS var högst för de höstgrödor som ingick i tvågrödekombi-

nationen. Om metanbytet räknas om till MWh per hektar var utbytet betydligt högre 

för vårgrödorna än för höstgrödorna, på grund av högre avkastning. De tvågröde-
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kombinationer som testades i detta projekt hade en arealeffektivitet (MWh/ha) jäm-

förbar med referenssystemet ”enbart majs”. I enstaka fall hade tvågrödekombina-

tioner där sockerbetor ingår en högre arealeffektivitet jämfört med enbart majs.   

Projektet har inte lyckats visa att odling enligt tvågrödesystemet är lönsamt. Den 

huvudsakliga anledningen till detta är de låga skördenivåer som uppnåddes i 

projektets fältförsök, detta gäller framförallt för höstgrödorna. De tvågrödekombi-

nationer som uppvisade bäst resultat var de med sockerbetor. Livsmedelsgrödorna 

gav bra lönsamhet i de ekonomiska beräkningarna, där råg var den gröda som fick 

bäst resultat. Enligt beräkningarna var det mer lönsamt att odla livsmedelsgrödor 

än de tvågrödekombinationer som ingick i fältförsöket.  

De ekonomiska beräkningarna visade att lönsamheten blev sämre av att skörda en 

gröda med låg avkastning än att inte skörda alls. I praktiken bör därför odlaren på 

våren bedöma höstgrödan med avseende på potentiell avkastning och sedan ta 

beslut om den ska skördas eller inte. Om grödan bedöms vara för dåligt låter lant-

brukaren bli att gödsla grödan och brukar ner den inför etablering av vårgrödan. 

Vårgrödan kan utnyttja delar av den fosfor och kalium som lades på under hösten 

och därför kan gödselgivan minskas. Etablering av vårgrödan kan då ske tidigare 

än vad som skedde i fältförsöket. 

En slutsats från fältförsöket är att om majsen skördas redan i mitten av september 

blir avkastningen alltför låg för att vara ekonomiskt intressant. En rekommenda-

tion är därför att modifiera tvågrödesystemet genom att inte etablera en höstgröda 

efter majsen, utan låta majsen stå och mogna en bra bit in på hösten för att få 

högre avkastning. Detta innebär att majsen i tvågrödesystemet bör följas av en 

vårsådd gröda och inte av en ny tvågrödekombination eller annan höstsådd gröda. 

Generellt hade höstgrödorna en låg ts-halt vid skörd, vilket gör dem svårare att 

ensilera. En rekommendation är därför att förtorka grödan på slag innan bärgning.  

Höstrapsen var den gröda som uppvisade störst variation. En begränsning med 

rapsen är också att den inte bör återkomma i växtföljden oftare än vart femte till 

sjätte år. Rapsen måste sås tidigare än rågen, redan i augusti, medan rågen kan sås 

kring mitten av september, under gynnsamma höstar ännu senare. Detta innebär 

att det är färre grödor som fungerar att odla innan raps jämfört med innan råg.  

Det finns intresse från biogasanläggningarna att använda färsk biomassa i anlägg-

ningarna. Detta minskar såväl lagringskostnader som förluster av biomassa under 

lagringen. Inmatning av färska grödor i anläggningen har därför potential att för-

bättra det ekonomiska resultatet. Ett tänkbart alternativ vid odling enligt tvågröde-

systemet skulle då vara att höstgrödan efter skörd matas in färsk i biogasanlägg-

ningen medan vårgrödan ensileras och lagras.  

Beräkningarna av klimatpåverkan utifrån resultaten i fältförsöket visade att det 

totala klimatgasutsläppet för odling, skörd, transport och lagring i CO2-ekv per 

hektar och år blev betydligt högre för tvågrödekombinationen jämfört med odling 

av enbart en livsmedelsgröda. 

För att vara en intressant affärsmöjlighet för svenska lantbrukare måste tvågröde-

systemet modifieras och utvecklas vidare. Den stora frågeställningen för fortsatta 

studier är hur avkastningen kan förbättras för såväl majs som höstgröda. Val av 

så- och skördetidpunkt är en viktig del i detta.   
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Bilaga 1. Stöd och styrmedel för förnybar energi i Tyskland 

I Tyskland regleras produktionen av förnybar energi av Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) som trädde i kraft år 2000. EEG-systemet innebär att producenten  

av förnybar el levererar elen till nätet och erhåller från nätägaren en ersättning  

vars nivå är fastställt för 20 år framåt. Nätägaren säljer elen vidare till elbörsen. 

Eftersom den ersättning som producenten av den förnybara elen erhåller ofta är 

högre än elpriset på elbörsen får nätägaren ersättning för mellanskillnaden. Mellan-

skillanden betalas av elkonsumenterna genom ett tillägg på elpriset. I takt med  

att den förnybara elproduktionen ökar kostnaden för EEG-system vilket märks  

på att EEG-tillägget har ökat från 0,41 till 6,24 ct per kWh från 2003 till 2014.  

Av konkurrensskäl har industrier som förbrukar mycket el varit undantagna från 

EEG-tillägget på elpriset (BMWI, 2014; EEG, 2014).   

För att få systemet mer kostnadseffektivt har det uppdaterats ett antal gånger,  

den senaste gången 2014. Ersättningsnivån har successivt minskat och målet är nu 

att göra förnybar el kostnadseffektiv och marknadsmässig. Med den senaste upp-

dateringen 2014 har stödet till nya anläggningar baserade på biomassa minskat till 

för förmån för sol och vind. Stödet för förnybar el från biogasanläggningar ges nu 

huvudsakligen till anläggningar som använder avfall och restprodukter (BMWI, 

2014; EEG, 2014).  
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Bilaga 2. Försöksuppställning 

Tabell 2.1. Försöksuppställning som visar tvågrödorna till biogas och livsmedelsgrödorna 
i fältförsöket. Tvågrödorna till biogas är markerade med fet stil. 

Led 2011 2012 2013 2014 

 Höstsådd Vårsådd Höstsådd Vårsådd Höstsådd Vårsådd 

A Raps Majs Råg Sockerbetor  Maltkorn 

B Råg Sockerbetor  Ärter Raps Majs 

C  Maltkorn Råg Majs Råg  

D Råg  Raps Sockerbetor  Ärter 

E Raps Sockerbetor  Maltkorn Råg Majs 

F  Ärter Raps Majs Råg Sockerbetor 

G Råg Majs Råg  Raps Sockerbetor 
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Bilaga 3. Metod och genomförande klimatbalansberäkning 

I klimatsammanhang nämns ofta koldioxid från fossila bränslen som den främsta 

klimatgasen. I jordbruket är det andra växthusgaser som metan och lustgas som 

bidrar till det mesta av klimatpåverkan. Vid växtodling är det framförallt koldioxid 

och lustgas som bidrar till klimatpåverkan, och utsläppen uppkommer huvudsak-

ligen vid olika biologiska processer. Det mesta av lustgasen från svenskt jordbruk 

bildas när kväve omsätts i marken, men det bildas även en del lustgas vid lagring  

av stallgödsel. Utsläpp sker även i form av koldioxid från fossil energi (diesel, olja), 

men det är oftast en mindre del jämfört med andra utsläppskällor i jordbruket. 

Produktion av olika insatsvaror kan orsaka betydande utsläpp av växthusgaser. Det 

är framförallt från produktion av mineralgödselkväve, transport och processande  

av inköpt foder. 

Beräkningarna baseras på de faktiska avkastningarna och insatserna i fältförsöket 

(växtskyddsmedel och kvävegödsel i form av mineralgödsel). För diesel och eld-

ningsolja användes beräknade mängder med utgångpunkt i underlaget till rapport 

Baky m.fl. (2010), tabell 3.1. 

Tabell 3.1. Åtgång (l/ha) av diesel och eldningsolja för de olika grödorna. 

Gröda Dieselåtgång 
transport, l/ha 

Dieselåtgång 
lagring, l/ha 

Dieselåtgång odling 
och skörd, l/ha 

Åtgång 
eldningsolja, 

l/ha Höst-
gröda 

Vår-
gröda 

Höst-
gröda 

Vår-
gröda 

Höst-
gröda 

Vår- 
gröda 

Raps+Majs 8 24 7 15 57 53 0 

Raps+Sockerbetor 7 11 6 1 57 90 0 

Råg+Majs 10 23 9 14 58 52 0 

Råg+Sockerbetor 6 11 5 1 53 90 0 

Råg 8  0  80  123 

Maltkorn 5  0  66  46 

Konservärt 36  0  124  0 

Växthusgasutsläppen från produktion av insatsvaror liksom slutanvändning av 

energi på gården beräknades med schablonvärden som hämtats från tidigare 

genomförda livscykelanalyser, tabell 3.2 och 3.3. De klimatgasutsläpp som sker i 

växtodlingen från insatsvaror uppkommer då dessa förbrukas. Klimatgasutsläpp, 

från insatsvaror, som sker före växtodlingen uppkommer vid produktion av insats-

varorna. 

Tabell 3.2. Utsläpp av klimatgaser vid produktion av insatsvaror. 

Insatsvara CO2e Enhet Referens 

Olja och diesel 0,4 kg CO2e/liter bränsle Beräkningar baserade på 
Berglund m.fl., 2009 

Mineralgödselkväve, Yara 3,6 kg CO2e/kg N Svenskt Sigill, 2012 

Pesticid 17,3 kg CO2e/kg aktiv  
substans 

EUCAR, CONCAWE, & 
JRC, 2007 
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Tabell 3.3. Utsläpp av klimatgaser vid förbrukning av insatsvaror. 

Insatsvara CO2e Enhet Referens 

Olja 2,7 kg CO2e/liter bränsle Beräkningar baserade på 
Berglund m.fl., 2009 

Diesel 2,9 kg CO2e/liter bränsle Beräkningar baserade på 
Berglund m.fl., 2009 

De växthusgaser som inkluderats i studien är lustgas (N2O) och koldioxid (CO2). 

För att kunna jämföra hur mycket gaserna N2O och CO2 bidrar till klimatpåverkan 

görs en omräkning med en viktningsfaktor, där 1 kg lustgas motsvarar 265 kg 

koldioxid med den gemensamma basen kg koldioxidekvivalenter (CO2e) (Myhre 

m.fl., 2013). 

Lustgas från växtodlingen 

Lustgas avgår dels direkt från marken till atmosfären, tabell 3.4, och dels indirekt 

orsakat av att ammoniak- och nitratförluster från växtodlingen omvandlas till lust- 

gas i andra delar av ekosystemet, tabell 3.5. De direkta lustgasutsläppen beräknades 

utifrån mängden kväve som tillförs marken via mineralgödsel och skörderester.  

De emissioner som uppstår från kväveinnehåll i skörderester beräknades enligt 

Berglund m.fl. (2009). Den indirekta lustgasavgången beräknades utifrån uppgifter  

om kväveläckage för den region som försöksfältet ligger i enligt Blombäck m.fl. 

(2011).  

Tabell 3.4. Emissionsfaktorer för direkta och indirekta emissioner från åkermark. 

Källa Emissionsfaktor Enhet Referens 

 Direkt 
emission 

Indirekt 
emission 

  

Mineralgödsel, organiska 
gödselmedel och 
skörderester  

0,01  kg N2O-N/kg 
tillfört N 

Myhre 
m.fl., 2013 

Kväveläckage via vatten  0,0075 kg N2O-N/kg N 
som utlakats eller 
runnit av 

Myhre 
m.fl., 2013 

Kväveavgång via luften  0,01 kg N2O-N/kg NH3-
N och NOx-N som 
avgått 

Myhre 
m.fl., 2013 

 

Tabell 3.5. Ammoniakavgång. 

Källa Emissionsfaktor Enhet Referens 

Andel av mineralgödseln 
som avgår som NH3 och 
NOx 

0,01 kg NH3 och NOx/kg 
tillfört mineral-N 

Flysjö m.fl., 2008 

Luftburna kväveutsläpp  0,01 kg N2O/kg NH3-N och 
NOx-N som avgått 

Myhre m.fl., 2013 
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Jämförelse andra studier 

Resultaten från beräkningarna av klimatbalansen för fältförsöket jämfördes med 

data av klimatbalansen från referensstudier för några av grödorna, tabell 3.6. Det 

är dock viktigt att vara medveten om att referensvärdena ibland endast baseras på 

enstaka gårdar och därför kan ej några generella slutsatser dras. 

Tabell 3.6. Data för klimatbalans från referensstudier. 

Gröda kg CO2e/kg kg CO2e/kg ts Referens 

Vårkorn, vårvete 0,3892  SIKfoder, 2012 

Sockerbetor 0,073  Cederberg m.fl., 2005 

Konservärt 0,32  Landquist, 2012 

Majs  0,268 SIKfoder, 2012 
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