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Förord 

Vår beredskap är god sa Per-Albin Hansson vid andra världskrigets utbrott. Men 

hur bra är dagens beredskap för en energikris? Vad skulle hända med livsmedels-

försörjningen i Sverige om vi blev tvungna att klara oss på en lägre nivå av fossil 

energi jämfört med vad vi använder i dag? 

Detta är en frågeställning som en forskargrupp bestående av representanter från  

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, SIK - Institutet för Livsmedel  

och Bioteknik, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ÅF samt Länsstyrelsen  

i Uppsala län har arbetat med, och resultatet presenteras i föreliggande rapport.  

Projektet har varit möjligt att genomföra tack vare Landsbygdsprogrammet som  

ställt medel till förfogande.  

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som deltagit i intervjuer och samtal kring 

scenarieutvecklingar. Vi vill även tacka Jan Eksvärd (LRF), Ulf Sonesson (SIK), 

Per-Erik Nyström (Livsmedelsverket), Per-Åke Franck (CIT) och Therese Frisell 

(Livsmedelsverket), som alla ingått i en referensgrupp, för deras kloka synpunkter 

under projektets gång. 

Uppsala i maj 2013 

Monica Axell 

tf  VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Denna rapport ger en inblick i vad konsekvenserna kan bli för Sveriges livsmedels-

försörjning om möjligheten att importera tillräckliga volymer av fossil energi minskar. 

Det läge som beskrivs är en tänkt situation som uppkommit snabbt och oväntat genom 

till exempel politiska oroligheter eller någon naturkatastrof. Det har således inte 

funnits någon förberedelsetid för situationen. Längden på krisen är satt till en period 

av 3-5 år. Under den tiden förutsätts inte någon teknisk utveckling eller annan strukt-

urell förändring hinna ske som ändrar förutsättningarna jämfört med dagens situation. 

Om krisen blir mer långvarig kommer den dock successivt att tvinga fram stora för-

ändringar. Rapporten tar upp de effekter som blir resultatet under de första 3-5 åren  

av en bristsituation avseende tillgänglig fossil energi. 

Idag är livsmedelsförsörjningen i Sverige och stora delar av världen beroende av en 

ständig tillförsel av fossil energi. I produktionen av livsmedel används till exempel 

stora mängder diesel, eldningsolja och mineralgödsel. Detta gäller för primärproduk-

tionen av vegetabilier och uppfödning av djur, men även i hög grad för förädlings-

industrierna som ser till att råvarorna blir till matvaror färdiga för konsumenterna. 

Mellan de olika leden sker transporter i många riktningar som är beroende av fossil 

energi. I rapporten följs tre olika scenarion från primärproduktion via förädlingsindu-

strin till hur slutligen konsumenterna påverkas. De tre scenarierna är benämnda låg 

brist, medelbrist och hög brist. De representerar tre olika bristscenarier där tillgången 

på fossil energi antas minska. De tre nivåerna har tentativt satts som en minskning 

med 25 %, 50 % respektive 75 % jämfört med dagens nivåer. Dessa procentsatser har 

satts som inledande diskussionsnivåer där sedan beräkningar har gjorts av hur de 

olika produktionsleden påverkas.  

Rapporten inleds med en beskrivning av nuläget gällande produktionsvolymer och 

energiförbrukning. Den utgör ett referensscenario som är grunden för vidare beräk-

ningar. Konsekvenserna av de tre scenarionivåerna har tagits fram via diskussioner 

med experter och aktörer i produktionskedjorna. 

En nationalekonomisk analys har utförts där priselasticiteten på drivmedel har be-

dömts utifrån en tänkbar bristsituation. Analysen pekar på att priset för en liter diesel 

vid högbristscenariot kan komma att bli så högt som 160 kr. 

Resultaten visar på att mycket odlingsmark idag nyttjas till spannmålsodling där 

största delen används för att producera spannmålsbaserat foder till animalieproduktion 

av gris och kyckling. Vid en bristsituation kommer det inte att vara möjligt att odla 

samma mängd spannmål, utan det som odlas måste i första hand användas till direkt 

konsumtion. Primärproduktionen kommer dock att i större grad utnyttja djur som kan 

beta gräs som grovfoder. På det viset kan delar av den obrukade marken användas till 

extensivt bete. 

Vidare visar resultatet att vid låg bristnivå finns det möjlighet att hantera situationen 

ganska väl genom effektiviseringar på alla nivåer, där processer styr mot energiopti-

mering i stället för som idag ofta mot färre antal arbetstimmar. På medel och hög 

bristnivå av fossil energi uppstår en situation där det inte är möjligt att hålla Sveriges 

befolkning ovanför svältgränsen. Resultaten visar även på en omfördelning av närings-

intaget, där mängden kolhydrater kommer att minska relativt dagsläget. 

Resultatet pekar även på att vissa delar av Sverige kommer att ha lättare respektive 

svårare att nå försörjning då de är starkt beroende av transporter för livsmedel. Stora 
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delar av Norrland och Storstockholm är till exempel väldigt beroende av intransporter 

medan till exempel Skåne är mindre beroende av intransporter av mat trots den stora 

befolkningsmängden i Malmö. 

Summary 

This report provides an insight into what the consequences may be for the Swedish 

food supply if the possibility to import sufficient quantities of fossil energy de-

creases. The situation described is an imaginary situation that could come up 

quickly and unexpectedly by eg political unrest or natural disaster. There has been 

no preparation time for a situation like that. The length of the crisis is set to a period 

of 3-5 years. During that time, assumed no technological development or other 

structural change had time to change conditions compared to the current situation. 

If the crisis becomes more permanent, however, gradually major changes have to  

be made. The report discusses the effects that results during the first 3-5 years of  

a shortage situation regarding available fossil energy. 

Today's food supply in Sweden and large parts of the world depends on a constant 

supply of fossil energy. The production of food uses, for example, large amounts 

of diesel, heating oil and mineral fertilizers. This applies to primary production of 

plants and farming animals, but there is also a high depending in food industries 

to ensure that the raw materials become eatable food products for consumers. 

Between the different producing places there are transports in many directions 

that demand fossil energy.  

The report begins with a description of the current situation regarding production 

volumes and energy consumption. It constitutes a reference scenario that is the 

basis for further calculations. The implications of the three scenario levels have 

been developed through discussions with experts and actors in the production 

chain. 

The report follows three different scenarios from primary production through 

processing to finally how consumers are affected. The three scenarios are termed 

low absence, medium absence and finally high absence. They represent three 

different scenarios in which the onset was based on current use of fossil energy. 

The three levels are tentatively set as a decrease of 25%, 50% and 75% compared 

with current levels. These percentages are set as initial discussion levels for which 

further calculations have been made for impact on the production process. 

A national economic analysis has been done on the price elasticity of fuel. It has 

been assessed from a possible shortage. The analysis indicates that the price of a 

liter of diesel, at the scenario high absence, would be as high as 160 SEK per liter. 

The results show that much arable land currently are used to mainly produce  

feed for livestock pig and chicken. Their diets are mostly based on cereals. In  

a shortage situation, it will not be possible to grow the same amount of grain,  

but the volumes that are grown must be used primarily for human consumption. 

Primary productions will, however more use animals that can use parts of the 

uncultivated land used for extensive grazing. 

The results show that in the scenario low absence, it is possible to handle the 

situation quite well by increasing efficiency at all levels of processes aiming for 

the energy optimization instead of today when often the minimum number of 
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hours worked are in focus. At medium and high-level absence of fossil energy, a 

situation arises where it is not possible to keep the population above the breadline. 

The results also show a redistribution of nutrient intakes, where the amount of 

carbohydrates will decrease relative to the current situation. 

The result also indicates that some parts of Sweden will have an easier or more 

difficult to reach supply as they are heavily dependent on transport for food.  

Large parts of northern Sweden and Stockholm, for example, are very dependent 

on incoming transport while Skåne is less dependent on inward transportation of 

food, despite the large population in Malmö city. 

Bakgrund 

Jordbruket är idag i hög grad beroende av att använda fossil energi. Sektorns bero-

ende av fossil energi finns belagd och påtalad inom ett flertal utredningar, exempel-

vis Energimyndigheten (2010), Häglund m.fl. (2010), Jordbruksverket (2010 och 

2011). Enligt Häglund m.fl. (2010) kommer fossila bränslen i framtiden att bli allt 

dyrare samtidigt som tillförseln kommer att minska. Därför behövs både en effek-

tivare användning av den tillgängliga fossila energin och teknikåtgärder för att kunna 

använda andra förnybara bränslen. Inom jordbruket liksom transportnäringen pågår 

arbeten för att nå det nationella målet att bli fossiloberoende år 2030. När detta kan 

inträffa fullt ut är dock idag svårt att bedöma. Men redan idag framträder det tydligt 

att förnybara bränslen som alternativ ännu inte kan täcka behovet för en utväxling  

av fossilt bränsle.  

Det direkta behovet av diesel och eldningsolja i Sveriges jordbruk uppgår till ca 

2,6 TWh (Edström m.fl., 2006). Därutöver tillkommer den indirekta energin som 

tillförs jordbruket via inköpta förnödenheter som till exempel handelsgödsel, be-

kämpningsmedel, kalk och ensilageplast. Enligt Energimyndigheten (2011) kommer 

användningen av oljeprodukter successivt att minska samtidigt med att industrins 

energianvändning per förädlingsvärde minskar med 2,9 % per år fram till år 2030.  

En snabbt uppkommen brist på fossilt bränsle kommer att ha stor inverkan inte bara 

på inhemska förhållanden utan även internationellt. Det är nödvändigt att räkna 

med att konkurrensen om energi kan bli hård och att energiintensiva produkter som 

exempelvis handelsgödsel kommer att öka i pris. En annan konsekvens kan bli att 

transporter av varor och förnödenheter mellan länder och regioner minskar. Likaså 

kommer matförsörjningen i landet att påverkas genom en minskad användning av 

insatsmedel som mineralgödsel och växtskyddsmedel. 

Idag är knappt 60 % av livsmedlen som konsumeras producerade och förädlade i 

Sverige samtidigt som det exporteras livsmedel till ett värde av drygt halva importen 

(Livsmedelssverige, 2011). Vid en brist på fossilt bränsle kommer stora delar av 

dessa flöden att strypas eftersom det inte längre finns bränsle tillgängligt för trans-

porter till ett rimligt pris. En livsmedelsproduktion nära den svenska marknaden 

kommer med stor sannolikhet att bli mer viktig. Frågan är hur mycket livsmedel  

och vilka slags livsmedel det svenska jordbruket och livsmedelsindustrin kan pro-

ducera och leverera med begränsad tillgång på inhemska råvaror och brist på fossil 

energi.  

Brist på fossil energi kommer med största sannolikhet medföra att skördarna minskar. 

Det finns möjlighet att styra om valet av grödor som odlas och vilka produktions-

metoder som används till mer energieffektiva tillvägagångssätt för att säkra livsmedels-
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försörjningen, även om det inte blir de av konsumenten mest önskade varorna som 

produceras. Hur konsumenterna i sin tur får tillgång till de livsmedel som produceras 

beror på de distributionsvägar som finns när möjligheten att använda fossilt bränsle 

begränsas.  

Marknaden för fossilt bränsle har historiskt kännetecknats av god tillgång av billig 

fossil energi. Utvecklingen av efterfrågan är både invecklad och svåröverskådlig, 

och påverkas av flera olika faktorer. Exempelvis drivs efterfrågan av växande eko-

nomier som Kina och Indien, som under senare tid bidragit kraftigt till en ökad 

efterfrågekurva. Samtidigt kan det hävdas att efterfrågan på olja inte påverkar priset 

i särskilt stor utsträckning då det vid låga priser inte används nämnvärt mer olja och 

priserna kan öka utan att försäljningen påverkas mycket. Efterfrågan är då oelastisk 

och är konstant trots högre priser. Undantaget är om oljepriset stiger kraftigt under 

en kort tid, då efterfrågan kan minska tillfälligt.  

Oljepriserna har fyrfaldigats på tio år enligt Gjoen (2011). Vid oförutsedda händel-

ser i de oljeproducerande länderna, exempelvis politisk oro och därmed en ökad oro 

för tillgången till olja, finns det ett visst manöverutrymme genom temporära pro-

duktionsökningar i producentländer och avtappning av beredskapslager. Detta sker 

dock till ett högre pris.  

Länder med sämre ekonomi är mer känsliga för förändringar i pris än de med god 

ekonomi. Det kan leda till ojämn konkurrens gällande fossila bränslen och sämre 

möjligheten till ekonomisk tillväxt. Beroende på det ekonomiska läget kan konse-

kvenserna av en kommande fossil bränslebrist slå olika, och en ojämn fördelning 

av resurser i olika länder kan bli följden.  

Det finns idag i Sverige beredskap vid en tillfällig fossil bränslebrist, på några dagar 

eller månader, att kunna försörja samhällsviktig verksamhet. Lindgren & Fischer 

(2011) konstaterar att sedan avvecklingen av beredskapsplaneringen har det inte 

genomförts några systematiska studier av risker och sårbarhet. De konstaterar att det 

sedan år 2002 inte funnits någon myndighet med ansvar för livsmedelsförsörjningen 

och att Livsmedelsverket sedan 2010 har ansvaret för att samordna krisberedskaps-

planering för livsmedelsförsörjning. Dessutom konstateras att dagens system för livs-

medelsförsörjning är komplext med många steg och många olika aktörer inblandade 

innan konsumenten samt att systemen kräver ständig tillförsel av insatsvaror. I en 

statlig offentlig utredning (SOU, 2009) dras slutsatsen att livsmedelssektorn visser-

ligen har en hög självförsörjningsgrad, men att det finns ett importberoende av insats-

varor. Noterbart är dock att vissa livsmedel och råvaror är väldigt importberoende. 

Livsmedelsförsörjningen är även beroende av andra sektorer som transport, elförsörj-

ning, infrastruktur och elektronisk kommunikation Vid en långvarig brist på främst 

olja och fossil energi är beredskapen sämre. I dagsläget har Jordbruksverket inget 

uppdrag att mer långsiktigt förbereda försörjning eller anpassning av sådana samhälls-

funktioner som i sin dagliga verksamhet har stort behov av insatsmedel, exempelvis 

primärproduktions- och förädlingsleden inom livsmedelsområdet.  

Samhällets olika sektorer behöver därför lära sig mer om de ändrade förutsättningar 

som ett minskat beroende av fossilt bränsle eller minskad tillgång till fossilt bränsle 

kan leda till. Det är nödvändigt att utveckla strukturer och system där människor, 

organisationer och teknik kan samspela, och gemensamma resurser kan användas  

mer effektivt. I detta arbete är det viktigt att utifrån aktuell forskning, kunskap och 

nuvarande situation förbereda sig för olika scenarier avseende minskad tillgång på 

fossila bränslen.  
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Syfte och mål 

Syftet med projektet är att påvisa risker för livsmedelsförsörjningen i Sverige vid 

fossil bränslebrist, och på det viset bidra till att samhället ska få förutsättningar  

att stå bättre förberett. Syftet är också att ge en ökad förståelse och kunskap om 

konsekvenserna för svensk primärproduktion och livsmedelsförsörjning vid olika 

nivåer av fossil bränslebrist. 

Vidare utförs en nationalekonomisk känslighetsanalys inom detta projekt. Syftet 

med den delen av projektet är att kunna svara på den övergripande frågeställningen 

om hur primärproduktionen reagerar på de nya situationerna som definierats i 

scenariobyggandet, d.v.s. av en låg brist, medelbrist och hög brist på fossilt bränsle. 

Målet med denna analys är att skapa ökad förståelse och kunskap kring vad som 

styr tillgång och efterfrågan av fossilt bränsle för jordbruks- och livsmedelssektorn, 

och som därmed påverkar priset av fossilt bränsle. 

Målgrupp 

Målgruppen för projektet är berörda myndigheter såsom Jordbruksverket, Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap, Energimyndigheten, Livsmedelsverket 

samt länsstyrelser och kommuner. Målgrupp är även andra aktörer med samhälls-

viktig verksamhet där en bränslebrist kan leda till stora förändringar, som exempel-

vis livsmedelsproducenter, branschorganisationer, förädlingsindustri samt upp-

handlare. 

Projektets avgränsningar  

Det läge som rapporten beskriver är en tänkt situation som antas uppkommit snabbt 

och oväntat, exempelvis genom politiska oroligheter eller naturkatastrofer, och att 

det inte funnits någon förberedelsetid för situationen. Projektet utgår från en lång-

varig begränsning i tillgången av fossilt bränsle i förhållande till dagens nivåer i 

kombination med en anpassning i valet av grödor, odlingssystem, produktions- och 

distributionskapaciteter m.m. Scenarierna utgår ifrån att teknik och effektiviteter av 

olika slag är desamma som idag. Längden på krisen är satt till en period av 3-5 år. 

Projektet tar upp effekter som blir resultatet under de första åren av en bristsituation 

rörande fossil energi. En förutsättning är att tidsperspektivet för scenarierna är så 

kort och snabbt att någon teknisk omställning inte hinner ske, vilket betyder att 

någon ersättning i form av förnybara drivmedel ännu inte hinner få genomslag. 

Tanken bakom projektet är att peka ut en trolig händelseutveckling grundad på 

antaganden om brist på fossila bränslen för primärproduktion och förädling av livs-

medel, och konsekvenser för konsumenten avseende tillgången till näringsämnen.  

 Projektet tar bara hänsyn till ett fåtal variabler och gör ingen bedömning av 

eventuella omfördelningar av resurser för olika ändamål baserat på politiska 

beslut eller styrmedel. 

 Projektet gör heller ingen analys av de specifika orsakerna och direkta 

händelsekedjor som leder fram till en bristsituation, utan stannar vid att  

det finns en risk för att detta kan inträffa.  

 Projektet omfattar primärproduktion från svenskt jordbruk och fiske, livs-

medelsförädling i Sverige samt konsumtion av livsmedel. 
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 Jordbrukets primärproduktion utgörs av animalier och vegetabilier. 

 Animalier omfattar nöt och mjölk, svin, fjäderfä och ägg samt får. 

 Fiske utgörs av ton landad fisk. 

 Vegetabilier omfattar produktion av spannmålsgrödor (vete, korn, råg och 

havre), oljeväxter exklusive lin, potatis för mat och stärkelse samt socker-

betor. Dessutom ingår odling av köksväxter på friland samt frukt och bär 

där data finns tillgänglig om arealer, skördar och energianvändning.  

 Hästar, renar och vilt ingår inte i studien (se motiv för detta i nedanstående 

stycke). 

I Sverige konsumeras årligen 85 kg kött, räknat i slaktkroppsvikt, per person. Av 

detta utgör häst, ren och vilt 2,4 kg, vilket motsvarar ca 3 % av den totala kött-

konsumtionen (Jordbruksverket, 2013a). I dagsläget finns det ca 360 000 hästar i 

Sverige (Jordbruksverket, 2011a). De allra flesta hästar finns utanför jordbruks-

sektorn och används till tävling, hobby och rekreation. Produkter från hästnäringen 

till livsmedelssystemet är av mindre omfattning, och det förekommer ingen häst-

hållning för köttproduktion som för nöt och svin. Hästar förbrukar foder och tar 

jordbruksmark i anspråk i form av betesmark. Det finns ca 255 000 renar i Sverige. 

Rennäringen förbrukar uppskattningsvis 32 GWh energi varje år, varav 87 % av 

energianvändningen kommer från transporter av olika slag (Jordbruksverket, 2013). 

Rennäringen utgör endast en marginell och lokal källa till livsmedel. År 2011 

slaktades renar motsvarande ca 838 ton renkött (Sametinget, 2012). Viltkött utgör 

mindre än 2 % av vår totala köttkonsumtion. Det finns djur i hägn men de upp-

skattas vara av marginell betydelse. Utfodring sker av vilt, men uppskattas även den 

vara av marginell betydelse. På samma vis som för rennäringen finns det en energi-

användning av framförallt transporter i samband med jakt, slakt och styckning av 

vilt. Det finns inga kända studier som har kvantifierat dessa flöden. Då tillskottet  

av livsmedel från häst, ren och vilt endast utgör en marginell del av vår konsumtion 

av kött ingår inte dessa djurslag i studien. 

 Elanvändningen i framtidsscenarierna antas inte vara begränsande utan  

ha samma intensitet (kWh per förädlingsvärde) som idag.  

 Beräkning av transportarbete utförs endast för fyra stora flöden; nötkött, 

svinkött, mjölk samt spannmål och bröd. De transporter som beräknats är 

från primärproduktion till förädlingsindustri, samt från förädlingsindustri  

till konsumtion (butik). 

 Konsumentens inköp och hemtransport av livsmedel ingår inte i studien. 

 Energianvändning för transporter ingår i energistatistiken i den mån den 

sker i förädlingsindustrins egen regi.  

 Insamling och bearbetning av information baseras i huvudsak på publikt 

tillgängliga källor och befintlig statistik. Därutöver har viss muntlig in-

formation från representanter för livsmedelsbranschen inhämtats. 
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 Projektet omfattar energianvändningen i industriell livsmedelsförädling, 

uppdelad i så kallade SNI-koder
1
 enligt Tabell 1. Parti- och detaljhandel 

ingår inte. 

Tabell 1. Indelningen av livsmedelsindustrin enligt industristatistiken. 
a 
 

Tillverkning SNI 2007 

Mjöltillverkning 10 611 

Tillv. frukostflingor & andra livsmedel. Beredning av kvarnprodukter 10 612 

Stärkelsetillverkning 10 620 

Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 10 710 

Knäckebrödstillverkning 10 721 

Tillverkning kex och konserverade bakverk 10 722 

Kreatursslakt 10 111 

Styckning av kött 10 112 

Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 10 130 

Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 10 120 

Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur 10 200 

Annan mejerivarutillverkning 10 519 

Glasstillverkning 10 520 

Osttillverkning 10 511 

Matfettstillverkning 10 420 

Framställning av oljor och fetter 10 410 

Annan beredning & hållbarhetsbehandling av frukt, bär o grönsaker 10 390 

Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 10 310 

Juice- och safttillverkning 10 320 

Sockertillverkning 10 810 

Tillverkning av sockerkonfektyrer 10 821 

Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer 10 822 

Framställning av te och kaffe 10 830 

Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 10 850 

Tillverkning av senap, ketchup, kryddor & andra smaksättningsmedel 10 840 

Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 10 860 

Framställning av andra livsmedel 10 890 

Framställning av drycker 110 
a 
För SNI-koden Tillverkning av pastaprodukter saknas observationer i statistiken,  

varför den saknas i tabellen 

  

                                                 
1
 SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2. 

SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen, 

klassificeras efter den aktivitet som bedrivs (SCB, 2013) 
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 Scenarierna omfattar inte någon beräkning eller annan bearbetning avseende 

energiomställning, energieffektiviseringsåtgärder eller några antaganden om 

dynamik på marknaderna för el, icke-fossila bränslen och insatsvaror till 

följd av bristen på fossila bränslen.  

 Inga förslag till åtgärder eller lösningar kommer att presenteras, utan endast 

effekter och konsekvenser av en brist på fossil energi. 

 Valet är att studera totalkonsumtionen av livsmedel, därför är råvaruinne-

hållet i exporterade varor borträknade.  

 Gällande import av råvaror, så ingår den i totalkonsumtionen, men antas 

minska eller öka på samma vis som den inhemska råvaruproduktionen.  

 I de fall konsumtionskategorierna saknar någon motsvarighet i primär-

produktion, antas konsumtionen minska i enlighet med scenariernas tenta-

tiva minskningar av tillgången till fossil energi på 25 %, 50 % och 75 %. 

 När det gäller energianvändningen i livsmedelsförädlingen ingår förädling 

både av varor som importeras och som exporteras. 

 I förutsättningarna kommer även in att mineralgödning, plast och sprut-

medel kommer att minska då de är så starkt beroende av fossil energi i 

tillverkningen. I scenarierna förutsätts även att importen minskar beroende 

på liknande situation med bränsle i övriga länder.  

 Den nationalekonomiska känslighetsanalysen behandlar enbart produkten 

diesel. 

Metod och scenariobeskrivning 

Dagens användning av energi, produktion av vegetabilier och animalier, livs-

medelssystem samt konsumenternas intag av fett, kolhydrater och protein kvanti-

fieras med avseende på mängd och insatt fossil energi enligt flöde som visas i  

Figur 1. De presenteras i ett nulägesscenario och ställs i relation till tre scenarier 

med olika grad av fossil bränslebrist. De tre scenarierna kallas låg brist, medelbrist 

och hög brist och avser minskning av tillgänglig fossil energi i förhållande till 

nulägesscenariot som ska spegla dagens energianvändning. Hur stor minskningen 

av tillgången till fossil energi blir är beroende av vilka förändringar som modell-

eras. Vid intervjuer och diskussioner kring förändringar med till exempel lant-

brukare och andra nyckelpersoner, har tentativa nivåer på 25, 50 och 75 % satts för 

att leda diskussionerna framåt. Scenarierna utgår från ett ganska plötsligt händelse-

förlopp utan någon längre förberedelsetid. Det medför att primärproduktionen och 

livsmedelsförsörjningen plötsligt måste bedrivas med mindre tillgång till bränsle 

och drivmedel, vilket i sin tur påverkar jordbrukets och livsmedelsförädlingens 

möjligheter att leverera livsmedel till konsumenten. 
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Figur 1. Indelning av olika produktkategorier för primärproduktion, livsmedelsförädling och 
konsumtion. Färgindelningen ger en ungefärlig uppfattning om sambandet mellan råvara, 
produkt och konsumtion i de olika stegen i förädlingskedjan. En fullständig översikt över 
sambandet återfinns i Tabell 10. 

Nationalekonomisk känslighetsanalys med avseende på 
fossilt bränsle  

Marknaden för fossilt bränsle har historiskt kännetecknats av god tillgång på billig 

fossil energi. Utvecklingen av efterfrågan är komplex och icke-transparent, och 

påverkas av flera faktorer.  

För att ytterligare utreda effekterna av en fossil bränslebrist utförs en liten intervju-

serie med relevanta aktörer. Syftet med denna del är att skapa ökad förståelse och 

kunskap kring vad som styr tillgång och efterfrågan av fossila bränslen för jordbruks- 

och livsmedelssektorn, och som därmed påverkar priset. Uppdragets begränsade 

omfattning med enbart 5 – 6 intervjuer innebär att resultatet från intervjuerna måste 

ses som enskilda svar från sektorer som kommit olika långt i en omställning mot 

fossilbränslefri produktion. Självklart varierar konsekvenserna också mellan företag 

beroende på planering och övriga förhållanden. Vissa gemensamma tendenser kan 

dock ses, vilka ger en utgångspunkt för generella svar och problemställningar.  

Nulägesscenario 

Nulägesscenariot beskriver dagens svenska livsmedelsproduktion från primär-

produktion till konsument. Primärproduktionen delas in i animalie- och vegetabilie-

produktion, köks- och trädgårdsväxter samt fiske (Figur 1). Transport sker av jord-

brukets produkter till livsmedelsförädling. Transporter är beräknade för spannmål 

och bröd, nöt, svin och mjölk.  
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Jordbrukets vegetabilieproduktion 

Vegetabilieproduktionen omfattar energianvändning vid fältarbeten, skörd, 

transport av skörd från fält till gård samt torkning av spannmål och oljeväxter 

(Figur 2). Användning av diesel, eldningsolja och el kvantifieras. Kväve som 

mineralgödsel anges som mängd kväve som tillförs till jordbruket. 

 

Figur 2. Vegetabilieproduktionen i de studerade scenarierna. Torkning omfattar endast 
spannmål och oljeväxter. 

Vegetabilieproduktionen delas in i ett antal olika grupper av grödor. 

 Spannmål omfattar vete, råg, korn, havre, rågvete och blandsäd. Rågvete 

och blandsäd är rena fodergrödor och beräknas enbart för att ingå i jord-

brukets totala användning av energi. 

 Oljeväxter är höst- och vårraps och rybs. Odlingen av oljelin är så liten att 

den valdes bort. 

 Potatis delas in i matpotatis och stärkelsepotatis. 

 Sockerbetor är en enskild gröda och det är mängden sockerbetor som redo-

visas till livsmedelssystemet. Det antas att arealer och skörd av sockerbetor 

helt används till framställning av socker.  

 Baljväxter som odlas i Sverige är ärtor, åkerbönor, bruna bönor och konserv-

ärter. Åkerbönor antas enbart användas som djurfoder och redovisas inte till 

livsmedelssystemet. Bruna bönor och konservärtor redovisas helt till livs-

medelssystemet. 

 Övrig markanvändning är odling av vallgrödor och andra rena fodergrödor. 

För dessa redovisas enbart användning av energi för att beräkna det svenska 

jordbrukets totala användning av energi. 

 Köksväxter utgörs av olika grönsaker och rotfrukter odlade på friland. Av-

seende arealer och skördad mängd finns data för blomkål, broccoli, isberg-

sallat, kålrot, matlök, morot, purjolök, rödbeta, vitkål, bruna bönor och 

majs. Energianvändning inom jordbrukets produktion av köksväxter är 

beräknad för blomkål, broccoli, isbergsallat, kålrot, matlök, morot, purjolök 

och rödbeta. 

 Frukt- och bärodling utgörs främst av äpple och jordgubbar, vilket var de 

grödor där underlag fanns för arealer, skörd och energianvändning vid 

odling och skörd. 

Skörd angiven som kg/ha och ton/år och arealer angivna i hektar samlades in från 

Jordbruksverkets statistikdatabas (www, jordbruksverket). Faktisk skördestatistik 

användes och ett medelvärde för åren 2007-2011 beräknades. 

Generellt anger statistiken att arealer har odlats av vissa grödor i vissa län men det 

saknas underlag för skörd. I de fallen har de data kompletterats genom att: 

1. normskörd för grödan år 2011 i det aktuella länet har använts (SCB, 2011) 

2. normskörd för aktuellt produktionsområde år 2011 har använts (SCB, 2011) 

3. normskörd från angränsande län eller produktionsområde har använts (SCB, 2011) 

4. grödan har lämnats utan åtgärd. 

Odling Skörd Transport fält till gård Torkning 
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Energianvändningen i MWh/år har beräknats utifrån mall framtagen av JTI (Baky 

m.fl., 2010). Standardiserad jordbearbetning och skörd samt transporter mellan 

fält och gård har antagits. Samtliga grödor har antagits att de odlas konventionellt. 

För köksväxter och trädgårdsväxter har energiförbrukning i fält beräknats utifrån 

angivna traktortimmar i odlingskalkyler med en antagen dieselförbrukning på 15 l 

diesel per timme. För vissa grödor har data från olika studier sammanställts och 

ett medelvärde från dessa har använts för att få en uppfattning om dieselförbruk-

ningen. 

Spannmålsgrödor torkas. En spannmålstork förbrukar mellan 0,14 och 0,17 l 

eldningsolja per kg vatten som torkas bort (Törner & Norup, 2009) (eldningsolja, 

Eo1, har antagits). Det har antagits att skördevattenhalten för spannmålsgrödor är 

20 % och vattenhalten efter torkning är 14 %, vilket är den vattenhalt vid vilken 

skördar anges i statistik från SCB och Jordbruksverket. För oljeväxter är den 

antagna skördevattenhalten 20 % och för torkad gröda 9 % vattenhalt. 

I Jordbruksverket (2012) anges balanser för spannmål som grupp och hur enskilda 

spannmålsgrödor används. Ett medeltal för åren 2007 – 2010 har använts för att 

beräkna andelen av total odlad mängd spannmål som används inom livsmedels-

industrin. I Tabell 2 visas indata för de grödor som identifierats som råvaror till 

livsmedelsförädling. Data är hämtad från Jordbruksverkets statistikdatabas 

(Jordbruksverket, www) och avser medelskördar och arealer för åren 2007-2011. 

Data för grödor har även samlats in på länsnivå, dessa finns samlat i Bilaga 1. 

Tabell 2. Data för primärproduktion av vegetabilier för hela riket avseende areal (ha), 
skörd (ton/år), användning av diesel, eldningsolja och el (GWh/år) samt tillfört mineral-
kväve, N, (ton/år) för olika grödor. 

Gröda Areal Skörd Diesel Eldnings-
olja 

El Kväve 

Vete 328 899 2 221 065 261,5 248,6 31,5 46 918 

Råg 27 448 159 282 19,0 17,8 2,3 2 361 

Korn 349 854 1 489 693 233,6 166,7 28,3 24 712 

Havre 195 418 743 727 126,8 83,3 15,7 11 725 

Oljeväxter 96 296 266 541 57,2 54,7 8,3 12 887 

Matpotatis 19 902 563 135 26,4 0 0 2 567 

Stärkelsepotatis 7 494 276 680 10 0 0 967 

Sockerbetor 38 947 2 200 360 44,2 0 0 5 024 

Köks- & trädgårdsväxter 7 166 
a 

23 611 
a 

6,4 
b 

0 2 n.a. 

Bruna bönor 585 1 157 0,4 0,1 0 82 

Konservärtor 8 055 40 267 20,7
 c 

0 0 n.a. 
a 
blomkål, broccoli, isbergsallat, kålrot, matlök, morot, purjolök, rödbeta, vitkål, bruna 

bönor, majs 
b 
blomkål, broccoli, isbergsallat, kålrot, matlök, morot, purjolök, rödbeta 

c 
för konservärtor utgörs ca 50 % av energianvändningen av lastbilstransport från fält till 

fabrik 

I Tabell 3 visas energianvändningen av den andel av primärproduktionen som leve-

reras till livsmedelsförädling (LMF). Den totala energianvändningen som allokerats 

till LMF är hämtad från Jordbruksverket (2012). Energiförbrukning har beräknats 

utifrån i dag vanligen förekommande konventionella brukningsmetoder vid jord-
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bearbetning. Jordbearbetningen baseras i denna studie på system med plöjning. Det 

finns en mängd olika metoder för jordbearbetning anpassade för olika förutsättningar 

och behov, och därmed en variation avseende energiförbrukningen. Allmänt kan 

sägas att system med plöjning använder en större mängd energi i form av diesel 

jämfört med bearbetningssystem utan plöjning. Av de olika bearbetningsmetoderna 

är plöjning en av de mest energikrävande med en dieselförbrukning på uppemot 

20 liter diesel per hektar eller mer medan spridning av mineralgödsel använder i stor-

leksordningen 0,5-1 liter diesel per hektar (Lindgren m.fl., 2002). Den stora skillnad-

en beror bl.a. på att kapaciteten (ha/timme) är hög vid spridning av mineralgödsel 

samt att effektbehovet är lågt. Den redovisade dieselförbrukningen ligger i det högre 

spannet av den variation i dieselförbrukning som finns vid fältarbeten. 

Tabell 3. Energianvändning vid jordbrukets produktion av olika grödor. Total energi 
(diesel, eldningsolja och el) använd inom jordbruket och andel allokerad till livsmedels-
förädling (GWh/år). 

Jordbrukets animalieproduktion 

De grupper som animalieproduktionen delas in i är nöt, svin, får och fjäderfä. I 

gruppen nöt ingår kor för mjölkproduktion, kor för uppfödning av kalvar, kvigor, 

tjurar, stutar och kalvar under 1 år. I gruppen svin ingår galtar och suggor för avel 

(≥50 kg), slaktsvin (≥20 kg), smågrisar (<20 kg). Gruppen med får omfattar baggar 

och tackor 5 år eller äldre samt lamm, och slutligen i gruppen fjäderfä ingår höns 

som är 20 veckor eller äldre, kycklingar av värpras avsedda för äggproduktion, 

slaktkycklingar och kalkoner. Data har samlats in från Statistiska centralbyrån 

(SCB, 2010b) för år 2010 och beräkningar har gjorts både på nationell nivå och  

på länsnivå.  

I de flesta beräkningarna har antal djur använts, men för slaktsvin, slaktkycklingar 

och kalkoner har beräkningarna baserats på antal slaktade djur. Orsaken är att det går 

flera omgångar djur per år. För slaktsvin går det tre omgångar per år och djurplats, 

d.v.s. antalet slaktade slaktsvin är tre gånger fler än antalet slaktsvin. För slaktkyck-

lingar går inte statistiken ihop riktigt; antalet slaktade slaktkycklingar per år är 78,5 

Grödoslag allokeringsfaktor Fältarbete Torkning El 

  Brutto LMF Brutto LMF Brutto LMF 

Vete 23,1 % 262 61 249 58 32 7,3 

Råg 60,6 % 19 12 18 11 2 1,4 

Havre 6,9 % 127 8,7 83 5,7 16 1,1 

Korn 13,5 % 234 32 167 22 28 3,8 

Oljeväxter 91 % 57 52 55 50 8,1 7,4 

Sockerbetor 100 % 44 44 0 0 0 0,0 

Köksväxter 100 % 18 18 0 0 3,8 3,8 

Frukt och bär 100 % 6 6 0 0 2 2 

Matpotatis 100 % 26 26 0 0 0 0 

Stärkelsepotatis 100 % 10 10 0 0 0 0 

Bruna bönor 100 % 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0 

Konservärtor 100 % 21 21 0 0 0 0 

Övrig mark 0 % 599 0 30 0 5 0 

Total energi  1 423 290 601 147 97 28 
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miljoner st och antalet slaktkycklingar är 6,5 miljoner, vilket ger 12 cykler per år. I 

verkligheten är antalet cykler inte mer än 8 (www.svenskfagel.se), vilket har använts 

i beräkningarna med utgångspunkt från antal levande slaktkycklingar.  

Till energiberäkningarna för nöt har dataunderlag hämtats från Neuman (2009), 

Cederberg & Nilsson (2004) och Cederberg & Darelius (2000). Beräkningarna för 

svin och fjäderfä baseras på data från Neuman (2009) och Hörndahl (2007) och  

för lamm från Wallman m.fl. (2011). Vid beräkning av fjäderfä går 64 % av värp-

hönsen till humankonsumtion (Carlsson m.fl., 2009). För ägg har det antagits att 

varje höna producerar 20 kg ägg per år (Hörndahl, 2007) och det har också antagits 

att alla fjäderfän förbrukar lika mycket energi som slaktkycklingar. 

För gårdar med mjölkproduktion finns också en del köttproduktion i form av utslag-

ning och tjurkalvar (som oftast säljs vidare). En allokering för energiförbrukningen 

av 90 % till mjölk och 10 % till kött har gjorts enligt Cederberg m.fl. (2007), fast 

deras allokering avsåg miljöpåverkan.  

I Sverige finns det totalt nästan 18 miljoner nöt, svin, får och fjäderfän, vilket mot-

svarar 658 000 ton levande vikt som ska till slakt för vidare förädling innan kon-

sumtion (Tabell 4). Slaktvikten, d.v.s. den vikt som djuret har innan det går till 

slakt, visas i Bilaga 2. Förutom kött kommer också nästan 2,9 miljoner ton mjölk 

och 121 000 ton ägg från den animaliska primärproduktionen varje år.  

Tabell 4. Antalet djur, antalet slaktade djur samt animalieproduktion (ton/år) i Sverige år 
2010 (SCB, 2010a). 

Djurslag Totalt antal djur Antal slaktade djur Produktion, ton/år 

Nöt 1 537 000 310 000  194 000  

Mjölk - - 2 863 000  

Svin 1 520 000  2 946 000  338 000 

Får 565 000  255 000 11 000 

Fjäderfä 14 283 000  82 609 000     115 000 

Ägg - - 121 000 

Totalt, kött 17 905 000  86 120 000     658 000 

Energiförbrukningen (Tabell 5) för nöt är högre för mjölkkor jämfört med köttdjur 

eftersom mjölkningen är energikrävande. De faktorer som påverkar energianvänd-

ningen mest är vilken typ av utfodring som finns och hur djuren är inhysta. För svin 

är den största andelen elenergi och det är främst uppvärmning som utgör energi-

användningen. Uppvärmning är också helt dominerande för fjäderfä, vilket till 

största delen sker med biobränsle följt av olja. Mer detaljerade beräkningar kring 

jordbrukets energianvändning finns att tillgå (Baky m.fl., 2010). 
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Tabell 5. Inomgårds energiförbrukning (GWh/ år) för respektive djurslag uppdelat på el, 
diesel, olja och biobränsle samt energiförbrukningen per djurplats och år (kWh/dp & år). 

Djurslag El Diesel Olja Biobränsle Energi per 
år 

Energi 
per dp* 

Nöt 36 32 0 0 67,7 219,0 

Mjölk 299 299 0 0 598,6 0,016 

Svin 53 14 13 4,7 83,9 58,1 

Får 22 56 i.u. i.u. 77,9 308,7 

Fjäderfä 20 0,6 43 112 13,1 1,28 

Ägg 30 0,2 30 0 59,8 0,49 

Totalt 460 401 86 117 901  

i.u. Ingen uppgift 
*dp=djurplats 

Till de olika djurslagens inomgårds energiförbrukning tillkommer sedan den energi 

som avser foderproduktionen. Allokeringsfaktorer för spannmål som används till 

foder är beräknade från Jordbruksverket (2012) och visas i Tabell 6. Andelen 

oljeväxter som används till foder är beräknad utifrån Jordbruksverket (2012a). 

Övrig mark utgörs av vall, grovfoder, frövall, lin, rågvete och blandsäd. Allokerat 

till foder är vall, grovfoder, rågvete och blandsäd. Allokeringen av energi sker som 

en fysisk allokering mellan de olika grödorna där fodergrödorna utgör 98,5 % av 

den övriga markanvändningen i Tabell 6. Av fodergrödorna används 62 % av nöt 

och den största resterande delen, 30 %, av häst, som inte ingår i denna studie. Svin 

utgör endast 0,2 % och fjäderfä 6 % av fodergrödorna. Spannmål som foder är för-

delat på nöt 35 %, svin 25 % och fjäderfä 34 %, och den andel av oljeväxter som 

går till foder är fördelat över nöt 75 %, svin 9 % och fjäderfä 14 %. 

Tabell 6. Energianvändning vid jordbrukets produktion av olika grödor. Total energi 
(diesel, eldningsolja och el) använd inom jordbruket och andel allokerad till foder 
(GWh/ år). 

Grödoslag Allokerings-
faktor 

Fältarbete Torkning El 

  Brutto Foder Brutto Foder Brutto Foder 

Vete 33 % 262 87 249 82 32 10 

Råg 8 % 19 1,5 18 1,4 2 0,2 

Havre 64 % 127 81 83 53 16 10 

Korn 53 % 234 123 167 88 28 15 

Oljeväxter 9 % 57 5,0 55 4,8 8,1 0,7 

Sockerbetor 0 % 44 0 0 0 0 0 

Köksväxter 0 % 18 0 0 0 4 0 

Frukt och bär 0 % 6 0 0 0 2 0 

Matpotatis 0 % 26 0 0 0 0 0 

Stärkelsepotatis 0 % 10 0 0 0 0 0 

Konservärtor 0 % 21 0 0 0 0 0 

Bruna bönor 0 % 0 0 0 0 0 0 

Övrig mark 98,5 % 599 590 30 29 5,2 5,1 

Totalt  1 423 883 601 254 97 41 
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Fiske 

I den årliga kartläggningen av den europeiska fiskenäringens struktur och eko-

nomi (JRC, 2012) redovisas indikatorer för det svenska fisket, varav ett urval 

återfinns i Tabell 7. 

Tabell 7. Indikatorer för den svenska fiskeflottan.  

 2008 2009 2010 2011 2012 % *  

Antal fartyg 1 509 1 471 1 471 1 359 1 365 -9,5 

Fiskedagar(tusental) 102,9 96,8 84,8 83,4 i.u. -18,9 

Bränsleanvändning miljoner liter 41,4 33,0 34,0 i.u. i.u. -17,8 

Bränsleanvändning GWh ** 412 328 338 i.u. i.u. 

Landad fisk och skaldjur (tusen ton) 214,1 199,4 204,5 172,7 i.u. -19,3 

Värde (miljoner €) 119,9 106,2 103,3 116,4 i.u. -2,9 

* Avser förändring från första till sista värdet i mätserien 
** Omräknat från liter bränsle till energianvändning med värmevärdet för diesel (9 950 kWh/m

3
). 

Diesel utgjorde 99 % av allt bränsle i den svenska fiskeflottan 2007 (Fiskeriverket, 2010). 

i.u. Ingen uppgift 

Under perioden 2008-2011 minskade antalet fiskresedagar med ungefär 19 %, 

bränsleanvändningen ungefär lika mycket (18 %), mängden infiskad fisk likaså 

(19 %). Värdet hos den landade fisken minskade emellertid i mindre omfattning 

(3 %). Sänkta fiskekvoter för pelagisk fisk (fiske som sker på öppet hav) anges 

som huvudsaklig orsak till denna utveckling.  

Fiskets samlade inkomst ökade samtidigt med 18 %. Det är till stor del tack vare 

införandet av så kallade fiskerätter, som tilldelas enskilda fartyg men som kan 

säljas till andra och på så sätt skapa en effektivare och mer lönsam flotta. De 

samlade utgifterna inom det svenska fisket år 2010 motsvarade 62 % av intäkterna. 

De största utgiftsposterna var bränsle (29 %) och reparationer och underhåll (24 %). 

Bränslepriserna ökade under 2010 och 2011, och kvarstod 2012 på en hög nivå. 

Ökningen antas påverka alla typer av fisken, men mest de som använder aktiva 

redskap som trålare och snurrevadfartyg. Bränsleförbrukningen minskade i snitt 

under år 2009, men ökade igen under 2010. Det var de större fartygen som stod för 

denna ökning, i övrigt har bränsleförbrukningen minskat under senare år till följd 

av såväl minskad kapacitet (skrotning av fartyg) som förändrade fiskemönster och  

-beteenden. Hur långt man kan nå med rationaliseringar utan betydande investe-

ringar är dock svårt att uttala sig om (JRC, 2012).  

Med hjälp av uppgifterna i Tabell 7 kan den specifika energianvändningen beräk-

nas till (som medeltal) mellan 1,9 (2008) och 1,6 (2009) MWh per ton landad fisk.  

Transporter av produkter från jordbruket till livsmedelsförädling  

Transportarbetet i nulägesanalysen har beräknats för två relationer från jordbruket, 

d.v.s. från gård till delar av förädlingsindustrin, nöt- och svinslakterier, mejerier 

samt kvarn och bagerier, samt från förädlingsindustri till konsument. Transport-

arbetet har beräknats för fyra olika råvaru- och produktflöden som utgör stora 

delar av näringsintaget; nöt, svin, mjölk respektive spannmål och bröd. Slaktat 

kött antas gå direkt till konsumtion. Det innebär att transporter från slakterier till 

charkindustrin saknas i transportberäkningarna och att allt kött antas gå oförädlat 
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till konsument. När det gäller mejerier ingår inte transporter av mjölk mellan 

mejerier; invägd mjölk antas att den förädlas och därefter går till konsument. 

Medan intransporten av spannmål för humankonsumtion antas ske till större 

kvarnar i Sverige (Tabell 42, Bilaga 4) antas emellertid uttransporten ske från de 

största bagerierna i Sverige (Tabell 43, Bilaga 4). Det innebär att transporterna  

av spannmål från kvarn till de större bagerierna inte återges i beräkningarna.  

Jordbrukets produktion har aggregerats per län och antagits vara samlad i länens 

residensstad. För förädlingsindustrierna som nämnts ovan har den verkliga geo-

grafiska placering använts, med undantag för spannmål och mjölk där aggregering 

via residensstad huvudsakligen använts. Konsumtionen har, liksom för jordbrukets 

produktion, aggregerats via län och antagits vara samlad i länets residensstad. 

Produktionsvolymer i dessa förädlingsindustrier framgår av Bilaga 4.  

Det är inte känt hur de olika produkterna transporterats i verkligheten mellan 

jordbruket och förädlingsindustri, respektive förädlingsindustri och konsumtion. 

Därför har en optimeringsalgoritm som använder heltalsprogrammering använts 

för att räkna ut transportarbetet som behövts för de olika produktslagen. Utifrån 

transportarbetet har drivmedelsbehovet räknats ut. Som bas för optimeringsalgo-

ritmen användes en avståndsmatris med vägavstånd mellan orter i Sverige. Opti-

meringsalgoritmen har minimerat det transportarbete som behövs för att tillfreds-

ställa efterfrågan i olika geografiska platser med tillgång i andra geografiska 

platser. Transportarbetet mäts i modellen med enheten tonkm. En minimering  

av transportarbetet sker dock inte i verkligheten, då många fler förhållanden än 

transportarbete styr vilka transportflöden som uppstår. Därmed underskattar de 

beräkningar som gjorts det verkliga transportarbetet, och också den drivmedels-

mängd som gått åt för att utföra transporterna. 

Eftersom det i modellen ofta är samma ort som både är lastings- och lossningsort, 

på grund av aggregeringen per län via residensstad, kan det resultera i att det ser 

ut som att inget transportarbete behövts. Därför har ett minsta avstånd på 5 km 

använts i modellen. För mjölk- och spannmålsförädlingskedjorna har den trans-

porterade mängden minskat i förädlingssteget. Anledningen till det är att till 

exempel en viss kvantitet ost kräver en större kvantitet mjölk. För nöt respektive 

svin har samma kvantitet använts i båda leden. 

Data för tillgång respektive efterfrågan i de olika leden kommer från olika källor, 

vilket gör att de inte stämmer överens helt. Därför har totalsumman för primär-

produktionen använts som bas för det första transportledet för nöt, svin och mjölk. 

Dessa summor har sedan fördelats med hjälp av de värden som funnits för inväg-

ning vid förädlingssteget. För spannmål har istället invägningskvantiteter vid 

förädlingsindustrier använts som utgångspunkt, och den summan har sedan för-

delats med värden för primärproduktion av spannmål för humankonsumtion som 

nyckel. 

För det andra transportledet, från förädling till konsumtion, har summor för 

kvantitet ut från förädlingsindustri uteslutande använts som bas. Dessa kvantiteter 

har sedan, för att få fram hur konsumtionen fördelats geografiskt, fördelats mellan 

länen med hjälp av befolkningssiffror. I detta ligger ett antagande om att konsum-

tionen per capita av de olika livsmedlen är lika fördelad över alla län. 
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Dieselåtgången har räknats ut genom att den transporterade kvantiteten har delats 

med en antagen lastförmåga som sedan multiplicerats med en genomsnittlig för-

brukning om 5 liter diesel per mil. Ingen hänsyn har tagits till lastbilarnas last-

fyllnad eller andel returtransporter. 

Förädlingsindustri 

Livsmedelindustrin antas i nulägesscenariot ta emot och förädla de produkter som 

produceras och levereras från primärproduktionen. I Tabell 10 återges vilka 

primärprodukter som antas gå till olika delbranscher, uppdelade i SNI-koder.  

Kartläggning av produktionsvolymer vid livsmedelsindustrin har avgränsats till de 

delbranscher som ingår i transportberäkningarna: mejerier, slakterier (nöt, svin och 

lamm) samt större kvarnar och bagerier (Bilaga 3 och 4). Dessa delbranscher har 

bedömts representera stora varuflöden och en stor del av näringsintaget.  

Livsmedelsindustrins energianvändning har hämtats från beställt statistikutdrag 

från SCB. Statistiken omfattar energianvändning inom SNI-kod1 10-11
2
 på 5-

ställig nivå för hela nationen uppdelad i grupper av bränsleslag (Figur 3). 

 Grupp 1: Eldningsolja 1, eldningsolja 2-6, stenkol, koks, gasol, naturgas, 

stadsgas, torv, sopor (40 %)
3
, övriga icke förnybara bränslen (fast, flytande, 

gas) 

 Grupp 2: Diesel, motorbensin
4
 

 Grupp 3: Elektrisk energi (el) 

 Grupp 4: Fjärrvärme 

 Grupp 5: Trädbränslen, tall- och beckolja, avlutar, sopor (60 %)3, 

deponigas, rötgas, övriga förnybara bränslen (fast, flytande, gas) 

Utdragen av SCB-statistiken begränsas av sekretessregler, varför data på länsvis 

nivå för grupper av bränsleslag och på relativt detaljerad SNI-kod inte varit möjlig 

att erhålla. Data gäller år 2010, vilket var den statistik som publicerats vid 

projektets start.  

                                                 
2
 Exklusive framställning av beredda fodermedel (SNI-kod 10 910) och framställning av 

mat till sällskapsdjur (SNI-kod 10 920). 
3
 Sopor har varierande sammansättning och egenskaper. Cirka 60 procent av hushålls-

sopor används som biobränsle. 
4
 I förekommande fall omfattas livsmedelsindustrins egna transporter i energistatistiken.  
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Figur 3. Energianvändning (GWh) i livsmedelsindustrin i Sverige år 2010 fördelad på 
delbranscher och bränsleslag. 

Utöver den påverkan som ändrad tillgång på en råvara innebär, kan fossilbränsle-

intensiva industrigrenar påverkas ytterligare eftersom en brist på fossila bränslen 

även drabbar direkt, t.ex. genom ökade driftskostnader. Såväl råvarutillgång som 

fossilbränsleintensitet antas alltså påverka produktionsvolymerna i scenarierna för 

livsmedelsförädlingen.  

Följande två indikatorer för varje delbransch används som underlag för 

scenarierna: 

1. Indikator 1 (Ind 1): Fossilbränsleanvändningens andel av den totala 

energianvändningen i delbranschen 

2. Indikator 2 (Ind 2): Delbranschens fossilbränsleanvändning som andel av 

livsmedelsindustrins totala fossilbränsleanvändning. 

I Tabell 8 återfinns en sammanställning över delbranscher (och motsvarande SNI-

koder) där fossilbränsleanvändningens andel av den totala energianvändningen i 

delbranschen är över 50 % (Ind 1 > 50 %) och/eller där delbranschens fossilbränsle-

användning som andel av livsmedelsindustrins totala fossilbränsleanvändning är 

över 5 % (Ind 2 > 5 %). 
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Tabell 8. Delbranscher (och motsvarande SNI-koder) där indikator 1 > 50 % och/eller 
indikator 2 > 5 %. 

Delbransch SNI-kod Ind 1 > 50 % Ind 2 > 5 % 

Stärkelsetillverkning 10 620 x  

Tillverkning av kex och konserverade bakverk 10 722 x  

Matfettstillverkning 10 420 x  

Juice- och safttillverkning 10 320 x  

Tillverkning av sockerkonfektyrer 10 821 x  

Framställning av te och kaffe 10 830 x  

Framställning av andra livsmedel 10 890 x  

Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 10 710  x 

Annan mejerivarutillverkning 10 519  x 

Framställning av drycker 11 000  x 

Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 10 310 x x 

Sockertillverkning 10 810 x x 

I Figur 4 återges ett diagram med indikator 1 och 2 för samtliga delbranscher. 

Gränsvärdena > 50 % respektive > 5 % för indikatorerna indikeras med streckade 

linjer. 

 

Figur 4. Fossilbränsleanvändningen i olika delbranscher som andelar av delbranschens 
totala energianvändning (indikator 1, blå staplar, primär y-axel) och som andelar av total 
fossilbränsleanvändning i hela livsmedelsindustrin (indikator 2, röda staplar, sekundär y-
axel). 

Delbranscherna i Tabell 8 har alltså relativt höga fossilbränsleintensiteter. De minsk-

ningar eller ökningar som i scenarierna inträffar i primärproduktionen av råvaror till 

dessa delbranscher förstärks respektive dämpas med en faktor som återfinns i Tabell 

11. Det innebär således att förändringarna i konsumtionen, som enbart baseras på 

förändringar i primärproduktionen, och förändringarna i förädlingen blir olika.  
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Import och export av råvaror och livsmedel 

Totalkonsumtionen av livsmedel studeras, vilket medför att råvaruinnehållet i 

exporterade varor redan är borträknade. Importen av råvaruinnehållet ingår i 

totalkonsumtionen, men antas minska/öka på samma sätt som den inhemska 

råvaruproduktionen. Energianvändningen i livsmedelsförädlingen inkluderar 

emellertid både förädling av råvaror och livsmedel som importeras och som 

exporteras. 

Konsumtion 

Dagens livsmedelskonsumtion är beskriven i detta projekt utifrån nationell mat-

konsumtion i form av mängd per produktgrupp per dag och person och även 

uttryckt som protein, fett och kolhydrater per dag och person. 

Konsumtionen idag finns uppmätt på två sätt, som totalkonsumtion eller direkt-

konsumtion enligt statistik från Jordbruksverket (2012b). Med direktkonsumtion 

avses de totala leveranserna av livsmedel från producenter till enskilda hushåll 

och storhushåll, alltså producenternas hemmaförbrukning (den s.k. naturakon-

sumtionen). Med totalkonsumtion avses den totala åtgången av olika råvaror för 

humankonsumtion. Detta innebär att totalkonsumtionen innefattar direktkonsum-

tionen av olika livsmedel av råvarukaraktär. Det inkluderar även de råvaror och 

halvfabrikat som livsmedelsindustrin förbrukar för att tillverka livsmedel av högre 

förädlingsgrad. Totalkonsumtionen innehåller inte råvaruinnehållet i exporterade 

varor, men däremot råvaruinnehållet i importerade varor. 

Totalkonsumtion används i beräkningarna eftersom hela värdekedjan från råvara  

i jordbruket via förädlingsledet i industrin och slutligen konsumtionen i hushållet 

beskrivs. För att kunna hantera importfrågan har antagandet gjorts att importen 

kommer att minska på samma sätt som den inhemska produktionen, vilket gör  

att importen inte behöver behandlas separat. 

I Jordbruksverkets statistik (2012b) beskrivs konsumtionen även i form av 

protein, fett och kolhydrater. Där presenteras den dagliga protein-, fett- och 

kolhydratillförseln per person och dag, uppdelat på ett 15-tal produktgrupper 

(Tabell 9). Det senaste fullständiga året som fanns redovisat var år 2009. 
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Tabell 9. Tillförseln av protein, fett och kolhydrater uppdelat på produktgrupper 
(Jordbruksverket 2012b). 

Bröd och spannmålsprodukter 

Kött och köttvaror 

Fisk, kräft- och blötdjur 
a
 

Mjölk  

Grädde och mjölkpulver  

Ost  

Ägg  

Matfett 
b
 

Köksväxter  

Frukt och bär  

Potatis och potatisprodukter  

Socker och sirap  

Andra livsmedel 
c
 

Malt- och läskedrycker 
d
 

a 
Inkl. konserver och andra beredningar

 

b 
Smör, Bregott och övrigt matfett

 

c 
Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass

 

d 
Exkl. starköl 

Dessa produktgrupper har i sin tur delats upp i ett finmaskigare nät vid behov. 

Exempelvis så är köttkonsumtionen uppdelad i nöt, kalv, får, häst, svin, ren, 

fjäderfä, inälvor och vilt, enligt samma indelning som Jordbruksverket (2012). 

I Figur 5 visas fördelningen av den verkliga energitillförseln (Jordbruksverket, 

2012) och den rekommenderade energitillförseln per person för år 2009 (Livs-

medelsverket, 2007). Den totala tillförseln av energi per person 2009 är 13200 kJ 

(Jordbruksverket, 2012). Idag är den verkliga konsumtionen högre än den rekom-

menderade konsumtionen, där det framförallt är fett som konsumeras för mycket. 

 

Figur 5. Fördelning av energitillförsel (Jordbruksverket, 2012) och den rekommenderade 
energitillförseln via protein, fett och kolhydrat (Livsmedelsverket, 2007). 
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Nulägesvärden för energiintag för grupper av vuxna med tre olika livsstilar, vilo-

omsättning, stillasittande och aktiv visas i Figur 6. Viloomsättning motsvarar en 

människas minimibehov, stillasittande betyder att personen har ett stillasittande 

arbete och begränsad fysisk aktivitet på fritiden, och Aktiv betyder att man har 

stillasittande arbete och regelbunden fysisk aktivitet på fritiden, vilket motsvarar 

energiförbrukningen vid 60 minuters rask promenad dagligen (Livsmedelsverket, 

2007). 

 

Figur 6. Referensvärden för energiintag i kJ för grupper av vuxna med stillasittande 
respektive aktiv livsstil. 

Kopplingen primärproduktion, förädling och konsumtion 

För att kunna undersöka hur en förändrad primärproduktion påverkar förädling 

och konsumtion ”matchas” delbranscherna (enligt SNI-koder) på bästa möjliga 

sätt med produktkategorierna i konsumtionsstatistiken. Resultatet av denna 

”matchning” återfinns i Tabell 10. 
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Tabell 10. Koppling konsumtion – förädling – primärproduktion. 

Konsumtionskategorier SNI-koder Antas motsvara följande grupper av industriell förädling  

(Beskrivning av SNI-koden) 

Antas motsvara följande 
grupper av primärproduktion 

Vetemjöl 

1061 + 107 Tillverkning av kvarnprodukter + Tillverkning av bageri- och mjölprodukter 

Höstvete, vårvete 

Rågmjöl Råg 

Gryn och mjöl av ris  

Gryn och mjöl av havre, 
korn, vete och råg 

Höstkorn, vårkorn, havre 

Nöt- och kalvkött, vara med 
ben 

1011+1013 
Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött + Charkuteri- och 
annan köttvarutillverkning 

Kor för uppföljning av kalvar, 
kvigor, tjurar, stutar, kalvar 
under 1 år 

Fårkött, vara med ben 
Baggar och tackor 5 år eller 
äldre, lamm 

Griskött, vara med ben 
Galtar och suggor för avel  
(>=50 kg), slaktsvin (>=20 kg), 
smågrisar (<20 kg) 

Inälvor  

Fjäderfäkött, urtagen vara 1012 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 

Höns 20 v eller äldre, kycklingar 
av värpras avsedda för ägg-
produktion, slaktkycklingar, 
kalkoner 

    

Hästkött, vara med ben Rimlig SNI-kod saknas, antas gå direkt till konsument  

Renkött, vara med ben Rimlig SNI-kod saknas, antas gå direkt till konsument  

Kött av vilt Rimlig SNI-kod saknas, antas gå direkt till konsument  

Fisk, färsk och fryst 
102 Beredning & hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur Infiskad fisk 

Konserver och beredd fisk 
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Konsumtionsmjölk 

10519 + 10520 
Annan mejerivarutillverkning (utom ost) +  

Framställning av glass 

Kor för mjölkproduktion, mjölk 
a
 

Syrade produkter 

Tjock grädde 

Tunn grädde 

Ost  10511 Osttillverkning 

Smör 

1042 Matfettstillverkning 
Hushållsmargarin och 
Bregott 

Lättmargarin 

Ägg Rimlig SNI-kod saknas, antas gå direkt till konsument Ägg 

Bagerimargarin 

1041 Framställning av vegetabiliska & animaliska oljor & fetter 
Höst- och vårraps, höst- och 
vårrybs 

Bageri- och matolja 

Kokosfett, friteringsfett 
m.m. 

Köksväxter, färska och 
frysta 

1039 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 

Annan sallat, isbergssallat, 
salladskål 

b
  

Blomkål, broccoli, dill, kålrot, 
matlök, morot, palsternacka, 
purjolök, vitkål, övriga köks-
växter 

c
  

Gurka, majs, rödbeta, spenat, 
ärter 

d
 

Konservärtor, bruna bönor  

Köksväxter, beredda 

Frukter och bär färska och 
frysta Äpple, körsbär, päron, plommon, 

bär på friland 
e
 

Frukter och bär, beredda 

Färskpotatis inkl. skalad 
potatis 

Rimlig SNI-kod saknas, antas gå direkt till konsument  Matpotatisen
 f
 

Potatisinnehåll i förädlade 
produkter 

1031 + 1062 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis + stärkelsetillverkning Matpotatis 
f
, stärkelsepotatis 
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Socker och sirap 
(vitsockervärde) 

1081 + 1082 + 
1032 

Sockertillverkning + Framställning av choklad och choklad- och 
sockerkonfektyr + Juice- och safttillverkning 

 

Sockerbetor 

Kaffe, rostat 

10830 Framställning av te och kaffe 

Importerad produkt, primär-
produktion saknas, råvarutill-
gången följer fossilbränslebrist-
nivåer på 25, 50 och 75 % 

Te 

Importerad produkt, primär-
produktion saknas, råvarutill-
gången följer fossilbränslebrist-
nivåer på 25, 50 och 75 % 

Andra livsmedel
g
 

1084 +1085 + 
1086 + 1089 

Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 

Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 

Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 

Framställning av andra livsmedel 

Tydlig primärproduktionskategori 
saknas, råvarutillgången antas 
följa fossilbränslebristnivåer på 
25, 50 och 75 %  

Malt- och läskedrycker 
h
 11 Framställning av drycker 

Tydlig primärproduktionskategori 
saknas, råvarutillgången antas 
följa fossilbränslebristnivåer på 
25, 50 och 75 %  

a
 Invägningen fördelas mellan förädlingsställen för mjölk, syrade produkter och grädde 44 %, varav grädde till smör 3 %, ost 33 %, mjölkpulver 18 % Övrigt 5 % 

b
 100 % antas gå direkt till konsument

 

c
 40 % antas gå till förädling, 60 % direkt till konsument 

d
 80 % till förädling, 20 % direkt till konsument 

e
 90 % antas gå direkt till konsument, 10 % till förädling 

f
 55 % av matpotatisen antas gå direkt till konsument, 45 % till förädling (Jordbruksverket, 2013b) 
g
 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.  

h
 Exkl. starköl 
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Framtidscenarier med olika grad av fossil bränslebrist 

Följande kapitel beskriver tre scenarier uppdelade i låg brist, medelnivå på brist 

samt hög brist på fossilt bränsle. Samtliga scenarier utgår ifrån det tidigare 

beskrivna nollägesscenariet, som utgör dagens situation. 

Scenario låg brist: Minskad tillgång till fossil energi på en låg nivå 

I scenariot minskar tillgången på fossil energi med en ganska måttlig nivå. Den 

tentativa nivån som diskuteras är 25 %  minskning jämfört med tidigare använd-

ning av energi. I dagsläget optimerar lantbrukaren i första hand sin produktion 

mot ekonomi. En minskad tillgång till fossil energi medför att optimering mot 

effektiv energianvändning kommer att bli mer intressant. Effekter av detta kan 

vara att: 

 Dålig mark som kräver hög maskinell insats ställs av och övergår troligen 

till trädor eller naturbeten.  

 Utmarker som kräver långa transporter ställs av. 

 För att minimera avställningen av mark kommer det att bli intressantare 

med växling av mark där detta är möjligt, d.v.s. lantbrukare byter drift av 

mark med varandra för att kunna dra nytta av kortare transporter etc. 

 Ett betydligt starkare fokus kommer att läggas på precisionsodling med 

tekniska hjälpmedel, till exempel GPS-styrning och behovsstyrd gödsling.  

 Reducerad jordbearbetning kommer att ske i större utsträckning. Detta 

ställer även krav på att bearbetning skall ske på en för jorden bästa tid-

punkt, vilket då ofta medför att fler brukare måste arbeta samtidigt på 

gården i samband med till exempel ordinarie skörd. 

 Större fokus kommer att läggas på maskinoptimering, service och justering 

av maskiner och maskinsystem. Detta är kunskaper som finns i dag, men 

som inte efterlevs fullt ut i alla situationer. Detta  på grund av att de kolli-

derar med framför allt ekonomiska optimeringar som till exempel kan vara 

att ha få maskiner och maskinförare igång på gården samtidigt. 

 Mycket av det som odlas på fälten hanteras som livsmedel, men kommer 

till största del att bli djurfoder. Om spannmålet skall bli djurfoder kan 

mindre energikrävande konserveringsmetoder användas som alternativ till 

torkning. Det kan till exempel vara ensilering eller kyllagring. Vid brist på 

bränsle blir dessa val mer attraktiva även om de diskvalifiserar spannmålet 

som livsmedel. 

 Brist på mineralgödsel kommer att leda till odling av mer kvävefixerande 

grödor som baljväxter och vall. 

 Gården kommer att sträva efter att producera foder i egen regi då både 

inköpt grovfoder och kraftfoder kommer att öka kraftigt i pris.  

 En förskjutning mot flera elektriskt drivna maskiner i foderhanteringen 

kommer att ske för att minska antalet dieseldrivna traktortimmar. Det 

kommer att krävas en del ny utrustning, men det finns en potential för 

besparing av fossil energi just i foderhanteringen inne på gårdarna. Här 

finns det tillgänglig teknik färdig att tillgå. En del investeringar krävs 

dock. 
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En minskad tillgång på fossil energi får stora konsekvenser för fisket. Effektivi-

seringar av flottan genom bland annat överförbara fiskerätter och minskad över-

kapacitet antas leda till en lägre bränsleförbrukning per kg landad fisk, men den 

minskade tillgången på fossila bränslen antas trots detta resultera i mindre mängder 

landad fisk. Användningen av fossila bränslen antas i scenariot minska med 25 % 

och mängden landad fisk med 20 %. 
5
 

Energianvändningen i livsmedelsindustrin antas förändras på följande sätt: 

 De delbranscher av livsmedelsindustrin där fossilbränsleanvändningens andel 

av den totala energianvändningen (indikator 1) är över 50 % eller där fossil-

bränsleanvändningens andel av livsmedelsindustrins totala fossilbränsle-

användning (indikator 2) är över 5 % minskar energianvändningen enbart på 

grund av ökade driftskostnader med 10 %. 

 De delbranscher av livsmedelsindustrin där både indikator 1 är över 50 % och 

indikator 2 är över 5 % minskar energianvändningen enbart på grund av ökade 

driftskostnader med 20 %. 

Scenario medelbrist: Minskad tillgång till fossil energi på medelnivå 

Alla moment som införts under scenario låg brist förutsätts redan pågå i scenario 

medelbrist. Därutöver tillkommer ett antal ytterligare förändringar. En tentativ 

nivå på minskningen av tillgänglig fossil energi som diskuteras är 50 %.  

 Oljeväxter minskar då avkastningen blir osäker med mindre insatsmedel i 

form av sprutmedel och mineralgödsling.  

Med så begränsade resurser i form av drivmedel och tillsatsmedel blir det oerhört 

viktigt att skördarna blir bra och att man inte tappar någon skörd i missväxt, som 

man då har förbrukat energi på till ingen nytta. Oljeväxter är väldigt känsliga för 

störningar och kan vissa år bli helt utslagna, framför allt vid odling utan tillsats-

medel. 

 Minskning kommer att ske för vårvete och sockerbetor. Ökning kommer 

att ske för lättodlade grödor som havre och korn. 

 Potatis kommer att minska då det är en gröda som kräver väldigt mycket 

insatser i form av antal överfarter med kupning, kemisk bekämpning samt 

bevattning.  

 Ökad andel gröngödsling kommer att ske tillsammans med mera odling av 

baljväxter, för att i viss mån motverka brist på kväve- och mineralgödsel. 

 Trädgård och koloniodlingslotter kommer att öka sin verksamhet med 

odling av frukt och grönsaker.  

 Växthus kommer att odla mer säsongsbetonat. 

 Nya odlingssystem som strip tillage och tvågrödesystem kommer att öka. 

Det vill säga att minimera jordbearbetning till just de områden runt plant-

rader som kräver insats, samt att förlänga odlingssäsongen genom att ta 

flera olika skördar på samma fält.  

                                                 
5
 Ingen hänsyn har tagits till det minskade fisketryckets påverkan på beståndens tillväxt 

eller till troliga effektiviseringar i redskapsanvändningen för att öka fångsten per fiske-

ansträngning. 
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 Lantbrukare kommer att ge upp brukandet av åkermarken på grund av 

dålig lönsamhet i det korta perspektivet innan marknadskrafter och eko-

nomiska styrsystem har hunnit reglera prisbilden på livsmedel.  

 Olönsam åkermark kommer att planteras med skog. 

 Mer manuell arbetskraft kommer att sättas in, framför allt vid ogräs-

bekämpning i grönsaksodlingar. 

 Vid en tänkt halvering av tillgången på fossil energi blir det mycket svårt 

att hålla en lika stor animalieproduktion som nulägesscenariet då det blir 

svårt att få fram foder. En betydande del mark kommer att ställas av.  

 Ett närmare samarbete mellan gårdar kan väntas för att optimera foder-

hantering och potential till betesmarker.  

 Förskjutning mot djur som klarar extensivt bete av gräs på åkermark som 

är avställd och inte utnyttjas för annan produktion kommer att ske. Djur 

som klarar att gå i hagar och skogsmarker och beta kommer att öka.  

 Svin, kyckling, höns och ägg kommer att minska då dessa kräver spann-

målsbaserat foder vid storskalig produktion.  

 En andelsökning kan väntas för får och nöt för köttproduktion. 

 Den maskinpark som används kommer att optimeras mycket noggrant.  

Det kommer att krävas ett väl planerat maskinutnyttjande. 

 Förekomsten av småskaligt uppfödda smådjur på villatomter kommer att 

öka. Det kan vara burhållna kaniner, några höns och kycklingar, kanske  

till och med svin som får hushållsrester som en del av foderintaget. 

Den ytterligare lägre tillgången till fossila bränslen antas ge långtgående konse-

kvenser för den existerande fiskeflottan. Fortsatta effektiviseringar antas inte 

kunna ge tillräcklig lönsamhet för det stora flertalet fartyg, utan endast för de mest 

bränslesnåla. Kombinationen av lägre bränsleförbrukning per kg landad fisk och 

en betydligt mindre men effektivare flotta antas leda till ytterligare 25 % lägre 

bränsleförbrukning i fiskenäringen och ytterligare 20 % mindre mängd landad 

fisk.
 5 

Energianvändningen i livsmedelsindustrin förändras på följande sätt: 

 De delbranscher av livsmedelsindustrin där fossilbränsleanvändningens 

andel av den totala energianvändningen (indikator 1) är över 50 % eller 

där fossilbränsleanvändningens andel av livsmedelsindustrins totala 

fossilbränsleanvändning (indikator 2) är över 5 % minskar energianvänd-

ningen enbart på grund av ökade driftskostnader med ytterligare 20 %. 

Detsamma gäller de delbranscher där både indikator 1 är över 50 % och 

indikator 2 är över 5 %. 

Scenario hög brist: Minskad tillgång till fossil energi på hög bristnivå 

I detta scenario förutsätts en kraftig minskning av tillgänglig fossil energi. Alla 

moment som införts under scenario låg brist och medelbrist förutsätts redan pågå  

i scenario hög brist. Därutöver tillkommer ett antal ytterligare förändringar. En 

tentativ nivå är en minskning med 75 %. Prioritet är att få fram så mycket ätbar 

energi som möjligt från fälten. I det här scenariot blir det viktigt att minska den 

andel åkerareal som åtgår för djurfoder till fördel för human föda. Det gäller dock 

att välja gröda som ger hög och pålitlig avkastning med liten risk för missväxt.  
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 Kvaliteten på skördarna kan komma att drabbas på grund av brist på 

näringsämnen. Proteinhalten i spannmål kommer att sjunka.  

 Det finns risk att det blir bristsituation på frö och utsäde. 

 Odling av oljeväxter blir i det närmaste obefintlig på grund av den höga 

risken med en sådan gröda. 

 Trädgårdsodlingar kommer att inrikta sig på enkla grödor som morötter 

och lök på bekostnad av sallad och broccoli. 

 I den mån det finns tillgång på kemiska sprutmedel kommer dessa att 

användas i syfte att minska dieselförbrukningen på fälten. Sprutmedlen  

är energikrävande att tillverka så även tillgången på dessa kommer att 

minska.  

Användningen av traktorer kommer att minska och dessa måste ersättas av något 

annat. Hästar och oxar kommer att börja synas mera, men i dagsläget har vi inte 

dragdjur som är anpassade för sådant arbete. Det kommer att ta ett antal år innan 

aveln av dragdjur ger resultat. Jämför med den tekniska utvecklingen för alterna-

tiva bränslen i motorer, som även den kräver en implementeringstid. 

 Troligtvis kommer en stor del av åkerarealen att stå obrukad, i träda eller 

utnyttjas som betesmark. Vi kommer inte att ha resurser att ta skördar på 

normal åkerareal. 

 En trolig utveckling är att lantbrukare kommer att upplåta obrukad fält-

mark till enskilda personer där de med handkraft kan odla husets behov  

av t.ex. potatis och grönsaker, d.v.s. en form av självhushållning. 

 Aktivt åkerbruk för foderproduktion kommer att vara minimalt. 

En debatt kommer att föras kring animalieproduktionens berättigande i 

förhållande till vegetabilieproduktion.  

 Den produktion som kommer att bestå är centrerad till djur som kan beta 

gräs och omsätta det till mjölk och kött. Det blir en metod att utnyttja mark 

som inte kan tas tillvara på annat vis.  

 Förmodligen ser vi en tillbakagång till en form av självhushållning, där 

folk i allt större grad föder upp djur på bakgården med egna insatser av 

insamling av hö och andra typer av foder.  

Bristen på fossila bränslen är så påtaglig att det i stort sett inte finns möjlighet att 

bedriva fiske kommersiellt. Endast ett fåtal fartyg klarar lönsamhet på rimlig nivå. 

Kombinationen av lägre bränsleförbrukning per kg landad fisk och en betydligt 

mindre men effektivare flotta antas ge ytterligare 25 % lägre bränsleförbrukning 

för fisket och ytterligare 20 % minskad mängd landad fisk.5 

Som i föregående scenarier gäller följande för livsmedelsindustrin: 

 De delbranscher av livsmedelsindustrin där fossilbränsleanvändningens 

andel av den totala energianvändningen (indikator 1) är över 50 % eller 

där fossilbränsleanvändningens andel av livsmedelsindustrins totala 

fossilbränsleanvändning (indikator 2) är över 5 % minskar energianvänd-

ningen enbart på grund av ökade driftskostnader med ytterligare 20 %. 

Detsamma gäller de delbranscher där både indikator 1 är över 50 % och 

indikator 2 är över 5 %. 
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Sammanställning av scenarier 

De förändringar som sker inom primärproduktionen leder till att de olika produkt-

grupperna påverkas olika. Den totala förändringen för varje produktgrupp för 

primärproduktion visas i Tabell 11. 

Tabell 11. Förändringar (%) för de olika produktgrupperna jämfört med nulägesscenariot 
som en konsekvens av förändringar inom primärproduktionen. 

 Nuläge Låg brist Medelbrist Hög brist 

fisk 100 80 60 40 

frukt o bär 100 75 50 25 

får 100 100 120 132 

svin 100 90 45 36 

havre 100 67 49 33 

korn 100 67 49 33 

köksväxt 100 100 94 105 

mjölk 100 100 75 60 

nöt 100 100 110 121 

oljeväxter 100 100 56 0 

potatis 100 100 75 75 

råg 100 82 82 67 

slaktkyckling 100 90 45 36 

vete 100 82 37 30 

ägg 100 90 45 36 

Energianvändningen i livsmedelsförädlingen i scenarierna erhålls genom att multipli- 

cera energianvändningen i de olika delbranscherna i nulägesscenariot med produkten  

av förändringen i primärproduktionen (Tabell 11) och förändringen i förädlingen 

(Tabell 12). Denna produkt återfinns i Tabell 13. I de delbranscher som saknar mot-

svarighet i den svenska primärproduktionen (Tabell 10) antas råvarutillgången minska  

i enlighet med de tentativa nivåerna på fossilbränslebrist (25 %, 50 % och 75 %).  

Tabell 12. Faktorer (%) som representerar förändringar i livsmedelsförädlingen till följd av 
ökade driftkostnader i scenarierna. 

Delbransch Nuläge Låg brist Ind 1 > 50 % Ind 2 > 5 % 

Stärkelsetillverkning 100 90 70 50 

Tillverkning av kex och konserverade 
bakverk 

100 90 70 50 

Matfettstillverkning 100 90 70 50 

Juice- och safttillverkning 100 90 70 50 

Tillverkning av sockerkonfektyrer 100 90 70 50 

Framställning av te och kaffe 100 90 70 50 

Framställning av andra livsmedel 100 90 70 50 

Tillverkning av mjukt matbröd och färska 
bakverk 

100 90 70 50 

Annan mejerivarutillverkning 100 90 70 50 

Framställning av drycker 100 90 70 50 

Beredning och hållbarhetsbehandling av 
potatis 

100 80 60 40 

Sockertillverkning 100 80 60 40 

Övriga delbranscher 100 100 100 100 
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Tabell 13. Faktorer (%) för beräkning av energianvändningen i livsmedelsförädlingen i 
scenarierna. Faktorn tar hänsyn till både förändringar i primärproduktionen och i livsmedels-
förädlingen. 

 Nuläge Låg brist Medelbrist Hög brist 

Mjöltillverkning 100 78 45 35 

Tillverkning av frukostflingor, mixer 
och andra livsmedelsberedningar av 
kvarnprodukter 

100 78 45 35 

Stärkelsetillverkning 100 86 60 43 

Tillverkning av mjukt matbröd och 
färska bakverk 

100 70 32 17 

Knäckebrödstillverkning 100 78 45 35 

Tillverkning av kex och konserverade 
bakverk 

100 70 32 17 

Kreatursslakt 100 98 96 103 

Styckning av kött 100 98 96 103 

Charkuteri- och annan 
köttvarutillverkning 

100 98 96 103 

Beredning och hållbarhetsbehandling 
av fjäderfäkött 

100 90 45 36 

Beredning och hållbarhetsbehandling 
av fisk samt skal- och blötdjur 

100 75 50 25 

Annan mejerivarutillverkning 100 86 50 29 

Glasstillverkning 100 95 71 57 

Osttillverkning 100 100 75 60 

Matfettstillverkning 100 90 53 30 

Framställning av oljor och fetter 100 100 56 00 

Annan beredning och 
hållbarhetsbehandling av frukt, bär 
och grönsaker 

100 98 90 97 

Beredning och hållbarhetsbehandling 
av potatis 

100 78 48 32 

Juice- och safttillverkning 100 90 53 25 

Sockertillverkning  100 80 45 20 

Tillverkning av sockerkonfektyrer 100 90 53 25 

Tillverkning av choklad och 
chokladkonfektyrer 

100 100 75 50 

Framställning av te och kaffe 100 68 35 13 

Tillverkning av lagad mat och 
färdigrätter 

100 75 50 25 

Tillverkning av senap, ketchup, 
kryddor och andra 
smaksättningsmedel 

100 75 50 25 

Tillverkning av homogeniserade 
livsmedelspreparat inklusive dietmat 

100 75 50 25 

Framställning av andra livsmedel 100 68 35 13 

Framställning av drycker 100 68 35 13 
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Nationalekonomisk analys 

De inhemska priserna på drivmedel såsom diesel och bensin styrs främst av oljepris, 

internationellt produktpris, dollarkurs, skatter, transportkostnader, lagerkostnader  

och lokal konkurrens. Ytterst påverkas oljepriset av tillgång och efterfrågan, vilka  

i sin tur påverkas av politisk oro eller naturkatastrofer i oljeproducerande länder. 

Efterfrågan styrs av den ekonomiska utvecklingen i tillväxtmarknader och konjunk-

turläget i de större ekonomierna. När de svenska raffinaderierna, likväl som de övriga 

europeiska, sätter priset på diesel utgår de från referensvärdet från Rotterdam, som  

är råvarumäklarnas handelsplats för bensin och diesel i nordvästra Europa. Faktorer 

som påverkar prissättningen är tillgång och efterfrågan, vilket styrs av konjunktur-

läge, raffinaderikapacitet och lagervolymer i USA och Europa. Eftersom både råolja 

och den raffinerade produkten prissätts i dollar på världsmarknaden, spelar även 

växelkursen gentemot dollarn roll i prissättningen av diesel. Utöver detta tillkommer 

koldioxidskatt, energiskatt och moms, vilka utgör ungefär 60 procent av dieselpriset. 

En historisk tillbakablick på dieselpriset och utbudet av diesel de senaste 12 åren  

visas i Figur 7. Försäljningspriset (den blå linjen, avläses på den högra axeln) visar 

variationen från januari 2001 fram till december 2012. Priset har ökat under större 

delen av tiden. Mängden såld diesel (röda linjen, avläses på den vänstra axeln) har 

varierat mer, men trenden är ändå ökande.  

 
Figur 7. Försäljningspriset och såld mängd diesel (månadsmedel) vid pump från januari 
2001 till december 2012.  

Det finns inget tydligt samband mellan priset och såld volym och det är långt ifrån 

klart att ett minskat utbud ger upphov till ett högre pris och tvärtom, vilket visas  

i Figur 8. Här är trenden snarare att ett större utbud på diesel ger upphov till ett 

högre pris. En förklaringsvariabel är troligen konjunkturen och den ekonomiska 

situationen i övrigt. 
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Figur 8. Volymen av såld diesel (m

3
) för olika försäljningspris, SEK.  

Priselasticitet 

För att studera hur efterfrågan på diesel påverkas av priset på diesel diskuteras 

priselasticitet för diesel. En elasticitet mäter styrkan i sambandet mellan två 

variabler. Den visar vilken effekt en förändring av en oberoende variabel ger för 

förändring av en beroende variabel, mätt i procentuella förändringar. Efterfrågans 

priselasticitet mäter hur många procent en efterfrågad kvantitet förändras om 

varans eller tjänstens pris förändras med en procent. Det enklaste fallet är att ta 

fram en modell som beskriver hur efterfrågan beror av priset. Som Figur 7 och 8 

visar är det inte särskilt troligt att effekten är lika stor för alla prisnivåer, d.v.s. det 

är inte troligt att det är en linjär modell vi söker utan snarare en modell som anger 

hur stor procentuell förändring vi kan förvänta oss i efterfrågan utifrån en procent-

uell förändring i priset.  

Denna modell kan skrivas, 

      ,  (1) 

där Q = Efterfrågad kvantitet, i vårt fall mängd såld diesel, p = Varans pris, i vårt 

fall försäljningspriset på diesel och e = priselasticitet. Ekvation (1) omvandlas till: 

             , (2) 

där Q = Efterfrågad kvantitet (mängd såld diesel), p = Varans pris (försäljnings-

priset på diesel) och e = priselasticitet = förväntad procentuell förändring i efter-

frågan av att priset ökar 1 %.  

Regressionen enligt ekvation (2) ger e= 0,63, vilket ska tolkas som att om priset 

ökar med 1 % så ökar efterfrågan med 0,63 %. Detta resultat är lite konstigt efter-

som förväntan är att efterfrågan ska minska när priset ökar. Det är även troligt  

att den ekonomiska situationen i övrigt också spelar in. För att försöka fånga den 

ekonomiska situationen läggs bruttonationalprodukten, BNP, till som en variabel. 

Ekvationen som används för dessa regressioner är:  

                       (3) 
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En regression enligt ekvation (3) ger e=0,08, vilket ska tolkas som att om priset 

ökar med 1 % så ökar efterfrågan med 0,08 %. Således är sambandet mellan priset 

och efterfrågan fortfarande positivt, men det har minskat rejält. Ett problem med 

bruttonationalprodukten är dess starka säsongsvariation, som vi ser i Figur 9. Ett 

faktum som också diskuteras i Dahl & Sterner (1991). 

 

Figur 9. BNP i Sverige, kvartalspriser från år 2001 till år 2012.  

Studier av priselasticiteten på diesel i olika länder är sammanställda i Dahl (2012), 

och här presenteras en priselasticitet på -0,25 för diesel i Sverige. Andra studier av 

priselasticiteter såsom i Rao & Rao (2009) visar att diesel är oelastisk. Även Natur-

vårdsverkets rapport ” Utvärdering av styrmedel i klimatpolitiken” visar på liknande 

siffror, där den långsiktiga priselasticiteten bedöms ligga på nivån -0,7 till -0,8 och 

kortsiktigt vara -0,2 till -0,3. Eftersom denna studie görs med hjälp av begränsade 

befintliga data kan inte tillfredsställande resultat ges, därför kommer en priselasticitet 

på -0,25 att användas. En priselasticitet på -0,25 ger att om priset ökar med 1 % så 

minskar efterfrågan med 0,25 %. Detta samband kan användas omvänt; om efter-

frågan minskar med 0,25 % så stiger priset med 1 %.  

Resultat 

I resultatkapitlet visas förändringar i produktion, förädling och konsumtion till 

följd av åtgärder och effekter som beskrivs i de tre studerade scenarierna låg brist, 

medelbrist och hög brist. Sammanräknat för de olika scenarierna minskas energi-

användningen enligt Tabell 14 jämfört med de tentativa minskningarna med 25 %, 

50 % och 75 %, som angivits som utgångspunkt för scenarierna. Det visar sig 

alltså att med ansatsen att minska förbrukningen av fossila bränslen till angivna 

nivåer i primärleden, är det svårt att nå den reduktionen i alla led. Skulle vi i 

denna studie ytterligare förskjuta scenarierna för att verkligen nå de tentativt satta 

nivåerna, skulle bristsituationen på livsmedel bli ännu svårare. 
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Tabell 14. Den totala minskningen av fossilbränsleanvändningen i scenarierna uppdelat 
på primärproduktion och förädling i förhållande till nulägesanalysen (GWh och %). 

 Scenario Låg brist Scenario Medelbrist Scenario Hög brist 

Primärproduktion:    

GWh energi -298 -734 -934 

% andel -15 -37 -47 

Förädling:    

GWh energi -309 -987 -1 399 

% andel -15 -47 -67 

Totalt:    

GWh energi -606 -1 720 -2 333 

% -15 -42 -57 

Primärproduktion 

Resultaten redovisas i respektive produktgrupp enligt Figur 1. Den mängd vegeta-

bilier som produceras i Sverige och som levereras till förädling samt den förändrade 

produktionsmängden för de olika scenarierna visas i Figur 10. För mer detaljerade 

data om jordbrukets vegetabilieproduktion och energianvändning på länsnivå, se 

Bilaga 1. Vid scenario låg brist kommer mängden vegetabilier som produceras inte 

att påverkas nämnvärt. I scenario medelbrist minskar produktionen av sockerbetor, 

spannmål, oljeväxter och potatis, och trenden fortsätter sedan i scenario hög brist. 

Produktionen av köksväxter är relativt opåverkad av en fossil bränslebrist då den 

sektorn har nått längre i omställningen mot användande av biobränslen, till exempel 

har många växthus ställt om till biobaserad uppvärmning. 

 
Figur 10. Producerad mängd vegetabilier (ton) från jordbruket som levereras till livs-
medelsförädlingen. 

Animalieproduktionen i Sverige är till största delen svin följt av nöt, fisk och fjäderfä 

(Figur 11). Till animalieproduktion räknas också mjölk och ägg. Vid de olika scenar-

ierna ökar antalet nötkreatur medan mängden mjölk minskar. Det beror på att antalet 

mjölkkor minskar eftersom mjölkkorna får en lägre mjölkavkastning när både till-
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gången och kvaliteten på fodret blir sämre. Antalet köttdjur ökar, vilket kan bero på 

att många mjölkproducenter övergår till köttdjur då dessa bättre kan tillgodogöra sig 

extensivt bete och kräver mindre resurser i form av fossil energi. 

Energianvändningen inom primärproduktionen domineras av diesel följt av el  

(Figur 12). Andelen förnybara bränslen är ungefär 120 GWh/år för nulägesscenariot 

och det kan också noteras att ingen fjärrvärme används som energikälla inom primär-

produktionen. Förändringarna av energianvändningen som en konsekvens av de 

procentuella förändringarna i Tabell 11 visas i Figur 12. 

 
Figur 11. Producerad mängd levande vikt animalier (ton) från jordbruket och fisket som 
levereras till livsmedelsförädlingen. 

 
Figur 12. Energianvändning för primärproduktion för nulägesscenariot samt för scenario 
låg brist, medelbrist och hög brist. 
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Förädling 

Energianvändningen i livsmedelsindustrin domineras i alla scenarier av el och 

eldningsolja följt av betydligt mindre mängder förnybara bränslen och fjärrvärme 

(Figur 13). Som tidigare nämnts, ingår en mindre mängd fossila bränslen för 

transporter i energistatistiken. Eftersom scenarierna för energianvändningen i livs-

medelsindustrin baseras på att produktionen helt enkelt minskar - dels till följd av 

minskad tillgång på råvara, dels till följd av att vissa, mer fossilbränsleintensiva 

branscher drabbas hårdare än andra – minskar användningen av alla bränsleslag 

lika mycket procentuellt sett. 

 
Figur 13. Energianvändning i livsmedelsindustrin (GWh) – nuläge och scenarier. 

Transport 

Mängden transporterade livsmedel är beräknad att minska i proportion till mängd-

en varor som levereras från primärproduktionen enligt scenarierna. Det som fram-

kommer tydligt i beräkningarna är att vissa områden i Sverige har kortare avstånd 

mellan produktion och slutkund, och är mer självförsörjande. Till exempel är 

Skåneregionen relativt självförsörjande medan Stockholmsregionen behöver stora 

intransportflöden av livsmedel. Även de glest befolkade norra delarna av Sverige 

behöver tillförsel av ganska långväga livsmedelstransporter (Figur 25-28 i Bilaga 

3). Många förädlingsindustrier för livsmedel såsom mejerier och slakterier har 

rationaliserats och bedriver en storskalig produktion. Detta medför många gånger 

att livsmedel transporteras lång väg från primärproduktionen till förädling, och 

sedan lång väg tillbaka till konsument (Figur 17-24 i Bilaga 3). 

Konsumtion 

Energiintaget per person uppdelat på energikällorna protein, fett och kolhydrat 

visas för de tre scenarierna i Figur 14.  
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Figur 14. Energiintaget uppdelat per scenario och protein, fett och kolhydrater. 

Energikällorna skiftar i mängd relativt varandra beroende på scenario. I dagens 

scenario står kolhydrater för den största energitillförseln, därefter fett och lägst är 

protein. I scenario låg brist står fortfarande kolhydraterna för det högsta energiinne-

hållet, men fett har fått större andel än dagens scenario och protein är lägst. I scenario 

medelbrist och hög brist kommer fortfarande det mesta av energin från kolhydrater, 

tätt följt av fett. Proteinet står även här för lägst andel av energiinnehållet. I Tabell 

47-49 i Bilaga 6 ges protein-, fett- och kolhydratinnehållet i de olika varumedels-

kategorierna. Där går att utläsa att ”mjöl och gryn” är den kategori som bidrar med 

störst andel till energiinnehållet från kolhydrater oberoende av scenario. I nuläges-

scenariot står kategorin ”kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyr-

varor etc.” för näst störst andel av energiinnehållet från kolhydrater, följt av ”frukt, 

bär och grönsaker”, och därefter kategorin ”matpotatis”.  

I scenario låg brist har detta skiftat så att ”matpotatisen” har gått om ”frukt, bär  

och grönsaker”. I scenario medelbrist ligger ”matpotatis” och kategorin ”kaffe, te, 

kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror etc.” båda på delad andraplats.  

I scenario hög brist står ”mjöl och gryn” för den största andelen av energiinnehållet 

även om det relativa bidraget har sjunkit markant, och ”matpotatis” står för näst 

störst andel. Kategorin ”köksväxter” är oförändrad genom scenarierna, vilket gör att 

dess andel av energiinnehållet ökar med minskad fossilbränsleanvändning. Energi-

intaget från fett kommer främst från kategorierna ”kött” och ”matfett samt oljor och 

fetter”. Konsumtionen av ”matfett samt oljor och fetter” minskar snabbare än kött-

konsumtionen genom scenarierna. Oberoende av scenario står kategorin ”kött” för 

högst bidrag till energiintag i form av protein, följt av kategorin ”mjöl och gryn”. 
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Nationalekonomisk känslighetsanalys med avseende på 
fossilt bränsle 

I de tre scenarior som denna rapport tagit fram, låg brist, medelbrist och hög brist 

på fossilt bränsle, har följande resultat tagits fram. Vid scenario låg brist faller 

utbudet med 10 %, medan det i scenario medelbrist faller med 39 % och i scenario 

hög brist faller med 57 %. Detta ger upphov till prisförändringar som redovisas i 

Tabell 15. Uppskattningarna utgår ifrån tillgänglig mängd diesel och pris för 

december 2012 (420 000 m
3
 och 13,53 SEK/ liter).  

Tabell 15. Presentation av de olika scenariornas beräknade mängder av minskat utbud 
(%), mängd diesel (m

3
), förändring i pris (%) samt beräknad prisnivå (SEK).  

Scenario Minskat 
utbud 

Tillgänglig 
mängd diesel 

Ökat pris Beräknad 
prisnivå 

Nuläge - 420 000 - 13,53 

Låg brist 10 380 000 40 20 

Medelbrist 39 230 000 156 50 

Hög brist 57 100 000 228 160 

Prisnivåerna blir väldigt extrema; i scenario hög brist kommer priset för en liter 

diesel att bli någonstans kring 160 kr. Dessa värden gäller priset vid pumpen, 

vilket inkluderar både moms och andra skatter. En trolig reaktion på händelserna 

som ligger bakom scenarierna är att procentsatsen på moms och andra skatter 

troligen skulle minskas för att hantera den uppkomna situationen. Dessutom 

påverkar den ekonomiska situationen i övrigt även priselasticiteten, vilket på lite 

längre sikt kommer att påverka hur prisutvecklingen blir. Det är svårt att ta med 

detta i analysen då det inte finns några tidigare händelser av denna dignitet att 

studera, vilket gör att det ligger utanför ramarna för denna studie. 

Intervjudel  

Ett sammanfattande svar ges nedan med utgångspunkt från rubriken Sveriges 

primärproduktion och försörjning av livsmedel vid en långvarig fossil 

bränslebrist och de frågeställningar som framgår av Bilaga 7B. För att göra det 

enklare för intervjupersonerna att hantera de olika scenariorna användes de tenta-

tiva nivåerna 25 %, 50 % och 75 %. 

Både jordbruksindustrin och livsmedelindustrin skulle troligen kunna upprätthålla 

sin produktion vid 25 % begränsning av tillgången på fossila bränslen genom att 

ytterligare fokusera och prioritera verksamheten inom befintliga anläggnings- och 

maskinparker. Förutsättningarna för detta är dock att flödet av varor inom transport-

sektorn kan upprätthållas för att erhålla insatsvaror och råvaror respektive leverera 

producerade varor. Vid ytterligare begränsningar är bedömningen att regionala 

samarbeten måste till stånd för effektivisering av främst flöde av varor. I ett längre 

tidsperspektiv sker en omdisponering och omfördelning inom och mellan respek-

tive sektor för att anpassa både varor och tjänster. 
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Störst direkt användning av fossila bränslen har idag jordbruksindustrin (Tabell 39 

i Bilaga 7B). Om tillgången på bränsle skulle begränsas mer än 25 % är det troligt 

att det fossila bränslet måste ersättas av andra drivmedel och bränslen, om dagens 

produktionsnivå skall upprätthållas. Motortekniskt är det möjligt att redan idag 

övergå till biodiesel som drivmedel. Begränsningen av användningen av biodiesel 

kan ligga i temperaturberoende, där behov av varmhållning eller inblandning av 

fossil diesel kan föreligga vid låga temperaturer och för vissa kvaliteter av bio-

diesel
6
. Detta torde dock vara ett större problem inom transportsektorn där trans-

porter sker under hela året. Inom jordbruket där produktionen sker under den 

varma årstiden är problemen mindre. Beredskap för att konvertera eller övergå till 

biodiesel inom jordbruket finns, under förutsättning att det finns tillgång till bio-

diesel. En utveckling av motorer för större bränsleflexibilitet pågår, vilket på sikt 

undanröjer vårt beroende av tillgången till ett bränsle. 

I samtliga verksamheter styrs och dimensioneras anläggningen utifrån en just in 

time produktion. Kortsiktig planering görs för att kunna balansera kortare avbrott  

i energi- och bränsleleveranser. Långsiktig planering sker mot miljömål, i vilket 

fossilfria bränslen ingår. 

Inom en relativt kort tid skulle de livsmedelsindustrier som ingått i intervjustudien 

kunna ställa om sin kvarvarande andel fossila bränslen till icke fossila bränslen.  

Om en konflikt skulle uppstå om 5 år är det troligt att anläggningarna är helt fossil-

bränslefria och skulle därmed kunna vara i drift för livsmedelproduktion under 

förutsättning att transportsektorn fungerar.  

Konsekvenserna av en fossil bränslebrist skulle ha störst inverkan på Sveriges 

primärproduktion och livsmedelsindustri via den indirekta påverkan av drivmedels-

begräsningarna i transportsektorn. Men å andra sidan skulle en långsiktig anpassning 

med inhemsk eller internationell storskalig produktion av biodrivmedel och bio-

bränsle förändra den svenska och internationella jordbruks- och processindustrin. 

Diskussion 

Resultatet från beräkningarna av scenariernas genomslag på konsumtionen visar 

tydligt på en drastisk minskning av energiinnehållet per person och dag i kosten 

(Figur 15).  

Enligt beräkningarna är dagens nivå 12 500 kJ, scenario låg brist 10 800 kJ, 

scenario medelbrist 7 500 kJ och scenario hög brist 5 800 kJ. Detta visas i Figur 

14. Nivåerna ligger något under den totala tillförseln av energi per person som 

enligt Jordbruksverket (2012) är 13 200 kJ för år 2009. Orsaken är att dataunder-

laget inte lyckats få med all slags energitillförsel till beräkningarna. Ett exempel 

är import av alkohol och öl. 

                                                 
6
 Biodiesel levereras i olika kvaliteter med olika gränser för nedre drift- och lagrings-

temperaturer. Vid låga temperaturer finns risk att vissa kvaliteter av biodiesel delvis kan 

stelna. För att undvika detta kan biodiesel blandas med fossil diesel när temperaturerna 

är extremt låga.  
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Figur 15. Energiinnehåll i kJ per person och dag, för scenarierna samt nulägesscenario. 
Vertikala linjer visar på energiintagsbehovet för vuxna med olika aktivitetsnivå. 

Vid en jämförelse mellan resultatet av scenariernas energiinnehåll och den andel 

energi som människan behöver beroende på kön, ålder och aktivitet, framgår det 

tydligt att energiintaget idag är för högt. I Figur 15 är nivåerna för stillasittande och 

viloomsättning inritade för man respektive kvinna i åldern 31-60 år (Livsmedels-

verkets rapport, 2007). Dessa nivåer valdes dels för att visa på skillnader mellan 

kön och aktivitet, dels för att flest medborgare befinner sig i det åldersspannet idag. 

Kategorin stillasittande innebär stillasittande arbete och begränsad fysisk aktivitet 

på fritiden. Viloomsättningen motsvarar en människas minimibehov. Nivåer för 

andra åldrar och även kategorin aktiv återfinns i Figur 6. Staplarna i Figur 14 utgör 

ett medelvärde av vad varje person äter. Nulägesscenariot visar att det sker en viss 

överkonsumtion. Kategorin stillasittande man 18-30 år ligger strax under energi-

intaget för nuläget. För scenario låg brist ger våra beräkningar ett energiintag på 

10 800 kJ. Det ligger mer i linje med befolkningen som helhet än dagens scenario, 

d.v.s. över stillasittande kvinna 31-60 år (9 200 kJ) men under stillasittande man i 

samma ålder (11 800 kJ).  

Scenarierna medelbrist och låg brist visar däremot ett oroväckande resultat. Beräk-

ningarna visar att energiintaget blir lägre än behovet. För scenario medelbrist ligger 

energiintaget på 7 500 kJ, vilket betyder att viloomsättningen för man 31-60 år 

precis uppfylls, medan kvinnor i samma ålderskategori uppfyller viloomsättningen 

men redan vid stillasittande aktivitet uppfylls inte energibehovet. För kategorin hög 

brist med 5 800 kJ uppfylls precis viloomsättningen för kvinnor.  För att studera 

kostsammansättning mer i detalj, presenteras energiinnehåll från respektive protein, 

fett och kolhydrater i Figur 16.  
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Figur 16. Energiinnehåll i kJ, protein, fett och kolhydrater för de olika scenariorna och för 
de jämförande nivåerna. 

Som framgår i Figur 16 ser intaget av kolhydrater ut att vara lite lågt redan i 

dagens kost, medan proteinintaget ligger i linje med rekommenderade nivåer. För 

fettintaget däremot ligger intaget över det normala. För kolhydrater ligger intaget  

i scenariot medelbrist och hög brist under viloomsättningen både för kvinna och 

för man i åldern 31-60 år. Detsamma gäller för protein, förutom att intaget i 

medelbrist och hög brist ligger strax över viloomsättningen för kvinna 31-60 år. 

För fett däremot gäller det omvända, för alla scenarior ligger fettintaget över de 

rekommenderade nivåerna. Detta är anmärkningsvärt och något att ha i åtanke, 

vid en brist i fossilt bränsle bör livsmedelsproduktionen styras om så att mängden 

fett kan minskas till fördel för protein och kolhydrater.  

I denna studie ansattes de tentativa nivåerna i scenarierna på minskning av fossil 

energi med 25, 50 respektive 75 % av dagens nivåer. Dessa nivåer användes som 

inspel till primärproduktionen och livsmedelsförädlingen. Resultatet i slutänden 

blev dock att scenarierna inte nådde ner till dessa nivåer i total minskning av 

förbrukningen av fossil energi (15, 42 respektive 57 %). Orsaken till detta går att 

föra en diskussion kring. Det kan ha att göra med den stora centralisering som 

skett under senare år och som medför att allt livsmedel måste transporteras ganska 

långa sträckor för förädling. I rapportens scenarier fortsätter dessa transporter 

enligt samma mönster fast i en lägre takt. Vid en bestående energibrist är det 

troligt att livsmedelsförädlingen skulle gå tillbaka till mer lokala anläggningar. 

För primärproduktionen blir en brist på fossil energi snabbt kännbar, vilket får till 

följd att varje brukare kommer att noggrannare välja de maskiner och maskinsystem 

som är energieffektivast. Det korta tidsperspektivet medför även att någon större 

förnyelse av maskinparken inte hinner komma till. Lantbrukarna kommer att välja de 

effektivaste maskinerna ur befintliga system. Reducerad jordbearbetning och grund 

plöjning är exempel på sådana metoder. Lantbrukare kan välja att bearbeta jorden 

lättare under de år som energibristen uppkommer för att sedan vid behov utföra 

kraftigare bearbetning vid ett förhoppningsvis gynnsammare energiläge kommande 

år. Kemikalier och sprutmedel kommer framför allt att användas i syfte att minska 
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behovet av tyngre jordbearbetning. Torkning av spannmål är energikrävande. I dag 

torkar lantbruket väldigt mycket spannmål som senare kommer att användas som 

djurfoder. I de scenarier som beskrivs i denna rapport kommer odlingen av foder-

spannmål att minska avsevärt. Det bedöms även att den spannmål som ändå beräknas 

gå till foder kommer att konserveras med enklare och energieffektivare metoder som 

ensilering och kyllagring.  

Brist på mineralgödsel kommer att betyda lägre skördar. Vid en brist på livsmedel 

kommer det att bli betydelsefullt att använda tillgänglig stallgödsel på effektivast 

vis. Det är även möjligt att användningen av slam som växtnäring kommer att öka. 

Vid en minskad foderproduktion som konsekvens av bränslebrist kommer en stor 

andel fält att stå obrukade eller nyttjas som extensivt bete för gräsätande husdjur. 

Resultaten visar på en betydande minskning av mjölkproduktionen i scenarierna.  

Det betyder dock inte att antalet mjölkkor minskar i samma takt. Däremot kommer 

mjölkavkastningen per djur att minska då korna får använda större andel grovfoder 

och naturbeten. Ett resultat är även att mängden nötdjur för köttproduktion kommer 

att öka eftersom dessa har förmåga att omsätta de obrukade åkermarkerna till ani-

malieproduktion då de är betande gräsätare. Att vi inte kan ta fram så mycket spann-

målsbaserat foder i scenarierna som vi gör i nulägesscenariot för vår livsmedels-

försörjning, får som påtaglig konsekvens att svin, höns och ägg kommer att minska 

betydligt. Det tappet till konsumtionsledet är svårt att kompensera med andra typer 

av livsmedel. 

En trolig konsekvens av det svåra läget som scenario medelbrist och hög brist gene-

rerar är en mycket svår moralisk fråga om hur många sällskaps- och hobbydjur  

vi har möjlighet att hålla. Det finns till exempel ca 360 000 hästar i Sverige, vilket 

kräver en inte obetydlig åkerareal för foderproduktion. I en situation med brist på 

foder kommer dessa att vara hänvisade till extensiva beten och vinterfoder av 

betydligt sämre kvalitet. Det kan bli mycket svårt och dyrt för ägarna att köpa in 

foder, och många enskilda hästägare kan blir tvungna att själva ordna foder genom 

att slå och tillvarata till exempel dikeskanter och strandängar. 

En möjlig utveckling är att lantbruket börjar producera mer egen energi i form av 

biogas, RME och etanol på åkermarken. Så kommer också att ske i ett längre per-

spektiv om energikrisen består. Tidshorisonter i dessa scenarier är dock så kort att 

någon teknisk omställning avseende motorer och logistik inte kommer att hinna 

ske. Avseende RME så är frågan om det är möjligt att tillräckligt framgångsrikt 

odla raps med begränsad tillgång på mineralgödsel och sprutmedel. Med hänsyn  

till ovanstående har inte någon ökning av egenproducerade drivmedel inkluderats  

i rapportens scenarier. 

Denna studie har utgått från primärproduktionsledet, och startat med frågeställ-

ningen vad enskilda aktörer skulle välja att producera vid en begränsad mängd 

tillgänglig fossil energi. Resultatet visar sig inte vara så bra ur ett samhällsperspek-

tiv. Om en liknande situation skulle ske behöver troligen myndigheter gå ut med 

olika styrmedel och påverka vad som odlas, för att få en human konsumtionsföda 

med bästa sammansättning av energi och näring utifrån de resurser som finns att 

uppbringa. Exempelvis skulle en riktad satsning mot vegetabiliskt protein möjligen 

vara önskvärd för att kompensera tappet av animaliskt protein. Likaså om en 

satsning mot odling av grödor för energiproduktion, som t ex. RME, skall startas 

upp, behövs en direkt styrning från myndighetsnivå. En viktig fråga att studera i en 
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framtida studie är hur snabbt en sådan omställning skulle kunna ske odlingsmässigt, 

logistiskt och tekniskt. 

Sverige har under det senaste seklet sett en konstant urbanisering av samhället, som 

fortsätter även idag. Smörjmedlet i ett sådant samhälle är transporter, transporter 

fram och tillbaka av livsmedel, restprodukter och människor. Huvudinriktningen  

är dock att livsmedel produceras på en glest befolkad landsbygd och konsumeras  

i tätt befolkade städer, och växtnäring transporteras tillbaka till fälten. Vid ett kris-

läge kan det bli så att manuell arbetskraft återigen kan komma att behövas på lands-

bygden. Idag befinner vi oss dock i en situation där en väldigt liten del av befolk-

ningen har tillräcklig kunskap om odling och djur. Det medför att det finns en 

relativt hög tröskel innan en arbetskraft kan göra nytta på landsbygden. En trolig 

utveckling är även att obrukade marker kommer att upplåtas alternativt tas över av 

privatpersoner för manuell odling av husbehovsföda. Vid en svår energikris står vi 

troligen idag sämre rustade än vad vi gjorde under andra världskriget. 

Resultatsammanfattning 

Vid en bristsituation av fossilt bränsle på en låg bristnivå (tentativt 25 % 

minskning) skulle Sveriges befolkning klara sig ganska bra. Primärproduktions-

ledet och livsmedelsindustrin skulle kunna fortsätta med produktion av livsmedel 

på en nivå som vi klarar oss på, men den skulle till viss del ändra balansen mellan 

olika livsmedel. Primärproduktionen skulle få göra noggranna anpassningar i 

verksamheten för att få ut så mycket som möjligt av insatt energi. 

Vid en bristsituation på medel och hög nivå (tentativt 50 % resp. 75 % minskning 

av tillgängligt fossilt bränsle) skulle vi inte klara att leverera mat till befolkningen 

på en nivå som är uthållig över tid. Vi skulle snabbt komma i en svältsituation. 

Detta projekt har utförts som en inledande studie med snäva resurser. Avsikten 

var att identifiera och synliggöra den risk som finns med det oljeberoende som 

föreligger i Sveriges livsmedelsproduktion. Resultaten pekar mot ett stort behov 

av forskningsinsatser, planerings- och prioriteringsarbeten för att nå bättre 

beredskap inför ett krisläge. 
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Bilaga 1. Vegetabilieproduktion 

Tabell 16. Primärproduktion av höstvete på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  13 596 4 674 63 720 9 338 7 133 1 125 1 754 

Uppsala  29 534 5 298 157 000 20 285 17 574 2 445 3 810 

Södermanland 24 609 5 220 128 920 16 902 14 431 2 038 3 175 

Östergötland 48 353 6 212 299 140 33 210 33 485 3 973 6 237 

Jönköping  1 442 5 100 6 250 991 700 101 186 

Kronoberg 545 4 770 3 200 374 358 55 70 

Kalmar  10 812 5 760 61 900 7 426 6 929 887 1 395 

Gotland 6 996 4 772 32 740 4 805 3 665 566 902 

Blekinge  2 470 6 166 15 080 1 697 1 688 202 319 

Skåne  92 619 7 504 692 500 63 613 77 517 7 613 11 948 

Halland 8 206 6 206 50 560 5 636 5 660 672 1 059 

Västra Götaland 58 832 5 534 324 620 40 408 36 337 4 839 7 589 

Värmland 3 020 4 474 13 560 2 074 1 518 250 390 

Örebro  10 965 5 390 59 140 7 531 6 620 905 1 414 

Västmanland 14 338 5 112 73 900 9 848 8 272 1 193 1 850 

Dalarna 1 775 4 234 7 360 1 219 824 143 229 

Gävleborg 713 3 461 2 466 489 276 59 92 

Västernorrland 39 5 220 201 27 23 3 5 

Jämtland 36 5 220 186 24 21 3 5 

Västerbotten 1 5 220 6 0,8 0,7 0,1 0,2 

Norrbotten 1 5 220 3 0,4 0,4 0,05 0,1 

Hela riket 328 899 6 058 1 992 453 225 898 223 030 27 072 42 428 
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Tabell 17. Primärproduktion av vårvete på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  1 226 3 565 4 750 807 532 110 102 

Uppsala  7 917 4 034 31 100 5 212 3 481 636 657 

Södermanland 3 498 4 112 13 920 2 302 1 558 279 290 

Östergötland 3 688 4 278 15 280 2 428 1 710 295 306 

Jönköping  0 0 0 0 0 0 0 

Kronoberg 522 4 343 2 567 343 287 49 43 

Kalmar  1 191 4 286 4 800 784 537 92 99 

Gotland 2 542 4 106 10 160 1 673 1 137 204 211 

Blekinge  1 040 5 955 6 500 685 728 90 86 

Skåne  7 299 5 380 38 200 4 805 4 276 586 606 

Halland 3 065 4 494 13 460 2 017 1 507 247 254 

Västra Götaland 7 193 3 518 25 060 4 735 2 805 588 597 

Värmland 1 009 3 980 6 300 664 705 131 84 

Örebro  6 032 4 782 28 480 3 971 3 188 491 501 

Västmanland 5 757 3 748 21 160 3 790 2 369 466 478 

Dalarna 962 3 120 2 925 633 327 77 80 

Gävleborg 743 3 500 2 375 489 266 56 62 

Västernorrland 49 3 830 189 33 21 4 4 

Jämtland 27 3 830 104 18 12 2 2 

Västerbotten 134 3 830 512 88 57 11 11 

Norrbotten 201 3 830 769 132 86 17 17 

Hela riket 54 094 4 226 228 612 35 609 25 590 4 431 4 490 
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Tabell 18. Primärproduktion av råg på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  423 3 899 1 648 293 185 35 36 

Uppsala  1 590 4 973 8 775 1 101 982 146 137 

Södermanland 1 007 4 595 4 950 697 554 89 87 

Östergötland 3 143 5 730 18 160 2 177 2 033 261 270 

Jönköping  21 4 850 104 15 12 2 2 

Kronoberg 43 4 850 210 30 24 4 4 

Kalmar  631 4 320 3 200 437 358 61 54 

Gotland 803 4 000 3 667 556 410 76 69 

Blekinge  151 3 890 586 104 66 12 13 

Skåne  12 919 6 512 84 760 8 949 9 488 1 074 1 111 

Halland 282 4 352 1 226 195 137 23 24 

Västra Götaland 3 988 4 574 18 200 2 762 2 037 328 343 

Värmland 460 5 131 2 360 319 264 38 40 

Örebro  1 223 5 127 7 967 847 892 128 105 

Västmanland 334 4 001 1 336 231 150 28 29 

Dalarna 376 4 960 1 864 260 209 31 32 

Gävleborg 49 4 960 245 34 27 4 4 

Västernorrland 2 4 960 12 2 1,3 0,2 0,2 

Jämtland 2 4 960 8 1,1 0,9 0,1 0,1 

Västerbotten 1 4 960 3 0,4 0,3 0,05 0,1 

Norrbotten 201 3 830 769 132 86 17 17 

Hela riket 54 094 4 226 228 612 35 609 25 590 4 431 4 490 
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Tabell 19. Primärproduktion av höstkorn på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  90 5 322 478 61 53 7 8 

Uppsala  129 5 322 687 87 77 11 11 

Södermanland 164 5 322 872 111 98 14 14 

Östergötland 838 5 000 6 000 561 672 99 72 

Jönköping  33 5 469 183 23 20 3 3 

Kronoberg 17 5 469 91 11 10 1 1 

Kalmar  2 823 4 638 12 660 1 857 1 417 225 243 

Gotland 2 433 4 294 10 380 1 576 1 162 199 209 

Blekinge  305 4 955 1 512 204 169 25 26 

Skåne  5 170 5 898 30 160 3 593 3 376 422 445 

Halland 292 5 340 2 700 198 302 42 25 

Västra Götaland 1 367 4 765 7 300 904 817 126 118 

Värmland 39 5 322 206 26 23 3 3 

Örebro  107 5 322 571 73 64 9 9 

Västmanland 55 5 322 295 38 33 5 5 

Dalarna 0 0 0 0 0 0 0 

Gävleborg 0 0 0 0 0 0 0 

Västernorrland 0 0 0 0 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 0 0 0 0 

Västerbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Hela riket 13 862 5 345 74 093 9 324 8 294 1 191 1 192 
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Tabell 20. Primärproduktion av vårkorn på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  8 961 3 758 33 740 5 840 3 777 741 627 

Uppsala  33 326 4 190 139 880 22 142 15 658 2 754 2 333 

Södermanland 12 864 4 012 51 660 8 479 5 783 1 062 900 

Östergötland 16 766 4 690 77 280 11 386 8 651 1 359 1 174 

Jönköping  6 075 3 356 17 960 3 887 2 010 442 425 

Kronoberg 2 414 3 262 6 860 1 538 768 173 169 

Kalmar  11 101 3 500 36 480 7 150 4 083 860 777 

Gotland 14 763 3 698 52 840 9 595 5 915 1 179 1 033 

Blekinge  3 763 4 336 16 200 2 517 1 813 308 263 

Skåne  82 118 5 400 435 780 57 482 48 780 6 658 5 748 

Halland 21 194 4 646 96 200 14 365 10 768 1 708 1 484 

Västra Götaland 40 071 4 378 169 960 26 845 19 025 3 203 2 805 

Värmland 10 300 3 338 33 680 6 585 3 770 832 721 

Örebro  14 920 4 334 64 520 9 976 7 222 1 228 1 044 

Västmanland 18 701 4 248 79 180 12 457 8 863 1 538 1 309 

Dalarna 9 785 3 314 32 040 6 249 3 586 798 685 

Gävleborg 10 452 2 754 28 460 6 503 3 186 853 732 

Västernorrland 3 608 2 378 8 020 2 205 898 278 253 

Jämtland 2 176 2 730 5 480 1 352 613 166 152 

Västerbotten 8 583 2 596 20 940 5 301 2 344 665 601 

Norrbotten 4 050 2 244 8 440 2 459 945 310 283 

Hela riket 335 992 3 674 1 415 600 224 315 158 459 27 115 23 519 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 21. Primärproduktion av havre på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  4 778 3 326 15 880 3 018 1 778 394 287 

Uppsala  9 640 3 672 35 960 6 187 4 025 808 578 

Södermanland 10 462 3 782 39 260 6 748 4 395 856 628 

Östergötland 9 426 3 940 36 700 6 124 4 108 768 566 

Jönköping  6 513 3 716 22 040 4 189 2 467 489 391 

Kronoberg 3 904 3 754 13 100 2 515 1 466 288 234 

Kalmar  4 116 3 222 12 120 2 587 1 357 310 247 

Gotland 1 768 3 176 5 120 1 109 573 133 106 

Blekinge  856 3 517 3 233 546 362 76 51 

Skåne  10 507 4 746 47 980 7 076 5 371 834 630 

Halland 9 066 4 362 38 340 6 003 4 292 725 544 

Västra Götaland 72 667 4 074 286 480 47 499 32 068 5 801 4 360 

Värmland 12 383 3 184 38 560 7 770 4 316 999 743 

Örebro  14 831 4 334 63 940 9 807 7 157 1 217 890 

Västmanland 14 708 3 952 58 180 9 561 6 513 1 215 883 

Dalarna 3 666 3 296 11 940 2 312 1 337 299 220 

Gävleborg 3 651 2 702 9 740 2 239 1 090 297 219 

Västernorrland 562 1 610 905 327 101 46 34 

Jämtland 165 2 877 475 102 53 14 10 

Västerbotten 1 207 2 220 2 400 723 269 89 72 

Norrbotten 541 2 540 1 374 329 154 45 32 

Hela riket 195 418 3 806 743 727 126 772 83 251 15 704 11 725 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 22. Primärproduktion av sockerbeta på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  3 0 0 3 0 0 0 

Uppsala  0 0 0 0 0 0 0 

Södermanland 13 0 0 15 0 0 2 

Östergötland 1 0 0 1 0 0 0 

Jönköping  4 0 0 4 0 0 0 

Kronoberg 0 0 0 0 0 0 0 

Kalmar  341 50 780 17 360 388 0 0 44 

Gotland 29 42 600 2 000 33 0 0 4 

Blekinge  724 54 900 39 640 822 0 0 93 

Skåne  37 023 56 460 2 092 560 42 060 0 0 4 776 

Halland 804 53 640 43 300 913 0 0 104 

Västra Götaland 4 1 880 5 500 5 0 0 1 

Värmland 2 0 0 2 0 0 0 

Örebro  0 0 0 0 0 0 0 

Västmanland 0 0 0 0 0 0 0 

Dalarna 0 0 0 0 0 0 0 

Gävleborg 0 0 0 0 0 0 0 

Västernorrland 0 0 0 0 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 0 0 0 0 

Västerbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Hela riket 38 947 56 496 2 200 360 44 247 0 0 5 024 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 23. Primärproduktion av matpotatis på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  111 27 874 3 100 148 0 0 14 

Uppsala  280 18 808 5 259 371 0 0 36 

Södermanland 86 27 874 2 392 114 0 0 11 

Östergötland 1 811 32 606 59 120 2405 0 0 234 

Jönköping  251 27 784 6 979 334 0 0 32 

Kronoberg 102 24 538 2 493 135 0 0 13 

Kalmar  480 29 578 14 050 638 0 0 62 

Gotland 920 28 766 26 440 1221 0 0 119 

Blekinge  135 24 564 3 311 179 0 0 17 

Skåne  6 837 29 274 200 340 9078 0 0 882 

Halland 2 185 32 652 71 100 2902 0 0 282 

Västra Götaland 2 963 29 398 87 100 3935 0 0 382 

Värmland 508 23 554 11 940 674 0 0 66 

Örebro  624 27 626 17 220 828 0 0 80 

Västmanland 53 24 931 1 316 70 0 0 7 

Dalarna 945 24 814 23 480 1255 0 0 122 

Gävleborg 296 16 988 5 020 393 0 0 38 

Västernorrland 179 16 413 2 867 237 0 0 23 

Jämtland 161 18 064 2 908 214 0 0 21 

Västerbotten 389 17 574 6 840 517 0 0 50 

Norrbotten 588 16 760 9 860 780 0 0 76 

Hela riket 19 902 28 295 563 135 26 428 0 0 2 567 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 24. Primärproduktion av stärkelsepotatis på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  1 0 0 1 0 0 0 

Uppsala  0 0 0 0 0 0 0 

Södermanland 0 0 0 0 0 0 0 

Östergötland 2 0 0 3 0 0 0 

Jönköping  0 0 0 0 0 0 0 

Kronoberg 8 0 0 11 0 0 1 

Kalmar  741 39 834 29 560 985 0 0 96 

Gotland 2 0 0 3 0 0 0 

Blekinge  2 275 35 572 80 460 3021 0 0 294 

Skåne  4 335 38 528 166 660 5756 0 0 559 

Halland 9 0 0 12 0 0 1 

Västra Götaland 109 0 0 144 0 0 14 

Värmland 4 0 0 6 0 0 1 

Örebro  0 0 0 0 0 0 0 

Västmanland 0 0 0 0 0 0 0 

Dalarna 1 0 0 1 0 0 0 

Gävleborg 0 0 0 1 0 0 0 

Västernorrland 0 0 0 0 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 0 0 0 0 

Västerbotten 2 0 0 2 0 0 0 

Norrbotten 4 0 0 5 0 0 1 

Hela riket 7 494 36 920 276 680 9 951 0 0 967 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 25. Primärproduktion av köksväxter på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

a
 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  32 n.a 150 13 0 0 3,4 

Uppsala  23 n.a 268 17 0 0 2,5 

Södermanland 18 n.a 127 7 0 0 2,0 

Östergötland 280 n.a 8 545 895 0 0 30 

Jönköping  33 n.a 857 70 0 0 3,5 

Kronoberg 10 n.a 50 3 0 0 1,0 

Kalmar  262 n.a 8 662 540 0 0 28 

Gotland 867 n.a 38 941 2 364 0 0 93 

Blekinge  167 n.a 7 224 220 0 0 18 

Skåne  5 286 n.a 154 499 9 186 0 0 566 

Halland 277 n.a 9 360 803 0 0 30 

Västra Götaland 323 n.a 8 230 471 0 0 35 

Värmland 41 n.a 678 35 0 0 4,3 

Örebro  75 n.a 1 757 277 0 0 8,0 

Västmanland 6 n.a 27 5 0 0 0,7 

Dalarna 29 n.a 619 33 0 0 3,1 

Gävleborg 17 n.a 222 19 0 0 1,8 

Västernorrland 6 n.a 4 28 0 0 0,7 

Jämtland 6 n.a 50 18 0 0 0,7 

Västerbotten 13 n.a 140 13 0 0 1,3 

Norrbotten 25 n.a 155 19 0 0 2,7 

Hela riket 7 798 n.a 241 316 15 036 0 0 834 
a 
Hektarskörden varierar för olika grödor, därför visas inte arealskörd för köksväxter 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 26. Primärproduktion av frukt och bär på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  1 0 0 1 0 0 0 

Uppsala  0 0 0 0 0 0 0 

Södermanland 0 0 0 0 0 0 0 

Östergötland 2 0 0 3 0 0 0 

Jönköping  0 0 0 0 0 0 0 

Kronoberg 8 0 0 11 0 0 1 

Kalmar  741 39 834 29 560 985 0 0 96 

Gotland 2 0 0 3 0 0 0 

Blekinge  2 275 35 572 80 460 3021 0 0 294 

Skåne  4 335 38 528 166 660 5756 0 0 559 

Halland 9 0 0 12 0 0 1 

Västra Götaland 109 0 0 144 0 0 14 

Värmland 4 0 0 6 0 0 1 

Örebro  0 0 0 0 0 0 0 

Västmanland 0 0 0 0 0 0 0 

Dalarna 1 0 0 1 0 0 0 

Gävleborg 0 0 0 1 0 0 0 

Västernorrland 0 0 0 0 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 0 0 0 0 

Västerbotten 2 0 0 2 0 0 0 

Norrbotten 4 0 0 5 0 0 1 

Hela riket 7 494 36 920 276 680 9 951 0 0 967 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 27. Primärproduktion av höstraps på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  979 2 520 2 800 576 575 92 147 

Uppsala  1 109 2 470 3 050 651 626 102 166 

Södermanland 1 451 2 564 3 740 856 768 120 218 

Östergötland 7 422 2 866 21 580 4 442 4 429 621 1 113 

Jönköping  182 3 188 580 111 119 15 27 

Kronoberg 83 3 599 298 51 61 7 12 

Kalmar  3 102 3 306 10 260 1 897 2 106 256 465 

Gotland 3 379 2 838 9 620 2 020 1 974 280 507 

Blekinge  572 3 217 2 000 348 410 51 86 

Skåne  32 456 3 538 116 160 20 067 23 838 2 709 4 868 

Halland 1 642 2 930 4 980 986 1 022 140 246 

Västra Götaland 8 137 2 662 21 760 4 821 4 466 674 1 221 

Värmland 182 2 798 510 109 105 15 27 

Örebro  657 2 895 2 500 394 513 71 98 

Västmanland 295 1 700 1 000 167 205 49 44 

Dalarna 17 2 759 46 10 10 1 3 

Gävleborg 14 2 759 38 8 8 1 2 

Västernorrland 0 0 0 0 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 0 0 0 0 

Västerbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Hela riket 61 679 3 258 200 922 37 513 41 233 5 204 9 252 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 28. Primärproduktion av vårraps på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  2 355 1 798 4 220 1 336 866 194 247 

Uppsala  6 162 2 028 12 360 3 537 2 537 503 647 

Södermanland 3 521 1 872 6 620 2 005 1 359 292 370 

Östergötland 3 727 1 792 6 640 2 113 1 363 306 391 

Jönköping  88 1 982 1 982 50 407 83 9 

Kronoberg 38 1 945 74 22 15 3 4 

Kalmar  297 1 823 542 169 111 25 31 

Gotland 1 024 1 822 1 880 581 386 85 108 

Blekinge  132 1 868 246 75 51 11 14 

Skåne  1 312 1 843 2 650 746 544 119 138 

Halland 750 1 637 1 500 422 308 76 79 

Västra Götaland 5 312 1 808 9 540 3 014 1 958 435 558 

Värmland 667 1 773 1 250 378 257 58 70 

Örebro  2 935 1 954 5 640 1 678 1 157 238 308 

Västmanland 3 154 1 806 5 600 1 789 1 149 256 331 

Dalarna 149 1 877 280 85 58 12 16 

Gävleborg 54 1 877 101 31 21 4 6 

Västernorrland 0 0 0 0 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 0 0 0 0 

Västerbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Hela riket 31 678 1 930 61 125 18 030 12 544 2 699 3 326 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 29. Primärproduktion av höstrybs på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  101 1 856 187 57 38 8 11 

Uppsala  180 2 103 378 103 78 15 19 

Södermanland 116 1 977 229 66 47 10 12 

Östergötland 11 1 791 20 6 4 1 1 

Jönköping  0 0 0 0 0 0 0 

Kronoberg 3 1 791 5 2 1 0 0 

Kalmar  4 1 791 7 2 1 0 0 

Gotland 9 1 791 15 5 3 1 1 

Blekinge  0 0 0 0 0 0 0 

Skåne  33 1 791 59 19 12 3 3 

Halland 1 1 791 2 1 0 0 0 

Västra Götaland 34 1 791 60 19 12 3 4 

Värmland 24 1 791 44 14 9 2 3 

Örebro  15 1 791 27 9 6 1 2 

Västmanland 59 1 791 105 33 22 5 6 

Dalarna 0 0 0 0 0 0 0 

Gävleborg 3 1 791 5 2 1 0 0 

Västernorrland 0 0 0 0 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 0 0 0 0 

Västerbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Hela riket 592 1 932 1 143 338 235 49 62 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 30. Primärproduktion av vårrybs på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal 
(ha) 

Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  89 1 267 113 49 23 7 9 

Uppsala  202 1 813 311 115 64 14 21 

Södermanland 141 2 237 204 82 42 8 15 

Östergötland 166 2 396 240 97 49 8 17 

Jönköping  8 2 118 10 4 2 0 1 

Kronoberg 7 2 707 10 4 2 0 1 

Kalmar  5 2 676 7 3 1 0 0 

Gotland 97 2 652 148 58 30 5 10 

Blekinge  0 0 0 0 0 0 0 

Skåne  41 2 566 76 24 16 2 4 

Halland 35 3 170 52 21 11 1 4 

Västra Götaland 392 2 534 421 231 86 14 41 

Värmland 284 1 254 496 157 102 33 30 

Örebro  77 1 395 117 43 24 7 8 

Västmanland 73 1 179 110 40 23 8 8 

Dalarna 470 1 280 700 259 144 45 49 

Gävleborg 205 1 357 260 114 53 16 22 

Västernorrland 0 0 0 0 0 0 0 

Jämtland 1 610 1 0 0 0 0 

Västerbotten 12 1 354 16 7 3 1 1 

Norrbotten 43 1 340 58 24 12 4 5 

Hela riket 2 347 1 427 3 350 1 331 688 173 246 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 31. Primärproduktion av vall på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal (ha) Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  34 806 3 110 87 400 16 783 0 0 1 497 

Uppsala  47 983 4 945 176 900 23 137 0 0 2 063 

Södermanland 44 451 5 275 167 225 21 434 0 0 1 911 

Östergötland 71 031 5 474 306 580 34 250 0 0 3 054 

Jönköping  66 309 5 134 299 200 31 973 0 0 2 851 

Kronoberg 36 633 5 693 174 200 17 664 0 0 1 575 

Kalmar  69 157 5 926 357 020 33 346 0 0 2 974 

Gotland 38 954 6 250 211 300 18 783 0 0 1 675 

Blekinge  15 238 6 136 93 503 7 348 0 0 655 

Skåne  107 541 6 136 489 740 51 854 0 0 4 624 

Halland 46 787 6 450 226 140 22 560 0 0 2 012 

Västra Götaland 180 760 5 498 750 240 87 159 0 0 7 773 

Värmland 63 219 4 256 200 420 30 483 0 0 2 718 

Örebro  34 940 4 563 107 467 16 848 0 0 1 502 

Västmanland 25 187 4 259 114 937 12 145 0 0 1 083 

Dalarna 35 356 4 770 126 450 17 048 0 0 1 520 

Gävleborg 45 287 4 393 168 350 21 836 0 0 1 947 

Västernorrland 41 270 4 220 137 233 19 900 0 0 1 775 

Jämtland 35 699 3 740 113 800 17 213 0 0 1 535 

Västerbotten 51 374 4 144 212 893 24 772 0 0 2 209 

Norrbotten 26 720 3 634 97 101 12 884 0 0 1 149 

Hela riket 1 118 704 5 475 4 575 586 539 418 0 0 48 104 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 32. Primärproduktion av ärter och åkerbönor på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal (ha) Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  889 2 463 2 400 559 224 73 0 

Uppsala  2 635 2 652 6 000 1 658 560 217 0 

Södermanland 1 709 2 556 2 840 1 076 265 141 0 

Östergötland 5 243 3 114 8 780 3 300 819 433 0 

Jönköping  109 0 0 69 0 9 0 

Kronoberg 22 0 0 14 0 2 0 

Kalmar  993 3 178 2 900 625 271 82 0 

Gotland 1 132 3 122 3 160 713 295 93 0 

Blekinge  37 0 0 23 0 3 0 

Skåne  1 711 3 135 3 850 1 077 359 141 0 

Halland 632 0 0 398 0 52 0 

Västra Götaland 7 360 2 442 6 520 4 632 608 607 0 

Värmland 611 1 810 900 384 84 50 0 

Örebro  1 135 2 973 3 150 715 294 94 0 

Västmanland 1 401 2 220 2 400 882 224 116 0 

Dalarna 240 0 0 151 0 20 0 

Gävleborg 109 0 0 68 0 9 0 

Västernorrland 3 0 0 2 0 0 0 

Jämtland 6 0 0 4 0 0 0 

Västerbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Norrbotten 1 0 0 1 0 0 0 

Hela riket 25 979 1 651 42 900 16 350 4 002 2 143 0 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 33. Primärproduktion av bruna bönor på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal (ha) Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  0 0 0 0 0 0 0 

Uppsala  0 0 0 0 0 0 0 

Södermanland 3 1 979 5 2 1 0 0 

Östergötland 0 0 0 0 0 0 0 

Jönköping  0 0 0 0 0 0 0 

Kronoberg 0 0 0 0 0 0 0 

Kalmar  582 1 979 1 152 379 129 48 8 

Gotland 0 0 0 0 0 0 0 

Blekinge  0 0 0 0 0 0 0 

Skåne  0 0 0 0 0 0 0 

Halland 0 0 0 0 0 0 0 

Västra Götaland 0 0 0 0 0 0 0 

Värmland 0 0 0 0 0 0 0 

Örebro  0 0 0 0 0 0 0 

Västmanland 0 0 0 0 0 0 0 

Dalarna 0 0 0 0 0 0 0 

Gävleborg 0 0 0 0 0 0 0 

Västernorrland 0 0 0 0 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 0 0 0 0 

Västerbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 

Hela riket 585 1 979 1 157 381 130 48 8 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 34. Primärproduktion av konservärter på länsnivå, medelvärde för åren 2007-2011. 

Län Areal (ha) Hektarskörd  
(kg/ ha) 

Total skörd  
(ton/ år) 

Diesel  
(MWh/ år) 

Eldningsolja 
(MWh/ år) 

El, torkning  
(MWh/ år) 

Mineralgödsel, N  
(ton/ år) 

Stockholms  0 0 0 0 0 0 n.a. 

Uppsala  4 4 707 17 9 0 0 n.a. 

Södermanland 5 4 707 24 13 0 0 n.a. 

Östergötland 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Jönköping  0 0 0 0 0 0 n.a. 

Kronoberg 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Kalmar  1 4 707 6 3 0 0 n.a. 

Gotland 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Blekinge  0 0 0 0 0 0 n.a. 

Skåne  6 495 4 707 30 574 15 751 0 0 n.a. 

Halland 1 160 4 707 5 458 2 812 0 0 n.a. 

Västra Götaland 890 4 707 4 187 2 157 0 0 n.a. 

Värmland 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Örebro  0 0 0 0 0 0 n.a. 

Västmanland 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Dalarna 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Gävleborg 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Västernorrland 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Jämtland 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Västerbotten 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Norrbotten 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Hela riket 8 555 4 707 40 267 20 744 0 0 n.a. 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Bilaga 2. Animalieproduktion 

Tabell 35. Slaktvikter. 

Djurslag Slaktvikt, kg Referens  

Ko 670 Cederberg och Nilsson, 2004 

Stut 620 Cederberg och Nilsson, 2004 

Kviga 565 Cederberg och Nilsson, 2004 

Slaktsvin 113 Cederberg och Darelius, 2001 

Sugga 214 Cederberg och Darelius, 2001 

Slaktkyckling 1,8-2,3 http://www.svenskfagel.se/?p=1035&m=640  

Lamm 42,5-48 Wallman et al., 2011 
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JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 36. Antal djur samt antal slaktade djur år 2010 uppdelat på län. De slaktade djuren är beräknade efter antal djuromgångar per år. 

  Antal djur (SCB) Antal slaktade djur (Beräknat) 

År 2010 Nöt Svin Får Höns Nöt Svin Får Höns 

Stockholms län 20 563 13 889 20 445 96 429 4 159 33 747 9 631 58 578 
Uppsala län 48 023 29 052 20 481 103 122 9 662 48 164 9 205 45 150 

Södermanlands län 47 884 67 463 25 831 942 846 9 628 123 885 11 696 5 170 589 

Östergötlands län 113 537 125 176 47 696 1 561 789 22 872 237 740 21 487 2 775 494 

Jönköpings län 126 798 12 847 24 911 72 068 25 527 16 709 11 544 39 847 

Kronobergs län 64 074 13 050 18 209 453 536 12 946 21 699 8 342 2 066 167 

Kalmar län 151 979 81 379 38 461 2 003 068 30 745 154 418 16 837 10 163 401 

Gotlands län 63 437 62 990 65 034 265 614 12 807 109 404 30 080 114 853 

Blekinge län 28 785 29 160 16 787 1 499 929 5 810 63 340 7 423 10 891 387 

Skåne län 215 604 406 342 57 812 3 281 761 43 342 772 309 26 395 16 489 363 

Hallands län 93 445 185 486 24 256 1 003 109 18 778 338 096 11 182 1 723 509 

Västra Götalands län 257 012 278 369 80 553 1 824 194 51 828 548 039 35 909 5 400 519 

Värmlands län 50 745 46 962 19 159 26 746 10 287 98 870 8 630 33 005 

Örebro län 36 201 61 928 23 701 537 196 7 295 128 997 10 957 302 890 

Västmanlands län 20 248 51 491 10 887 159 084 4 029 94 648 4 904 132 082 

Dalarnas län 32 928 8 800 17 677 42 438 6 641 14 021 7 636 32 642 

Gävleborgs län 41 006 6 774 16 683 74 463 8 312 15 478 7 173 59 329 

Västernorrlands län 31 782 6 650 8 385 196 200 6 434 16 222 3 463 81 465 

Jämtlands län 31 957 1 471 10 506 23 230 6 445 2 052 4 660 13 810 

Västerbottens län 41 106 16 271 8 972 115 786 8 300 33 625 3 826 68 951 

Norrbottens län 19 544 14 324 8 476 355 3 946 30 836 3 650 186 

Sverige 1 536 658 1 519 874 564 922 14 282 963 309 794 2 902 300 254 630 55 663 216 
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Tabell 37. Länsvis energiförbrukning per år samt i kWh/djurplats för respektive djurslag. 

  Energi, MWh/år Energi, kWh/dp 

År 2010 Nöt Svin Får Höns Nöt Svin Får Höns 

Stockholms län 830 1 658 2 819 44 40 49 138 0,7 

Uppsala län 2 137 3 000 2 824 82 45 62 138 1,8 

Södermanlands län 2 077 7 341 3 562 5 867 43 59 138 1,1 

Östergötlands län 4 958 13 641 6 577 3 346 44 57 138 1,2 

Jönköpings län 5 691 1 223 3 435 47 45 73 138 1,2 

Kronobergs län 2 627 1 367 2 511 2 439 41 63 138 1,2 

Kalmar län 7 411 8 924 5 303 11 677 49 58 138 1,1 

Gotlands län 3 015 6 740 8 967 204 48 62 138 1,8 

Blekinge län 1 027 3 368 2 315 12 418 36 53 138 1,1 

Skåne län 8 438 44 334 7 972 18 886 39 57 138 1,1 

Hallands län 4 640 20 174 3 345 2 091 50 60 138 1,2 

Västra Götalands län 11 472 30 616 11 107 6 474 45 56 138 1,2 

Värmlands län 1 801 5 305 2 642 37 35 54 138 1,1 

Örebro län 1 458 6 998 3 268 627 40 54 138 2,1 

Västmanlands län 861 5 585 1 501 139 43 59 138 1,0 

Dalarnas län 1 309 890 2 437 34 40 63 138 1,1 

Gävleborgs län 1 738 798 2 300 62 42 52 138 1,0 

Västernorrlands län 1 446 789 1 156 169 46 49 138 2,1 

Jämtlands län 1 531 150 1 449 14 48 73 138 1,0 

Västerbottens län 2292 1 825 1 237 70 56 54 138 1,0 

Norrbottens län 1 082 1 642 1 169 0,3 55 53 138 1,7 

Sverige 67 840 166 367 77 896 64 727 44 58,1 138 1,3 
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Bilaga 3. Transporter 

Resultat från beräkningar i kapitlet Transporter. 

 

Figur 17. Kvantitet slaktad nöt per slakteri 
(ton per år) samt transporterad kvantitet  
nöt (ton per år) från primärproduktion till 
slakteri. Primärproduktion aggregerad per 
län via residensstad, slakt per större 
slakteri. I vissa fall sker produktion och slakt 
på samma ort, då syns inte transporten i 
figuren. 

 

Figur 18. Kvantitet nötprodukter per 
slakteri (ton per år) samt transporterad 
kvantitet nöt (ton per år) från slakteri till 
konsumtion. Konsumtion aggregerad per 
län via residensstad, slakt per större 
slakteri. I vissa fall sker produktion och 
konsumtion på samma ort, då syns inte 
transporten i figuren. 
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Figur 19. Kvantitet slaktat svin per slakteri 
(ton per år) samt transporterad kvantitet 
svin (ton per år) från primärproduktion till 
slakteri. Primärproduktion aggregerad per 
län via residensstad, slakt per större 
slakteri. I vissa fall sker produktion och slakt 
på samma ort, då syns inte transporten i 
figuren. 

 

Figur 20. Kvantitet svinprodukter per 
slakteri (ton per år) samt transporterad 
kvantitet svin (ton per år) från slakteri till 
konsumtion. Konsumtion aggregerad per 
län via residensstad, slakt per större 
slakteri. I vissa fall sker produktion och 
konsumtion på samma ort, då syns inte 
transporten i figuren. 
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Figur 21. Kvantitet förädlad mjölk per län 
eller större mejeri (ton per år) samt 
transporterad kvantitet mjölk (ton per år) 
från primärproduktion till mejeri. 
Primärproduktion aggregerad per län via 
residensstad, invägning per residensstad 
eller större mejeri. När produktion och 
förädling sker i samma län syns inte 
transporten i figuren. 

 

Figur 22. Kvantitet mjölkprodukter per län 
eller större mejeri (ton per år) samt 
transporterad kvantitet mjölkprodukter  
(ton per år) från förädling till konsumtion. 
Konsumtion aggregerad per län via 
residensstad, förädling via län eller större 
mejeri. När förädling och konsumtion sker i 
samma län syns inte transporten i figuren. 
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Figur 23. Kvantitet förädlad spannmål för 
humankonsumtion per län (ton per år) samt 
transporterad kvantitet spannmål (ton per 
år) från primärproduktion till förädlings-
industri. Primärproduktion aggregerad per 
län via residensstad, invägning per 
residensstad. När produktion och förädling 
sker i samma län syns inte transporten i 
figuren. 

 

Figur 24. Kvantitet spannmålsprodukter 
per län (ton per år) samt transporterad 
kvantitet spannmålsprodukter (ton per år) 
från förädlingsindustri till konsumtion. 
Konsumtion aggregerad per län via 
residensstad, förädling likaså. När 
förädling och konsumtion sker i samma län 
syns inte transporten i figuren. 
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Figur 25. Överskotts- eller 
underskottslän vid jämförelse av 
kvantiteter för primärproduktion och 
konsumtion för nötkött (oavsett 
förädlingssteget). 

 

Figur 26. Överskotts- eller 
underskottslän vid jämförelse av 
kvantiteter för primärproduktion och 
konsumtion för griskött (oavsett 
förädlingssteget). 
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Figur 27. Överskotts- eller 
underskottslän vid jämförelse av 
kvantiteter för primärproduktion och 
konsumtion för mjölk (oavsett 
förädlingssteget). 

 

Figur 28. Överskotts- eller 
underskottslän vid jämförelse av 
kvantiteter för primärproduktion och 
konsumtion för spannmål för 
humankonsumtion (oavsett 
förädlingssteget). 
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Bilaga 4. Data för livsmedelsförädling som 
används i transportberäkningarna 

Mejeriföretag och driftsplatser 

Länsvis mjölkinvägning som används i transportberäkningarna återfinns i Tabell 38. 

Tabellen och transportberäkningarna omfattar endast intransporter av mjölk till 

mejerier och uttransporter av k-mjölk, syrade produkter och grädde, som antas gå  

till konsument; eventuella transporter av dessa produkter mellan mejerier återspeglas 

alltså inte av transportberäkningarna. Sammanställningen i tabellen bygger på 

följande antaganden: 

 10 kg mjölk för att producera ett kg ost. 

 10,5 kg mjölk per kg mjölkpulver 

Tabell 38. Mjölkinvägning per län 2011. 

Län Mjölkinvägning K-mjölk, syrade 
prod. & grädde  

Kommentar 

Dalarna 120 000 110 000  

Gotland 137 800 7 500  

Gävleborg 47 000 42 300  

Halland 306 000 13 000 Tillverkar ost, (ska läggas ner) 

Jämtland 66 200 0  

Jönköping 235 000 210 000  

Kalmar 531 000 9 900 Tillverkar mjölkpulver 

Norrbotten 70 000 63 000  

Skåne Malmö 240 000 220 000  

Skåne Kristianstad 190 000 10 000 Tillverkar ost 

Stockholm 244 450 210 250  

Södermanland 0 0  

Västernorrland 85 000 20 000 Tillverkar ost 

Västerbotten 130 000 51 000 Tillverkar ost 

Västra Götaland 
Göteborg 

123 000 100 000  

Västra Götaland 
"Götene" 

470 100 56 100 Tillverkar matfett och ost 

Östergötland 190 000 200 000  

Summa 3 185 550 1 323 050  

 

Källor: 

Mejeriföretag och mejerianläggningar september 2012 samt mjölkinvägning 2011. 

Egen sammanställning, Svensk Mjölk och hemsidor.  

Florén m.fl., 2005. Kartläggning av produktion och konsumtion av livsmedel i 

Västra Götaland. SIK-rapport 733.  

Pers. medd. Norrmejerier: Birgitta Sjögren; Skånemejerier: Armina Nilsson.  
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Slakterier 

I transportberäkningarna används en länsvis uppdelning av antal slaktade djur  

(nöt, svin, lamm) vid svenska slakterier 2011 (Tabell 39, Tabell 40 och Tabell 41).  

Tabell 39. Nötslakt per län 2011. 

Företag Ort Län Antal Procent 

Scan Linköping Östergötland 110 944 26 

Team Ugglarp Hörby Skåne 56 402 13 

KLS Ugglarp Kalmar Kalmar 51 004 12 

Skövde slakteri Skövde Västra Götaland 43 856 10 

Dalsjöfors slakteri Dalsjöfors Västra Götaland 35 452 8 

Gotlands slakteri Visby Gotland 17 168 4 

Siljans Chark Mora Dalarna 14 156 3 

A J Dahlbergs slakteri Brålanda Västra Götaland 13 583 3 

Lammhult Lammhult Kronoberg 12 478 3 

Norrbottensgården Luleå Norrbotten 10 269 2 

Ullånger Ullånger Västernorrland 8 551 2 

Närke slakteri Gällersta Örebro 7 777 2 

Delsbo slakteri Delsbo Gävleborg 6 414 1 

B Erikssons kontrollslakteri Avesta Dalarna 6 149 1 

Karlgrens slakteri Gällivare Norrbotten 3 465 1 

Jämtlandsgården, Hammerdal Jämtland 2 200 1 

Tranhems Delikatesser Karlstad Värmland 761 0 

Mostorps gård Getinge Halland 547 0 

Övrig slakt (skattning)   27 749 6 

Totalt   429 044  

 

Tabell 40. Svinslakt per län 2011. 

Företag  Ort Län Antal Procent 

Scan Kristianstad Skåne 1 016 558 36 

Scan Skara Västra Götaland 324 176 11 

KLS Ugglarps,  Kalmar Kalmar 301 961 11 

Dalsjöfors slakteri Dalsjöfors Västra Götaland 295 138 10 

Skövde slakteri Skövde Västra Götaland 262 344 9 

KLS Ugglarp Ugglarp Skåne 228 138 8 

AJ Dahlbergs slakteri Brålanda Västra Götaland 106 679 4 

Gotlands slakteri Visby Gotland 92 792 3 

Ginsten slakteri Harplinge Halland 77 870 3 

Alviksgården Luleå Norrbotten 56 046 2 

Siljans chark Mora Dalarna 39 619 1 

Övrig   49 152 2 

Totalt   2 851 012  

 

 



87 

 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Tabell 41. Lammslakt per län 2011. 

Företag Ort Län Antal Procent 

Scan  Linköping Östergötland  99 468 39 

Gotlands slakteri Visby Gotland 32 209 12 

KLS Ugglarps,  Kalmar Kronoberg 26 062 10 

KLS Ugglarp Ugglarp Skåne 12 704 5 

B Erikssons kontrollslakteri Avesta Dalarna 7 518 3 

Siljans Chark Mora Dalarna 5 553 2 

Norrbottensgården Luleå Norrbotten 3 791 1 

Nyhlens & Hugosson Ullånger Västernorrland 3 839 1 

Delsbo slakteri Delsbo Gävleborg 2 650 1 

Närke slakteri Gällersta Örebro 2 035 1 

Tranhems delikatesser Karlstad Värmland 1 197 <1 

Jämtlandsgården Hammerdal Jämtland 1 090 <1 

Dalsjöfors  Dalsjöfors Västra Götaland 249 <1 

A J Dahlbergs slakteri Brålanda Västra Götaland 713 <1 

Mostorps Gård Getinge Halland 190 <1 

Övrig slakt   6 2187 24 

Totalt   261 455  

 

Källa: Kött och Chark, nr 9 september 2012 (som i sin tur anger Jordbruksverkets 

statistik som källa – uppgifterna har emellertid inte kunnat spåras där). 
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Kvarnar och bagerier  

Kursiverad text = ej tillståndspliktiga anläggningar, gör därför ingen obligatorisk miljörapport 

Tabell 42. Produktionsvolymer vid kvarnar. Uppgifterna gäller huvudsakligen 2011 eller 2012.  

Koncern/företag Verksamhetsort Län Produkter Spannmålsråvara 
(ton/år) 

Produktion (ton/år) för 
humankonsumtion 

a
 

Abdon Mills, Finax 
Gruppen (Finax Bakery, 
Kobia, Finax)  

Helsingborg  
 
Höganäs 

Skåne Mjöl, brödmixer, 
müsliblandningar, 
glutenfria produkter 

60 000 ton 
b 

 

60 000 ton
 b
 

Ca 48 000 ton 
c
 

 
Ca 48 000 ton

 c
 

Berte Qvarn Slöinge Halland Mjöl, bakmix 35 000 ton Ca 28 000 ton 

Lantmännen Cerealia Järna Södermanland Pasta, mjöl, bröd- och 
matmixer, flingor, müsli 

34 329 ton havre 1 907 
ton råg, 826 ton vete, 
618 ton korn 25 903 ton 
vetemjöl 

Pasta 24 294 ton 

Gryn och flingor 29 586 
ton 

Frebaco Kvarn Lidköping Västra Götalands län Havregryn, flingor, 
couscous, matgryner 

55 000 ton 44 000 ton 

Farina Lilla Harrie Skåne Bagerimjöl, fodermjöl 
och kli 

58 680 ton 47 000 ton 

Västra Frölunda Västra Götaland Bagerimjöl, fodermjöl 
och kli 

37 195 ton 30 000 ton 

Lantmännen/Nord Mills Malmö Skåne Mjöl, mjölblandningar, 
foderprodukter 

173 762 spm (81 % 
vete, 13 % durum, 5 % 
råg, 1 % korn) 

138 000 ton 

Uppsala Uppland Mjöl, mjölblandningar, 
foderprodukter 

120 000 ton spm (69 % 
höstvete, 13 % vårvete, 
10 % råg, 6 % import, 2 
% KRAV-vete och -råg) 

97 000 ton  

Skåne-Möllan Tågarp Skåne Mjöl Ca 49 000 ton 39 000 ton 

Saltå Kvarn Järna Södermanland Mjöl, flingor, gryn, 
kross, knäckebröd m.m. 

Ca 5 000 ton 4 000 ton 

Strängnäs valskvarn Strängnäs Södermanland Mjöl Ca 50 000 ton 40 000 ton
 c
 

a
 Antagit att 80 % blir produkter för humankonsumtion (resterande foder eller biobränsle) 

b
 Antagit en produktion något under gränsen för tillståndspliktiga anläggningar. 

c
 Antagande baserat på inflöde och jämförelse med annan kvarnproduktion 
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Tabell 43. Produktionsvolymer vid större bagerier. Uppgifterna gäller huvudsakligen 2011 eller 2012. 

Koncern/företag Verksamhetsort Län Produkter Produktion (ton/år) 

Pågen Malmö Skåne Mjukt matbröd 62 000 ton (matbröd 53 682, skorpor 7 845, 
småbröd 715) 

Västra Frölunda Västra Götaland Mjukt matbröd Ca 42 000 ton 
a
 

Finax (Abdon Mills, Finax-
gruppen) 

Trelleborg Skåne Mjukt matbröd Ca 5 000 ton 

Fazer Lidköping Västra Götaland Mjukt matbröd Ca 15 000 ton 

Umeå Västerbotten Mjukt matbröd 13 000 ton b 

Eskilstuna Södermanland Mjukt matbröd 31 752 ton 

Lövånger Västerbotten Mjukt matbröd 8 000 ton
 b
 

Lund Skåne Mjukt matbröd 14 000 ton
 b
 

Polarbröd  Älvsbyn Norrbotten Mjukt matbröd 24 000 ton 

Bredbyn Västernorrland Mjukt matbröd 7 300 ton 

Omne Västernorrland Mjukt matbröd 7 500 ton 

Leksands knäckebröd Leksand Dalarna Knäckebröd 8 300 ton 

Barilla/Wasabröd Filipstad Värmland Knäckebröd, mjukt matbröd Ca 37 000 ton knäckebröd 

Göteborgs Kex Kungälv Västra Götaland Kex 22 000 ton  
 

a
 Beräknat utifrån marknadsandel för företaget som helhet 

b
 Antagande, beräknat utifrån företagets marknadsandel som helhet 

 

Källor: http://www.kvarn.se/medlemmar.html, företagens egna hemsidor och miljörapporter, personliga meddelanden samt företagen listade  

i Tabell 44. 

  

http://www.kvarn.se/medlemmar.html
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Tabell 44. Källor till kvarnar och bagerier. 

 

 

Företag Hemsida 

Wasabröd http://pure.ltu.se/portal/files/30978080/LTU-EX-05289-SE.pdf (2005) 

 http://www.wasa.com/sv/om-foretaget/pressinformation/pressmeddelanden/sv/150-miljoner-kronor-investeras-i-
wasabrods-knackebrodsbageri/ (2009) 

 http://www.nvs.se/referensprojekt/refblad%20Wasabr%C3%B6d.pdf 

Frebaco http://www.bacab.se/wp/wp-content/uploads/2011/10/ProjektLogistikLidkoping2011-02-23.pdf 

Fazer 

 

http://www.bacab.se/wp/wp-content/uploads/2011/10/ProjektLogistikLidkoping2011-02-23.pdf 

Saltå Kvarn http://www.e-pages.dk/maskinbladet/362/10 

Skåne-Möllan http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/CA/0C/wkr0001.pdf 

Göteborgs Kex http://www.idus.se/idus/pdf/IdusNEWS-2.pdf 

Polarbröd http://www.polarbrod.se/Miljoredovisning.pdf 

 Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm 

http://pure.ltu.se/portal/files/30978080/LTU-EX-05289-SE.pdf
http://www.bacab.se/wp/wp-content/uploads/2011/10/ProjektLogistikLidkoping2011-02-23.pdf
http://www.bacab.se/wp/wp-content/uploads/2011/10/ProjektLogistikLidkoping2011-02-23.pdf
http://www.e-pages.dk/maskinbladet/362/10
http://www.idus.se/idus/pdf/IdusNEWS-2.pdf
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Bilaga 5. Energianvändning i livsmedels-

industrin 2010, fördelad på bränsleslag.  
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Tabell 45. Energianvändning i livsmedelsindustrin 2010, fördelad på bränsleslag. Värden i TJ. 

 SNI 2007 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 

Mjöltillverkning 10 611 30 16 211 73 6 

Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter 10 612 166 0 177 0 0 

Stärkelsetillverkning 10 620 277 2 202 0 0 

Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 10 710 526 164 1 003 108 67 

Knäckebrödstillverkning 10 721 29 3 343 0 0 

Tillverkning av kex och konserverade bakverk 10 722 181 0 145 0 0 

Kreatursslakt 10 111 122 31 124 189 62 

Styckning av kött 10 112 229 9 535 0 0 

Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 10 130 304 26 530 0 0 

Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 10 120 89 12 219 0 0 

Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur 10 200 54 6 187 9 2 

Annan mejerivarutillverkning 10 519 586 34 927 0 0 

Glasstillverkning 10 520 11 5 124 0 0 

Osttillverkning 10 511 224 1 389 94 464 

Matfettstillverkning 10 420 162 0 90 0 0 

Framställning av oljor och fetter 10 410 95 6 418 0 857 

Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 10 390 105 10 504 0 0 

Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis Beredning och….av potatis 10 310 547 1 192 16 0 

Juice- och safttillverkning 10 320 98 1 97 0 0 

Sockertillverkning 10 810 1 759 47 227 178 0 

Tillverkning av sockerkonfektyrer 10 821 145 0 107 0 0 

Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer 10 822 187 0 286 0 0 

Framställning av te och kaffe 10 830 94 0 58 0 0 

Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 10 850 135 0 326 0 0 

Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 10 840 102 0 115 0 0 

Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 10 860 65 0 66 0 0 

Framställning av andra livsmedel 10 890 138 0 121 0 0 

Framställning av drycker 110 617 42 727 371 20 
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Bilaga 6. Konsumtion  

Tabell 46. Intag av protein i gram per person och dag, uppdelat på de olika 
varugrupperna, för nulägesscenario, scenario, låg brist, medelbrist och hög brist. 

 
Protein       

Intag (g per person och dag) Nuläge Låg brist Medelbrist Hög brist 

Mjöl och gryn 24,00 18,65 10,89 8,36 

Kött (inkl fjäderfä) 34,00 31,87 22,91 21,87 

Fisk 11,00 8,77 6,58 4,39 

Mjölk (inkl syrade produkter) 12,00 12,00 9,00 7,20 

Grädde 1,00 1,00 0,75 0,60 

Ost 11,00 11,00 8,25 6,60 

Ägg 3,00 2,70 1,35 1,08 

Matfett samt oljor och fetter 0,00 0,00 0,00 0,00 

Matpotatis 3,00 2,93 2,39 2,39 

Köksväxter 3,00 3,00 2,82 3,16 

Frukt, bär och grönsaker 2,00 1,50 1,00 0,50 

Socker och sirap 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te och kaffe 4,00 3,00 2,00 1,00 

Totalt 108,00 96,42 67,94 57,14 

 

 

Tabell 47. Intag av fett i gram per person och dag, uppdelat på de olika varugrupperna, 
för nulägesscenario, scenario, låg brist, medelbrist och hög brist. 

 Fett    

Intag (g per person och dag) Nuläge Låg brist Medelbrist hög brist 

Mjöl och gryn 16,00 12,43 7,26 5,58 

Kött (inkl fjäderfä) 29,00 27,18 19,54 18,65 

Fisk 5,00 3,99 2,99 1,99 

Mjölk (inkl syrade produkter) 6,00 6,00 4,50 3,60 

Grädde 9,00 9,00 6,75 5,40 

Ost 11,00 11,00 8,25 6,60 

Ägg 2,00 1,80 0,90 0,72 

Matfett samt oljor och fetter 28,00 28,00 19,81 13,09 

Matpotatis 4,00 3,91 3,18 3,18 

Köksväxter 1,00 1,00 0,94 1,00 

Frukt, bär och grönsaker 5,00 3,75 2,50 1,25 

Socker och sirap 0,00 0,00 0,00 0,00 

Te och kaffe 13,00 9,75 6,50 3,25 

Totalt 129,00 117,81 83,12 64,31 
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Tabell 48. Intag av kolhydrater i gram per person och dag, uppdelat på de olika 
varugrupperna, för nulägesscenario, scenario, låg brist, medelbrist och hög brist. 

 
Kolhydrater     

Intag (g per person och dag) Nuläge Låg brist Medelbrist hög brist 

Mjöl och gryn 171,00 132,90 77,61 59,59 

Kött (inkl fjäderfä) 5,00 4,69 3,37 3,22 

Fisk 2,00 1,59 1,20 0,80 

Mjölk (inkl syrade produkter) 19,00 19,00 14,25 11,40 

Grädde 1,00 1,00 0,75 0,60 

Ost 1,00 1,00 0,75 0,60 

Ägg 0,00 0,00 0,00 0,00 

Matfett samt oljor och fetter 1,00 1,00 0,71 0,47 

Matpotatis 31,00 30,30 24,65 24,65 

Köksväxter 11,00 11,00 10,35 11,59 

Frukt, bär och grönsaker 33,00 24,75 16,50 8,25 

Socker och sirap 19,00 19,00 14,25 9,50 

Te och kaffe 50,00 37,50 25,00 12,50 

Totalt 344,00 283,73 189,39 143,16 
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Bilaga 7A. Nationalekonomisk känslighets-

analys med avseende på fossilt bränsle  

ÅF har som en del av uppdraget av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

inom projektet Sveriges primärproduktion och försörjning vid en långvarig fossil 

bränslebrist genomfört telefonintervjuer med aktörer inom primärproduktionen 

och livsmedelsindustrin. De i intervjuerna ingående delarna har varit beroende på 

tillgång på statistik och input från scenarioanalysen. 

Nedan redovisas resultatet av genomförda telefonintervjuer. Intervjuerna har 

gjorts med stöd ett frågeformulär som utarbetats i samarbete med SP och som 

återspeglar den inriktning av frågorna som valts av JTI. Intervjufrågorna framgår 

av bilaga 7B. 

Uppdraget 

Uppdraget att genomföra telefonintervjuerna har utförts enligt följande. 

Moment 1 Val av inriktning på aktörer 

Moment 2 Instudering samt utformning av frågeformulär 

Moment 3 Urval av aktörer samt identifiering av intervjuperson samt bokning 

 av intervju 

Moment 4 Telefonintervju 

Moment 5 Komplettering med telefonintervjuer av företag och organisationer 

 för att uppfyllda uppställda kvalitets- och kvantitetskrav. 

Moment 6 Sammanställning 

Val av aktörer 

Urval av objekt kan ske på olika grunder. Eftersom antalet telefonintervjuer är 

begränsad till max fem intervjuer har JTI gjort ett strategiskt val inom vilka 

sektorer och till vilken bransch dessa intervjuer skall riktas.  

Inriktning 1: För att få lite svar på hur transporterna ser ut 

Inriktning 2: Regionala skillnader, insatsvaror och transporter 

Inriktning 3: Växthusodling 

Inriktning 4: Animalieproduktion 

Inriktning 5: Intern användning och transporter  

Instudering samt utformning av frågeformulär  

Utformningen av frågeformuläret gjordes i samband med genomförd litteratur-

studie inför planerade intervjuer. Frågeformuläret kommunicerades med JTI 

främst med avseende på inriktning på frågeställningen samt för att kunna ge en 

tydlig scenariobeskrivning och för att erhålla en definierad tidsaxel avseende den 

fossila bränslebristen. Det frågeformulär som slutligen användes i samband med 

telefonintervjuerna framgår av Bilaga 7B Vid tidpunkt för intervjuerna var 
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scenarioanalysen i den övriga rapporten inte klar, vilket innebär att det inte fanns 

några konkreta procentsatser för de olika scenariorna, låg brist, medelbrist och 

hög brist. För att göra den enklare för intervjupersonerna att hantera de olika 

scenariorna ansattes att låg brist är en minskning av befintligt utbud på 25 %, 

medelbrist på 50 % och hög brist på 75 %. 

Urval av aktörer, identifiering av intervjuperson samt bokning av 
intervju 

Urvalet av företag har skett i samråd med JTI. Intervjuerna föregicks av att inom 

respektive organisation/företag identifiera energiansvariga personer samt att 

belysa det pågående projektets problem och syfte. Efter den inledande introduk-

tionen och bokning av tid för intervju översändes frågeformuläret och telefon-

intervjun genomfördes ca en vecka efter det att frågeformuläret skickades ut till 

respektive företag. Med hänsyn till önskemål om sekretess namnges inte företagen 

som intervjuats explicit i denna rapport. 

Telefonintervjuer och kompletterande telefonsamtal  

Genomförda intervjuer och telefonsamtal har varit av varierande slag. Telefon-

intervjuerna har genomförts utifrån de frågeställningar som funnits i frågeformu-

läret. Någon intervju har förkortats på grund av tidsskäl. Avhandlade frågeställ-

ningar har sammanfattats även de som förkortats. Kompletterande telefonsamtal 

med företag och organisationer har även genomförts. Dessa intervjuer eller 

diskussioner har ej följt utarbetat frågeformulär utan varit inriktat på att fördjupa 

erhållna intervjusvar.  

Sammanställning av telefonintervjuer 

Intervju 1 

Industrin är beroende av transporter av varor till och från industri. För industri-

processen har industrin övergått och övergår till andra energiformer än fossilt 

bränsle och direktberoendet av fossila bränslen har minskat. För närvarande 

pågår diskussioner om byte av energi i två av företagets anläggningar varvid det 

direkta beroendet av fossil olja blir begränsad. Ett fåtal procent av den totala 

kostnaden utgörs av kostnad för energi. 

För kvarvarande andel fossilbränsle kan en omställning ske till icke fossilt inom 

en rimligt kort tid. Anpassning till en begränsad tillgång till fossila bränslen kan 

hanteras på olika sätt för industrins anläggningar, i vissa fall skulle tillverkningen 

kunna fortgå oförändrat genom omställningar i processen. I andra fall skulle full 

produktion fortfarande kunna upprätthållas trots en begränsning av 25 procent. 

Vid större begräsningar är det troligt att politiska styrmedel kortsiktigt griper in 

för att i första hand effektivisera och se till så att transporter fungerar för att upp-

rätthålla en produktion. Det kan därvid bli nödvändigt att etablera ett samarbete 

mellan industrier med avseende på råvaruleveranser etc. Vid större begränsningar 

kan industrin övergå från fossil olja till el och på längre sikt till fasta biobränslen. 

Företaget blir därmed indirekt beroende av sina leverantörer och kan drabbas 

kraftigt om det inte finns en beredskap hos dessa. I detta fall kan risker ses i 

transportsystemet både indirekt och i tredje led. Om inte leveranserna kan komma 

fram från råvaruleverantör kommer konsekvensen i första hand ske hos leveran-
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tören, jordbruksproducenten som indirekt påverkar företaget med neddragningar 

och stopp i produktion om råvaror inte kommer fram.  

Förberedelser och planering görs för att kunna balansera kortare avbrott i energi-

leveranser till sina anläggningar. Möjligheter för en lagring av råvaror och 

bränslen är dimensionerade för en just in time produktion. Viss lagringsberedskap 

finns för som räcker för ca två veckors drift, något längre under sommaren. Lång-

siktig planering sker mot miljömål.  

Diesel används till en begränsad del för interna transporter inom industriprocessen 

enligt den definition av systemgränser som ges i bakgrundsbeskrivningen. 

Intervju 2 

Företaget är verksamt inom livsmedelsindustrin. Andelen fossilt bränsle till process 

är under 20 procent, varav en mycket liten del utgörs av diesel till egen fordons-

flotta för transporter till kund och även mellan produktionsenheter. Vid en begräns-

ning av diesel är det möjligt att ställa om till RME som drivmedel. Huvuddelen av 

alla transporter till anläggningar samt distribution till kund sker med transportföre-

tag. Drivmedel för dessa fordon köps av respektive företag och ingår ej i företagets 

fossilbränsleanvändning.  

De fossila bränslena till livsmedelsprocessen utgörs av naturgas, gasol samt Eo1.  

Ca 2 procent av de totala kostnaderna utgörs av kostnaden för energi. Detta inne-

bär att en känslighet för ökade bränslekostnader vid en eventuell begränsning är 

begränsad.  

Vid en omvärldskonflikt skulle det vara möjligt att på kort tid bygga om till icke 

fossila bränslen om en konflikt skulle trappas upp med allvarliga konsekvenser  

för tillgången till diesel och fossila bränslen begränsas. Liksom för företag 1 görs 

förberedelser för att kunna hantera kortare avbrott liksom att den långsiktiga 

planeringen görs mot miljömål. Om en konflikt skulle uppstå om 5 år är anlägg-

ningarna helt fossilbränslefria och skulle därmed kunna vara i drift för livsmedels-

produktion under förutsättning att transportsektorn fungerar. Skulle begränsning 

uppstå i transporter uppstår konsekvenser både för livsmedelsproduktion och för 

leverantörerna. Efterhand som transporterna begränsas måste både produktionen i 

livsmedelsindustrin och jordbruksnäringen minskas.  

Industriproduktionen anpassas då till en produktionsnivå som styrs av tillgången  

till råvaror från jordbruksnäringen som är en indirekt följd av att leveranserna 

eventuellt inte kommer fram. Företaget är således beroende av att transportsektorn 

har möjlighet att ställa om till icke fossilt bränsle. Till viss del skulle en drivmedel-

brist kunna lindras genom högre fyllnadsgrad vid distribution av produkter. I dag 

styrs leveranserna av produkter till kund av just-in-time leveranser varför fordonen 

inte utnyttjas fullt. Uppfattningen är att en 25 procent begränsning skulle kunna 

klaras genom en bättre fyllnadsgrad om just-in-time leveranser frångås och större 

fokus läggs på bättre logistik. 

Vid en större begränsning kommer troligen spontana regionala samarbeten att 

uppstå för att effektivisera transporterna, se industri 1 ovan. 
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Intervju 3 

Stort beroende av fossila bränslen. Biodiesel används främst indirekt genom att 

biodrivmedel tillsätts och blandas i olika andelar diesel. Lagerhållning av diesel 

saknas i stort sett hos åkeriföretagen utöver en mycket begränsad mängd. Vid en 

pågående omvärldskonflikt skulle troligen en större uppmärksamhet ske mot att 

lagerhålla en så stor mängd bränsle som skulle vara möjlig i befintliga volymer 

och avvakta politiska beslut vad avser bränslefördelning etcetera.  

Bedömningen är att flexibiliteten är stor att övergå till annat drivmedel är diesel, 

främst då biodiesel om tillgång finns. Begränsningen ligger inte i motorkonstruk-

tion utan i behovet av varmhållning av bränsletank vid låga temperaturer där 

utrustning inte är installerad. 

Generellt blir slutsatsen att transporter skulle upphöra inom någon till några dagar. 

Fortsatt produktion inom jordbruket och livsmedelsindustrin är i stort beroende av 

respektive industris egna möjligheter till lagerhållning av råvaror och färdiga 

produkter.  

I samtliga begränsningsscenario måste politiska planlösningar med ransonering, 

samordning av transporter och för prioritering av samhällets transporter i stort 

under den tid som behövs för att uppnå fortfarighetstillstånd för biodrivmedel för 

att fylla upp behovet mellan drivmedel och tillgången till fossila drivmedel. Att 

bygga upp en tillgång till biodrivmedel - odla och skörda råvaror och bygga ny 

produktionskapacitet för att fylla upp detta behov - antas också ta så lång tid att 

beredskapslagring för att fylla ut detta behov inte bedöms möjligt. 

Konsekvenserna av en fossil bränslebrist skulle ge en stor påverkan på primär-

produktion och livsmedelsindustri via den indirekta påverkan av drivmedels-

begränsningarna i transportsektorn. Men å andra sidan skulle en inhemsk storskalig 

produktion av biodrivmedel och biobränsle förändra den svenska jordbruks- och 

processindustrin. 

Intervju 4 

Produktionen levereras till slutkonsument antingen direkt, då också en del av 

förpackningen görs i egen regi, eller också via livsmedelsindustrin då den bereds 

och/eller förädlas.  

Branschsegmentet har under de senare åren genomfört en energieffektivisering. 

Energianvändningen liksom användning av fossila bränslen har minskat och 

andelen biobränslen har kontinuerligt ökat. Andelen fossila bränslen utgjorde år 

2011 ca 40 procent. Trenden är tydlig att den fossila användningen minskar,  

delvis beroende på avtrappningen av energiskattelättnad som försvinner år 2015. 

Generellt kan sägas att branschen består av ett antal större moderna energieffektiva 

anläggningar med hög produktivitet och ett stort antal små anläggningar där 

investeringsstöd torde krävas för modernisering. Branschen är mycket konkurrens-

utsatt varför det kan vara svårt att genomdriva långsiktiga strategiska investeringar. 

Industrin använder begränsat med diesel för internt behov. Transporter till och från 

industrin består av alla typer av transporter, från transport med egna fordon till att 

anlita specialiserade transportföretag. 
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Liksom i övriga industrier är idag lagerhållning av diesel och fossila bränslen be-

gränsad och lagerhållningen räcker högst för ett par veckors drift. Lagren är även 

säsongsberoende. Med hänsyn till företagens likviditet kan en lageruppbyggnad  

av insatsvaror, bränslen och eventuellt drivmedel ske i takt med intäkter erhålls  

vid försäljning av producerade varor. 

Omvandling av energi sker i huvudsak för klimatreglering och energikostnaden 

utgör ca 30- 40 procent av kostnaden totalt.  

Branschen har genomfört en stor energiomställning och de fossila bränslena i 

huvudsak, naturgas och Eldningsolja Eo1, används i första hand till spetslast som 

ställer högre krav på regleringsmöjligheter. Biobränslen används för baslast-

behovet och anläggningen får med detta en lång utnyttjningstid. Det finns dock  

en regional skillnad i det fossila bränslebehovet. I norr är inslagen av naturgas 

betydligt mindre än i söder. Likaså är det fossila beroendet mindre i norr än i de 

södra regionerna. 

Ett agerande vid en pågående omvärldskonflikt innan begränsningar av fossil-

bränslen inträder som scenario är svårbedömt. En viss kvardröjning av leveranser 

skulle kunna tänkas för att eventuellt få ett högre försäljningspris. Men transport-

problem kan innebära svårigheter att leverans färska varor. En spekulation för att 

erhålla ett högre pris skulle då kunna bytas till en förlust om varorna inte går att 

sälja som prima kvalitet. Å andra sidan ”vem bekymrar sig om kvalitet” i en 

situation där det kan vara brist på mat.  

Det är troligt att många som är och kommer att bli medvetna om riskerna med  

ett beroende av fossila bränslen investerar i anläggningar och system för att bli 

oberoende av fossila bränslen. Ju tidigare, desto stabilare investeringsförhållanden. 

Ju senare denna investering görs i förhållande till en möjlig omvärldskonflikt desto 

högre torde priset bli för investeringen på grund av tillgång och efterfrågan. Lön-

samheten är naturligtvis även beroende på hur prisutvecklingen är för producerade 

varor utvecklas under en omvärldskonflikt. För denna jordbrukssektor är känslig-

heten mot ökade energipriser relativt stor med tanke på energikostnadens andel av 

totalpriset. 

Konsekvensen av en mindre minskad tillgång på diesel och övriga fossila bränslen  

är större för mindre företag som har lägre marginaler och ofta också större behov  

av förnyelse av anläggningen. Bedömningen är att många av dessa företag kommer 

att upphöra med sin produktion. Indirekt innebär detta en ytterligare centralisering 

till större enheter. Bedömningen är dock att det fortfarande kan finnas en effektivise-

ringsmöjlighet med ökad produktivitet. Med hänsyn till att ca 50 procent av arealen 

åtgår till odling av icke matvaror finns en stor potential att övergå till matproduktion.  

Att annat alternativ är att en långsiktig reduktion av fossila bränslen skulle kunna 

innebära en omfördelning av odlingen till mer gynnsamma länder för odling om 

insatsen i bränsle för egenproduktion överstiger drivmedelsbehovet för transporter 

av samma mängd vara. Resursutnyttjandet av den begränsade tillgången på fossilt 

bränsle skulle därvid – i till exempel ett EU-perspektiv – vara effektivare.  
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Intervju 5 

Fossila bränslen används i huvudsak i form av drivmedel för fordon ute i fält samt 

som bränsle i samband med torkning av spannmål. Då även andelen fossila bränslen 

är stor för att tillverka och förädla de insatsvaror som används vid växtodling blir  

den indirekta fossila bränsleberoendet stor
7
.  

Liksom i industrin generellt är lagerhållning av fossila bränslen och diesel 

begränsad. Oljetankar fylls med bränsle för spannmålstorkning när säsongen för 

torkning infaller och dieseltankarna för drivmedel för maskiner fylls kontinuerligt 

enligt principen just-in-time. Med fyllda lager uppskattas att en full produktion 

skulle kunna upprätthållas i ett halvt år beroende på när en begränsning infaller.
8
 

Kostnaden för drivmedel utgör ca 10 procent av slutpriset på den levererade varan 

varför en prisökning på drivmedel får mindre genomslag i slutpriset. Beroende på 

hur prisutvecklingen sker i konsumentledet torde eventuellt detta kompensera en 

högre tillverkningskostnad. 

Generellt torde branschen kunna, på kort tid, övergå till RME (rapsolja). Idag sker 

redan en inblandning av RME i diesel och att helt övergå till RME är motortekniskt 

fullt möjligt. Bränsletekniska begränsningar finns vintertid då kyla gör att visko-

siteten på bränslet blir lägre
9
 – men å andra sidan är behovet av fordonsbränsle 

säsongsberoende och under vintertid lågt. Liksom för stationära anläggningar torde 

det med enkla medel vara möjligt att genom ökad inblandning eller konvertering till 

biooljor kompensera för både en lägre eller större begränsning av fossila bränslen. 

Vid en långvarig fossil bränslebrist torde fordonsparken successivt anpassas och 

optimeras mot nya bränslen. Utbytestakten av fordon kan ske snabbare vid en fossil 

bränslebrist. Omsättningstakten för jordbruksfordon uppskattas till mellan 10 och 

20 år. 

Större delen av fordonsbränslet åtgår i tillverkningsprocessen och en mindre del 

till transporter. De transporter som möjligen sker med egna fordon är spannmåls-

transporter med anledning av att det snäva tidsintervall som dessa transporter 

måste ske. Till en viss del kan även spannmålstransporter ske på entreprenad.  

Liksom i övriga sektorer är det troligt att många som är och kommer att bli med-

vetna om riskerna med förändringar i politiska styrmedel och ett beroende av 

fossila bränslen investerar i anläggningar och system för att på sikt bli oberoende  

av fossila bränslen. En övergång från diesel till el är ett troligt scenario i stationära 

tillämningar. En begränsning av diesel och övriga fossila bränslen medför en större 

uppmärksamhet på transportlogistik och större prioritering av användningen. 

Med bättre planering torde en 25 procentig reduktion inte innebära någon lägre 

produktion. Anpassningen kan ske med de marginaler som finns i dag. Vid större 

                                                 
7 Konsekvensen av långvarig fossil bränslebrist för tillverkning av insatsvaror ingår ej i 

denna intervjustudie. Med ledning av det stora beroendet av fossila bränslen (ca 90 

procent) för tillverkning av insatsvaror torde det få genomslag i högre priser som medför 

att det blir en omläggning av odling till med kväveproducerande växter. 

8 En stor del av snöröjning vintertid sker på entreprenad från jordbruket. Andelen diesel 

för snöröjning är ej uppskattad.  

9 Bränsletekniska problem sommartid kan vara bakterietillväxt mellan avskiljt vatten och 

RME.  
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begränsningar torde det bli en styrning där produktionen sker mot lönsamma 

produkter. Hur en omställning kommer att ske genom att byta grödor, byte av 

foderslag, övergång till kvävefixerande, omfördelning till vall och betesmark för 

djurhållning etcetera har inte ingått i dessa intervjuer. På sikt torde detta innebära 

en förändring av efterfrågan av både drivmedel och bränsle. För att tillgodose 

biodrivmedel, bioolja och biogas etcetera, inom transportsektorn utöver eget 

behov kan även storskaliga odlingar av grödor för fordonsbränsle bli intressant. 

Den senare frågan kanske får betraktas i ett större internationellt resursperspektiv 

med beaktande av de pris- och kostnader för produktion och transporter av såväl 

fossila bränslen och drivmedel som biobränslen. 

Intervju 6 

Verksamheten har produktion med små lager uppbyggd kring just in time 

leveranser. Större lagring sker inte förutom av varor och produkter som till sin 

karaktär har en ”inneboende lagring”
10

. Det gör ingen större skillnad när en 

eventuell begränsning sker under året, konsekvensen skulle bli ungefär lika.  

En långvarig fossil bränslebrist skulle i första hand påverka transporter och arbets-

fordon. Inom branschen pågår redan en omställning med energieffektivisering och 

ökat fokus mot icke fossila bränslen. 

Slutsatser 

Uppdragets begränsade omfattning med enbart 5 – 6 intervjuer innebär att 

resultatet från intervjuerna måste ses som enskilda svar från sektorer som kommit 

olika långt i en omställning mot fossilbränslefri produktion. Självklart varierar 

konsekvenserna också mellan företag beroende på planering och övriga förhållan-

den. Vissa gemensamma tendenser kan dock ses, vilka ger en utgångspunkt för 

generella svar och problemställningar.  

Ett försök att ge en sammanfattande svar ges nedan med utgångspunkt från 

rubriken Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel vid en 

långvarig fossil bränslebrist och de frågeställningar som framgår av bilaga 7B. 

Både jordbruksindustrin och livsmedelsindustrin skulle troligen kunna upprätt- 

hålla sin produktion vid en 25 procent begränsning av tillgången på fossila  

bränslen genom att ytterligare fokusera och prioritera verksamheten inom befint-

liga anläggnings- och maskinparker. Förutsättningarna för detta är dock att flödet 

av varor inom transportsektorn kan upprätthållas för att erhålla insatsvaror och 

råvaror respektive leverera producerade varor. Vid ytterligare begränsningar är 

bedömningen att regionala samarbeten måste till stånd för effektivisering av främst 

flöde av varor. I ett längre tidsperspektiv sker en omdisponering och omfördelning 

inom och mellan respektive sektor för att anpassa både varor och tjänster. 

Störst direkt användning av fossila bränslen har idag jordbruksindustrin, se tabell 

39 i bilaga 7B. Om tillgången på bränsle skulle begränsas mer än de 25 procent 

som diskuterats ovan är det troligt att det fossila bränslet måste ersättas av andra 

drivmedel och bränslen om dagens produktionsnivå skall upprätthållas. Motor-

                                                 
10 Produkter med ”inneboende lagring är till exempel rotfrukter som inhemsk produktion 

av potatis, morötter etcetera. 
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tekniskt är det möjligt att redan idag övergå till biodiesel som drivmedel. Begräns-

ningen av användningen av biodiesel kan ligga i temperaturberoende där behov av 

varmhållning eller inblandning av fossil diesel kan föreligga vid låga temperaturer 

och för vissa kvaliteter biodiesel
11

. Detta torde dock vara ett större problem inom 

transportsektorn där transporter sker under hela året. Inom jordbruket där produk-

tionen sker under den varma årstiden är problemen mindre. Beredskap för att kon-

vertera eller övergå till biodiesel inom jordbruket finns under förutsättning att det 

finns en tillgång till biodiesel. En utveckling av motorer för större bränsleflexibili-

tet pågår varför på sikt ett beroende av tillgången till ett bränsle undanröjs. 

I samtliga verksamheter styrs och dimensioneras anläggningen utifrån en just in 

time produktion. Kortsiktig planering görs för att kunna balansera kortare avbrott  

i energi- och bränsleleveranser. Långsiktig planering sker mot miljömål i vilket 

fossilfria bränslen ingår. 

Inom en rimligt kort tid skulle de livsmedelsindustrier som ingått i intervjustudien 

kunna ställa om sin kvarvarande andel fossila bränslen till icke fossila bränslen. 

Om en konflikt skulle uppstå om 5 år är troligt att anläggningarna är helt fossil-

bränslefria och skulle därmed kunna vara i drift för livsmedelsproduktion under 

förutsättning att transportsektorn fungerar.  

Konsekvenserna av en fossil bränslebrist skulle ha störst inverkan på Sveriges 

primärproduktion och livsmedelsindustri via den indirekta påverkan av driv-

medelsbegräsningarna i transportsektorn. Men å andra sidan skulle en långsiktig 

anpassning med inhemsk eller internationell storskalig produktion av biodriv-

medel och biobränsle förändra den svenska och internationella jordbruks- och 

processindustrin.  

                                                 
11

 Biodiesel levereras i olika kvaliteter med olika gränser för nedre drift och lagrings-

temperaturer. Vid låga temperaturer finns risk att vissa kvaliteter av biodiesel delvis kan 

stelna. För att undvika detta kan biodiesel blandas med fossil diesel när temperaturerna 

är extremt låga.  
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Bilaga 7B. Intervjuer 

ÅFs intervjufrågor på uppdrag av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel 

vid en långvarig fossil bränslebrist, en utredning som 

genomförs av JTI 

Vi tackar för att ni vill medverka i vår telefonintervju och enligt överenskommelse 

översändes en bakgrundsbeskrivning som utgör utgångspunkten för våra frågor 

samt de frågor som utgör grundstommen i vår intervju.  

Vår utredning är enbart begränsad till ett fåtal intervjuer av företag verkande inom 

jordbruks- och livsmedelsektorn och är mera av en stickprovskaraktär. Ert svar är 

mycket värdefullt för oss men vi är också medvetna om att de är en konsekvens av 

er verksamhet skall tolkas med försiktighet för att gälla som ett generellt svar. 

Bakgrund 

Jordbruket är idag i hög grad beroende av fossil energi. Detta finns belagt och 

påtalat inom ett flertal utredningar. 

Nedanstående frågor är med utgångspunkt från ett scenario att det uppstår en 

omvärldssituation där tillgången på fossil energi blir begränsad. Frågeställningen 

utgår från tre nivåer på begränsningen, 25 %, 50 % och 75 procent jämfört med 

dagens nationella nivå.  

Utgångspunkten har varit att begränsningen är på global nivå men att samma 

begränsning uppstår på nationell nivå. 

Vi får anta att det under en längre tid har pågått någon form av konflikt och att 

omvärlden har varit medvetna om detta men att konflikten snabbt ha trappats upp 

för att plötsligt övergå i till ett tillstånd där tillgången till fossil energi stryps och 

konsekvensen av detta får ett snabbt genomslag på marknaden till de volymer som 

angetts ovan. Vår frågeställning avser den period som börjar med att tillgången 

stryps fram till det att en omställning till denna nya nivå har genomförts, politiskt 

och tekniskt. Med ovanstående antagande framgår att begränsningen kommer att 

bli bestående, det vill säga att omvärlden upplever ingen återhämtning i leverans-

erna utan de bibehålls på denna nivå. Långsiktigt kommer det således det ske en 

omställning och anpassning av samhället ske till dessa nivåer.  

Frågan vi här ställer oss är hur jordbruk- och livsmedelindustri praktiskt skulle 

svara på denna situation, både när bränslebristen plötsligt uppstår och i det tids-

perspektiv som infasningen sker mot en normalisering av en ny nivå på bränsle-

tillgång. Det vill säga vår tidshorisont är relativt kort vad avser den tid som fråge-

ställningen gäller. 

Komplexiteten och beroendet av fossil energi i samhället och jordbruks- och 

livsmedelindustrin är stor. En övergripande bild av detta framgår av nedanstående 

figur. Figuren visar en schematisk bild av flöden av varor och tjänster med tillförsel 

av fossila bränslen och drivmedel. Figuren gör ej anspråk på att vara komplett men 

kan ge en bra utgångspunkt för vår diskussion i samband med vår intervju. 
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Figur 29. Översiktlig varu- och tjänsteflöde. 

I Tabell 49 finns en sammanställning av energianvändningen fördelat i procent 

per bränsleslag inom jordbruks- och livsmedelsektorerna inklusive insatsvaror till 

jordbruket som omfattas av fodertillverkning, gödning etc. Det som framkommer 

av tabellen är att en begränsning av fossil energi kommer även att påverka möjlig-

heter till leveranser av insatsvaror till jordbruket vilket är en indirekt konsekvens 

utöver den direkta konsekvensen av en bränslebrist.  

Tabell 49. Procentuell fördelning av energislag per sektor, exklusive transporter. 

Bränsle Insatsvaror Primärproduktion Livsmedelsindustri 

Diesel 13 49 2,5 

Fossil 78 23 43 

El 8 29 52 

Fjärrvärme 0 0 2,2 

Biobränsle 0,1 0 0,1 

Total 99,1 101 99,8 

I tabellen har en fördelning gjort av den fossila energin i grupperna diesel som 

avser drivmedel och fossilt bränsle som avser övriga energislag som olika typer av 

eldningsoljor, fossilgas etcetera som tillförs industrin. Liksom figuren ger tabellen 

enbart en översiktlig bild av energitillförseln.  

Att notera är att transportsektorn, detaljhandel samt lantbrukens bostadshus etc.  

ej omfattas i denna intervju. Det enda undantaget avser de interna transporter som 

sker i som respektive sektor. Det således av denna anledning som dieselanvänd-

ningen är uppgår till nästan 50 procent av jordbrukets energianvändning exklusive 

fiskenäringen. 

Även om det i vårt uppdrag enbart avser en övergripande analys av diesel 

bedömer vi att denna analys får en stor påverkan av hur tillgång, efterfrågan och 

Fossila bränslen samt drivmedel - global nivå

Fossila bränslen samt drivmedel - nationell nivå

Förnybara bränslen
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pris utvecklas på övriga fossila bränslen. Vidare finns naturligtvis en konsekvens 

och följdverkningar mellan de olika sektorerna. I de intervjufrågor som ställs 

kommer indirekt även dessa frågor att belysas. 

Initialt förutsätter vi att den reduktion av fossila bränslen som antagits gäller för 

alla fossila bränsleslag oberoende av det är drivmedel eller bränsle för processer 

och uppvärmning. 

Nulägesbeskrivning 

 Företaget och dess verksamhet. 

 Företagets nuvarande förbrukning av diesel och fossila bränslen. 

 Finns lagerhållning av diesel och fossila bränslen. Hur länge skulle ett 

sådant lager räcka? Gärna intervall om förbrukningen är säsongsberoende. 

Hur stor är er uthållighet för ett totalt stopp? 

 Till vad används diesel och fossila bränslen, reservkraft, fordon, övriga 

användning.  

 Hur stor andel utgör dieselkostnaden av ert leveranspris till er kund? 

Motsvarande fråga för övriga bränslen. Motsvarande fråga för energi-

kostnaden totalt.  

 Har ni idag någon flexibilitet att kunna övergå till annat drivmedel än 

diesel? Samma fråga avseende bränsle. 

 Hur sker er leverans av producerade varor till kund, till exempel leverans 

fritt till kund med egna fordon, entreprenör eller hämtad kund med egna 

fordon?  

 Har ni någon uppfattning om hur priskänsliga ni är, i förhållande till 

dagens prisnivå? 

Omvärldsanalyser 

 Vilken typ av åtgärder skulle ni göra under den tid som ni bedömer att en 

omvärldskonflikt pågår med som ni upplever skulle kunna begränsa till-

gången på diesel och fossila bränslen. 

 I vilket syfte skulle dessa åtgärder göras. 

 Vilken påverkan skulle du bedöma dessa åtgärder skulle kunna göra med 

avseende på er produktion. 

”Tänket är” att ni är medvetna om att den pågående konflikten snabbt skulle 

kunna trappas upp med allvarliga konsekvenser både för tillgången till och pris-

bilden på diesel och fossila bränslen - men ni har ingen möjlighet att bedöma vid 

vilken tidpunkt eller om detta kommer att ske. 
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Vid reduktion av diesel och övriga fossila bränslen 

 Hur skulle ni bedöma att en minskad tillgång till diesel skulle innebära för 

konsekvenser 

Reduktion av tillgången till respektive nivå blir oberoende av prisnivå på samma 

sätt som mellan reduktionen mellan global till nationell nivå. 

Reduktion med 25 % 

Utgångspunkten blir vid 25 procent reduktion i förhållande till nuvarande 

användning med bibehållet pris på diesel och fossila bränslen med följdfrågor 

med olika nivåer på högre bränslepriser. 

 Vid vilken nivå skulle priset menligt påverka verksamheten under 

förutsättning att allt annat är lika. 

 På viket sätt skulle detta påverka verksamheten.  

 På viket sätt sker anpassning till de nya förutsättningarna. 

 Hur stor bedömer ni er uthållighet vara i förhållande till politiska och 

tekniska omställningar. 

 Inom vilken tidsperspektiv skulle en dieselbrist få genomslag i er 

produktion.  

 Samma fråga men avseende på övriga fossila bränslen. 

 Bedömer ni att ni indirekt skulle få problem med leveranser av insatsvaror 

och råvaror för att upprätthålla er verksamhet/produktion. 

Hur skulle ni ställa er till ett sådant faktum.  

Hur skulle ni agerat med avseende på förberedande åtgärder, se omvärlds-

analyser. 

 Hur stor andel av leveranser etcetera hanteras av transportföretag som 

levererar och hämtar produkter och varor. Hur stort är beroendet av dessa 

tjänster. 

Reduktion med 50 respektive 75 % 

Samma frågor som för 25 procent men med 50 respektive 75 procent i förhållande 

till nuvarande volymer. 

Här kommer med största sannolikhet det kraftigt minskade utbudet av diesel ge 

stor påverkan på priset. Det är troligt att det kommer att bli en rejäl höjning av 

konsumentpriset liksom att efterfrågan kommer att förändras. Detta bör has med  

i beaktning när dessa reduktioner diskuteras.  

Vilket/vilka led bedömer ni vara mest känslig vid en bränslebrist. Föreligger det 

någon skillnad i bedömning för de olika bristnivåerna. 

 



109 

 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Generella frågor 

Transporter inom jordbruks- och livsmedelindustrin 

Förhållanden i dag  

Hur stor del av dieselanvändningen åtgår till egen förbrukning för produktions-

processen och för interna transporter inom din verksamhet. 

Hur stor andel utgörs av diesel till transport av färdiga varor, det vill säga för att 

leverera produkter och varor från din verksamhet till din mottagare(kund). 

Hur sker transporterna av färdigvaror om dessa inte sker med egna fordon. Hur 

stor andel av transporterna sker med egna fordon respektive hanteras av transport-

företag.  

Har du någon uppfattning om att konsekvensen skulle vara olika för olika 

regioner. 

Vid fossil bränslebrist 

Skulle en större samordning av transporterna kunna ske för att kompensera brist 

på bränsle. Till vilken grad skulle detta kunna ske. 

Vilka begränsningar skulle ni ha för lagring av färdiga varor: 

 avsaknad av utrymme,  

 kan ej lagras på grund av bäst före datum och just in time 

 någon annan begränsning  

Vid 25 % reduktion 

Vid 50 % reduktion 

Vid 75 % reduktion 

Om ni skulle få tillgång till diesel och fossilt bränsle för produktionsprocessen 

enligt den nivå som framgår ovan men inte till transporter. Relatera även till 

prisnivå.  

Vad kommer att hända vid avseende begränsningar i din omvärld tror du.  

Vid 25 % reduktion 

Vid 50 % reduktion 

Vid 75 % reduktion 

Transporter inom transportsektorn 

Kommer inte att behandlas 
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Övriga frågor 

Hur snabbt skulle ni vilja att politiska styrmedel skulle komma tillstånd. 

Bedömer ni att det finns någon medvetenhet och beredskap för dessa frågor idag 

och i så fall vilka led/aktörer. 

Ingår risk för bränslebrist i den planering som ni har i dag. I så fall till vilken grad.  

Har ni lager för att kunna stänga av produktionen på ett planerat sätt och 

”konservera” anläggningen för en säker idriftsättning
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