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Sammanfattning 
 
I denna rapport redogörs för en översiktlig miljöanalys av ekologisk grisköttsproduktion 
utförd med hjälp av metodiken för livscykelanalys (LCA).  
 
Studiens viktigaste syfte har varit att öka kunskapen om vilken miljöpåverkan som ekologisk 
grisköttsproduktion ger upphov till för att förbättra möjligheterna att utveckla produktionen i 
en hållbar utveckling. Studien har finansierats av Mat 21 via projektet ”Miljösystemanalys av 
typgårdar” och Landstingets Hallands forskningsfond. Studien omfattar livscykeln av 
ekologiskt griskött från produktion av insatsvaror till jordbruket och därefter alla aktiviteter i 
samband med produktionen på gården. Systemgränsen är därmed gårdsgrinden. 
 
Produktionen har studerats med utgångspunkt från två modellgårdar vilka har konstruerats 
med hjälp av lantbrukare och rådgivare. De två gårdsexemplen representerar sydsvenska och 
mellansvenska förhållande. 
 
Den funktionella enheten (FE) i studien är ett kg ben - och fettfritt kött. För den 
miljöpåverkan som utsläpp av nitrat och ammoniak kan orsaka har även utsläppen per hektar 
åkermark analyserats. För att fördela miljöpåverkan mellan huvudprodukt och biprodukter har 
ekonomisk allokering använts. Uppförande av byggnader och maskiner, mediciner och 
mindre förnödenheter har inte inkluderats i studien. Följande miljöeffekter har beaktats: 
energianvändning, resurser, mark (ianspråktagande och typ av markanvändning), pesticider, 
bidrag till klimatförändring, övergödning och försurning. 
 
Energianvändningen var knappt 22 MJ/FE för produktionen vid de två modellgårdarna. 
Ungefär 90 % av energianvändningen härrörde från fossila bränslen där dieselförbrukningen i 
gårdens traktorer var den helt dominerande posten. 
 
Markanvändningen var ca 36 m2*år/FE för de båda produktionssystemen. Cirka hälften av 
markanvändningen utgjordes av spannmål. Vall för grisarnas bete och för gröngödsling 
utgjorde en stor del av markanvändningen. 
 
Användningen av pesticider var 0 respektive 0,17 gram aktiv substans/FE för modellgård Syd 
respektive Mellan. Pesticidanvändningen i grisköttets livscykel skedde i odlingen av 
proteinråvaror till foderindustrins produktion av koncentrat. 
 
De totala utsläppen av växthusgaser uppgick till 4,8 – 4,9 kg CO2-ekvivalenter/FE, lustgas 
(N2O) var det dominerande bidraget för båda modellgårdarna. När det gäller utsläpp av 
övergödande ämnen var nitrat det mest betydande utsläppet. Nitratutsläpp härrör sig från 
markläckage vid odling av fodergrödor och från grisarnas betesytor. Den södra modellgårdens 
köttproduktion hade högre potential för övergödning p g a högre markläckage. 
 
En viktig förbättringsåtgärd är att förbättra kväveutnyttjande, i utfodring såväl som 
foderodling. En minskad foderförbrukning samt ett grisfoder som innehåller lägre andel av 
proteinråvaror skulle minska markanvändning och därmed sannolikt också nitratutsläpp samt 
reducera förlusterna av lustgas och ammoniak som uppstår i hanteringen av grisarnas 
stallgödsel. 
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1 Inledning och bakgrund 
 
Ekologisk produktion av griskött skiljer sig mycket från konventionell och denna skillnad 
bottnar framförallt i synen på djurens välfärd. Härigenom skiljer sig produktion av ekologiskt 
griskött väsentligt från ekologisk nötköttsproduktion där likheterna är större mellan ekologisk 
och konventionell produktion. Först under senare år har ekologisk grisproduktion fått en viss 
volym men den måste fortfarande betraktas som en nischproduktion. P g a de små volymerna 
och de stora skillnaderna jämfört med konventionell grisproduktion finns det begränsat med 
data om förbrukning av olika resurser i ekologisk grisköttsproduktion. Vidare är de modeller 
som används för att beräkna utsläpp av de reaktiva kväveföreningarna nitrat, ammoniak och 
lustgas utvecklade för konventionellt jordbruk och det finns mycket få eller inga mätningar 
alls av viktiga kväveförluster från ekogrisproduktion. 
 
Med dessa förutsättningar vid handen skall denna studie ses som en översiktlig miljöanalys av 
ekologiskt griskött där metodiken för livscykelanalys (LCA) har använts. Resultaten skall 
tolkas med försiktighet eftersom använda indata i många fall inte är uppmätta i praktiskt 
lantbruk. 
 
Med hjälp av lantbrukare och rådgivare har två modellgårdar konstruerats. Den södra 
modellgården är belägen i Halland och data för detta produktionssystem har tagits fram i ett 
projekt under Naturresursforum Halland och finansierats av Landstinget Halland. 
Modellgården i Mellansverige är belägen i Enköpingstrakten och data för denna gård liksom 
studiens resultatbearbetning har tagits fram och finansierats inom Mat 21-projektet 
Miljösystemanalys av typgårdar. Ett stort tack riktas till de som bidragit i arbetet med att ta 
fram data: Lantbrukare Lennart Bengtsson, Getinge, Kristina Darelius, Plönningeskolan, 
Harplinge, Maria Alarik, Hushållningssällskapet Uppsala-Stockholm och Ingela Löfquist, 
Hushållningssällskapet Kristianstad. 
 
LCA är en metod med vilken man kartlägger den potentiella miljöbelastningen som orsakas 
av en produkt under dess livslängd. I LRF-projektet ”LCA av sju svenska livsmedel” 
framkom tydligt att en mycket stor del av animalieproduktionens miljöpåverkan ligger i 
gårdsproduktionen och framställandet av insatsvarorna till gården. Därför är det denna del av 
livscykeln som analyseras i detta arbete. Ramverket för LCA-metodiken är standardiserat 
inom ISO 14 000. I en LCA ingår fyra obligatoriska delar: 

1) Definition av mål och omfattning: här anges syftet med studien, hur resultaten skall 
användas och skälen till varför studien genomförs. Det undersökta systemet beskrivs 
som t ex dess funktion och systemgränser. En räknebas för studien (dvs den 
funktionella enheten) definieras till vilken resursförbrukning och emissioner relateras. 

2) Inventeringsanalys: här redogörs för alla data som inventerats i studien. 
3) Miljöpåverkansanalys: här åskådliggörs den potentiella miljöpåverkan som det 

undersökta systemet ger upphov till. 
4) Tolkning av resultat: i det sista steget diskuteras resultaten från inventeringsdelen och 

miljöpåverkansanalysen mot bakgrund av studiens mål och omfattning. Eventuellt 
genomförs känslighetsanalyser och förbättringsmöjligheter diskuteras. 

 
Djuromsorg ingår inte i LCA-metodiken och det förtjänar att poängteras att denna studie är en 
strikt analys av den ekologiskt grisköttsproduktionens miljöpåverkan och att en analys av 
djurens välfärd inte ligger inom studiens mål och syfte. 
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2 Mål och omfattning 
 
2.1 Studiens mål och syfte 
Målsättning med denna studie är att genomföra en översiktlig livscykelanalys, så kallad 
”screening”, av gårdsproduktion av ekologiskt griskött. 
 
Syftet med studien är att öka kunskapen om miljöpåverkan i grisköttets produktionssystem för 
att kunna beskriva vilka delar i livscykeln som är mest de mest miljöpåverkan (s k 
”environmental hot-spots”). Den framtagna kunskapen skall också tillsammans med tidigare 
genomförda LCA-studier av grisproduktion utgöra grund för framtidsstudier. 
 
Kunskap om produktionens miljöeffekter som framkommer genom studien kan användas för 
att utveckla produktionen av ekologiskt griskött i en mer hållbar riktning, t ex förbättra 
fodrets sammansättning eller förändra systemet för djurens utevistelse. 
 
 
2.2 Studiens omfattning 
Studien omfattar livscykeln för ekologiskt griskött från och med produktionen av insatsvaror 
såsom diesel och foderkoncentrat till och med leveransen av de slaktfärdiga grisarna vid 
gårdsgrinden. Andra LCA-studier av griskött visar att gårdsproduktionen, där vegetabilier i 
form av fodergrödor förädlas i grisarna till kött, är den helt dominerande fasen när det gäller 
total miljöpåverkan i köttets livscykel. Därför fokuseras  gårdsproduktionen i denna studie. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figur 2.1  Översiktligt flödesschema för den modellerade livscykeln av ekologiskt griskött. 
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I studien har två modellgårdar med ekogrisproduktion i sydvästra Sverige och Mellansverige 
konstruerats. Eftersom det har visat sig omöjligt att erhålla alla indata som krävs från en reell 
ekogrisgård har denna arbetsmetod valts. Data om produktion av ekologiska grisar och foder 
har insamlats från olika gårdar, bearbetats av rådgivare och författarna och satts samman till 
två gårdsexempel, hädanefter kallade modellgård Syd och Mellan. Förutsättningarna var att 
gårdarna skulle ha hög självförsörjningsgrad av foder. I sydvästra Sverige skulle 
modellgården ha stor grisbetesareal för att undvika stora kväveläckage vilket det finns en risk 
för vid hög djurtähet på små ytor. Utlakning av kväve har setts som ett viktigt miljöproblem i 
sydvästra Sverige. Modellgården i Mellansverige har grisarna koncentrerade på mindre 
betesytor men har ändå gröngödslingarealer i växtföljden vilket krävs för att växtföljden inte 
skall bli för spannmålsdominerad. 
 
Modellgårdarna är helt inriktad på produktion av griskött och har suggor och slaktsvin 
integrerat på gården. Utflödet av produkter från gården domineras därför helt av grisar för 
köttproduktion. Modellgård Syd har ett överskott av rundbalsensilage vilket avyttras till 
granngård med hästar.  
 
 
2.3 Funktionell enhet 
Den funktionella enheten är räknebas i systemanalysen och skall avspegla produktens nytta 
och vara praktisk mätbar. Den funktionella enheten i studien är 1 kg benfritt och fettfritt 
kött vid gårdsgrinden. 
 
I miljöpåverkansanalysen av utsläppen av övergödande och försurande ämnen används också 
ett hektar åkermark som funktionell enhet (beräkningsbas). Övergödning och försurning är  
lokala och regionala miljöproblem och den lokala koncentrationen har därför betydelse för 
effekterna. 
 
 
2.4 Systemgränser 
I analysen av odling av foderspannmål och råvaror till koncentrat ingår inflöden av material 
och energi, såsom diesel, olja för torkning och stallgödsel. När det gäller pesticider är endast 
användningen av pesticider inkluderad, inte tillverkning, transporter och annat som står för en 
förhållandevis liten del av resursbehov och emissioner i förhållande till övriga delar av 
odlingssystemet. 
 
Mediciner är exkluderade ur studien. Liksom för produktion av pesticider är det mycket 
sannolikt att dessa står för en mycket liten del av det totala resursbehovet och emissioner i 
förhållande till övriga systemet. När det gäller emissioner av medicinrester till ekosystemen, 
som t ex via antibiotikarester i stallgödseln, finns det otillräckliga kunskaper för att göra en 
miljöpåverkansbedömning. 
 
Utflöden av emissioner, såsom ammoniak och metan, ingår i analysen. Åkermarken betraktas 
som en del av odlingssystemet, d v s ämnen som lämnar rotzonen och inte längre är 
tillgängliga för växterna blir emissioner till grund - och ytvatten. 
 
I analysen ingår inte vattenanvändning eftersom det inte ses som en begränsad resurs. All 
direkt energi i form av el och diesel för djurhållningen ingår liksom alla emissioner för 
djurhållningen. För elförbrukning har data för svensk genomsnittsel använts. Den svenska 
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elmixen består främst av vattenkraft och kärnkraft, vilka är basen för mer än 90 % av 
elproduktionen i Sverige. 
För transporter är det endast miljöpåverkan från bränsleförbrukning och framställning av 
diesel som är inkluderat. Transportdata har hämtats från NTM:s hemsida.1 Mass-och 
energiflöden har omräknats enligt NTM: 35,2 MJ/dm3 diesel (MK1). Ingen hänsyn är tagen 
till produktion och underhåll av transportfordon, vägar osv. 
 
Produktion och underhåll av byggnader och lantbruksmaskiner är ej inkluderade i studien. 
 
 
2.5 Allokeringar 
Allokering beskriver processen när miljöpåverkan och resursbehov fördelas mellan 
huvudprodukt och biprodukt(er). Rapsproduktion är exempel på en process när förutom olja 
och biprodukten proteinfoder (rapsmjöl) bildas. Miljöpåverkan av odlingen, liksom från 
extraktionen av rapsfröet, måste på något sätt fördelas på de två produkterna. 
 
I studien har ekonomisk allokering tillämpats, d v s miljöpåverkan mellan huvudprodukt och 
biprodukt har fördelats efter deras ekonomiska värde. 
 
 
2.6 Datakvalitet 
Ekologisk grisköttsproduktion är ett produktionssystem under utveckling. Detta försvårar 
datainsamlingen och minskar möjligheterna att jämföra data och nyckeltal med andra gårdar 
med samma produktionssystem. I konventionell grisproduktion har det pågått utveckling av 
avel och foder under lång tid och genom rådgivningsarbete har man byggt upp god kunskap 
om produktionen genom olika nyckeltal i t ex RASP. Problemet med att finna säkra och 
verifierbara data är orsaken att denna studie bygger på modellgårdar som alltså inte finns i 
verkligheten. Genom insamling av uppgifter från olika ekogårdar och samtal med rådgivare 
och lantbrukare har indata om foderförbrukning, skördar mm kunnat fastställas som bedöms 
som rimliga. Beräkningar av emissioner från systemet har gjorts med de modeller som finns 
tillgängliga, t ex modeller för beräkning av kväveläckage. Problemet i dessa beräkningar 
ligger framförallt i att det finns så lite försök om näringsförluster i samband med grisarnas 
utegångsvistelse att dessa data måste ses som osäkra. De emissionsberäkningar som har gjorts 
har stämts av mot de få undersökningar som finns och validerats gentemot en näringsbalans 
på gårdsnivå. Dessa begränsningar i datakvalitet är viktiga att klart för sig när resultaten 
tolkas. 
 
 
 

                                                 
1 www.ntm.a.se Nätverket för transporter och miljö. 
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3 Inventering 
 
3.1 Beskrivning av modellgårdarna 
Modellgård Syd finns i sydvästra Sverige (mellersta Halland), den har relativt lätta jordar (allt 
kan vårplöjas) och består av 70 ha åker. Växtodlingen producerar foder till grisarna och 
vallarealerna kan sägas ersätta stallet eftersom en stor del av produktionen är baserad på 
utegångsdrift. Suggorna går ute året runt och slaktsvinen från maj till september. Den enda 
stallproducerad stallgödseln används till spannmål det sista året i växtföljden (tabell 3.1). 
 
Tabell 3.1   Växtföljd på modellgård Syd 
År, areal Gröda Användning, bearbetning Gödsling 
1: 10 ha Vall I Skörd 1; rundbalsensilage 

Därefter grisbete 
Grisars betesgödsel, 
gröngödsling 

2: 10 ha Vall II Grisbete hela året, plöjs först på 
våren 

Grisars betesgödsel, 
gröngödsling 

3: 10 ha Korn + fånggröda Foderspannmål, grisbete höst. 
Plöjning vår 

Ingen 

4: 10 ha Ärter + vallinsådd Proteinfoder, insådd efter ärtskörd 
av vall 

Ingen 

5: 10 ha Vall I Grisbete Grisars betesgödsel, 
gröngödsling 

6: 10 ha  Höstvete + fånggröda Foderspannmål, grisbete höst, 
Plöjning vår 

Ingen 

7: 10 ha Havre + insådd av vall Foderspannmål, insådd till ny vall 15 ton/ha flytgödsel 
 
 
Eftersom gården inte har nötkreatur produceras mer rundbalsensilage (år 1) än vad grisarna 
äter. Därför avyttras drygt 2/3-delar av ensilageproduktionen. Av ärter produceras ett litet 
överskott; 1/6-del av skörden säljs årligen. Totalt behövs 117 ton foderspannmål per år vilket 
innebär att en liten del spannmål (ca 9 ton) årligen behöver köpas in. 
 
Modellgård Syd har 25 suggor som varje år producerar 18 avvanda smågrisar motsvarande 
450 slaktsvin. För att undvika risk med stora kväveläckage har det beräknats stora ytor för 
grisarnas betesproduktion. I växtföljden ingår årligen 30 ha vall (år 2 och 5, samt bete efter 
vallskörd 1 i Vall I, år 1) samt fånggrödor år 3 och 6 som bete höst/vinter. Detta motsvarar 30 
ha vall /25 suggor = 1,2 ha vall per sugga+slaktsvin samt 20 ha fånggrödor/25 = 0,8 ha 
fånggröda/sugga och slaktsvin. Albertsson Juhlin et al (2001) har beräknat arealbehovet i 
ekologisk grisproduktion och för att klara växtnäringsfördelning i växtföljden och smittotryck 
bedöms 1,4 – 1,5 ha grisbetesareal/sugga och slaktsvin krävas i system där slaktsvin vistades 
inomhus oktober -april. Eftersom modellgården har ett utlakningskänsligt läge i sydvästra 
Sverige har det setts som viktigt att i denna fallstudie följa denna rekommendation. Vidare 
använder gården fånggrödor i stor omfattning. 
 
Modellgården Mellan finns i Mellansverige i närheten av Enköping, den har lerjord och består 
av 240 ha åker. Växtodlingen producerar foder till grisarna, spannmål och ärter. I växtföljden 
ingår gröngödslingsvallar två år av sju. Delar av dessa gröngödslingsvallar (nära 
gårdscentrum) används för grisarnas utevistelse. Suggorna går ute året runt och slaktsvinen 
från maj till september. Den enda stallproducerad stallgödseln används till spannmål det sista 
året i växtföljden (tabell 3.2). 
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Tabell 3.2  Växtföljd på  modellgård Mellan 
År, areal Gröda Användning, bearbetning Gödsling 
1: 34 ha Gröngödslingsvall Ingen bortförsel av vall Gröngödsling 
2: 34 ha Höstvete Foderspannmål, höstplöjning Från förfrukt 
3: 34 ha Ärter Foder, höstplöjning  
4: 34 ha Korn/höstvete Foderspannmål Från förfrukt 
5: 34 ha Gröngödsling/ensilage Grisbete på ca 50 %, resten 

ensilage sedan gröngödsling 
Grisars betesgödsel, 
gröngödsling 

6: 34 ha  Vårvete/höstvete Foderspannmål, höstplöjning Från förfrukt 
7: 34 ha Havre + insådd av vall Foderspannmål, insådd till ny vall 15 ton/ha flytgödsel 
 
 
Modellgård Mellan har 80 suggor som varje år producerar 19,2 avvanda smågrisar 
motsvarande 1 536 slaktsvin. Gården är i stort sett självförsörjande på foderspannmål, mindre 
kvantiteter korn och ärter köps in. 18 ha vall avsätts årligen för grisarnas utevistelse vilket 
roterar i växtföljden och utgör del av gröngödslingsvallarna (år 5). På denna yta betar 
suggorna året runt och slaktsvinen under maj till september. 
 
 
3.2 Modellgårdarnas djurhållning 
3.2.1 Köttproduktion 
Grisarnas produktionsdata framgår ur tabell 3.3. Utslagssuggornas köttproduktion (beräknat 
per producerad slaktsvin) uppgår till ca 3 % av köttproduktionen, utslagsprocent var ca 35 % i 
Syd och 44 % i Mellan. 
 
Tabell 3.3  Data om köttproduktionen 
 Modellgård Syd Modellgård Mellan 
Lev vikt vid slakt, kg/slaktsvin 112,3 113 
Slaktutbyte, % 73 75 
Slaktvikt, kg/slaktsvin 82 85 
Kött-utbyte, % 57 57,8 
Benfritt kött/slaktsvin, kg 46,7 49,3 
Benfritt kött från utslagssugga/gris, kg 1,7 1,9 
Totalt benfritt kött/gris, kg 48,4 51 
 
 
3.2.2 Foderförbrukning på modellgård Syd 
Uppmätta och verifierade data om foderförbrukning i praktisk drift på ekogrisgårdar finns 
tillgängliga i mycket liten omfattning. Det är dock känt att foderförbrukning är större än i 
konventionell drift, framförallt p g a det större energibehovet eftersom ekogrisar rör sig 
väsentligt mer, men också p g a av ett sämre foderutnyttjande eftersom foderproteinet inte är 
lika väl anpassat som i konventionell uppfödning (t ex tillåts ej syntetiska aminosyror) och  
p g a större foderspill. 
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För modellgård Syd har det beräknats en foderförbrukning som är ca 20 % högre än 
konventionell produktion. Detta motsvarar 3,85 kg foder/kg levande vikt hos slaktsvinet (inkl 
del av suggan). Total foderförbrukning i för modellgård Syd är därmed 435 kg/slaktsvin (inkl 
del av suggan). Cederberg & Darelius (2001) beräknade en foderförbrukning om 355 
kg/slaktsvin (inkl sugga) i en LCA av konventionell kött där data hämtades från en 
konventionell gård med mycket goda produktionsresultat. 
 
Tabell 3.4  Fodrets sammansättning och ursprung på Modellgård Syd 
Råvara Viktsandel, 

% 
Ursprung 

Vete 27 Gård + närodlat 
Korn 20 Gård 
Havre 13 Gård 
Vetekli 10 Närliggande kvarn, biprodukt 
Ärter 13 Gård 
Rapsexpeller 8 Från foderindustri 
Potatisprotein 3 Från foderindustri (ej KRAV-märkt) 
Grönmmjöl 3 Från foderindustri 
Mineraler 3 Från foderindustri 
Summa 100  
 
 
Modellgård Syds fodersammansättning framgår ur tabell 3.4. Allt foder bereds på en 
närliggande kvarn (lokal Lantmannaförening, avstånd 5 km). Gårdens foderspannmål 
transporteras dit där den torkas och legolagras. Lokalföreningen köper in råvaror, 
företrädesvis till proteinkoncentrat, maler och blandar fodret och transporterar det färdiga 
grisfodret till modellgården. Alla råvaror är KRAV-märkta utom potatisproteinet. 
Data om foderproduktionen finns i avsnitt 3.4. 
 
1/3-del av den totala foderkonsumtionen går till suggor och smågrisar, medan 2/3-delar 
förbrukas under slaktsvinsperioden. Fodersammansättningen i tabell 3.4 visar ett viktat 
medeltal; slaktsvinsfodret innehåller en högre andel av protein (ärter, raps). 
 
För grisarnas konsumtion av vallfoder har data från Jordbruksverket använts (JBV 1999). Här 
beräknas 200 kg TS grovfoder/sugga och år samt 10 kg TS/slaktsvin. 25 % har lagts till för 
spill. För suggorna beräknas att grovfodret utgörs av bete under 5 månader och ensilage som 
utfodras på betet under 7 månader. För slaktsvinen beräknas att ensilaget endast används 
under innesäsongen och att de fem månader slaktsvinen går ute är grovfoderintaget bete. Total 
beteskonsumtion beräknas därmed till 5 ton TS. Detta är endast en liten del av vad vallarna 
avkastar, övrig vallskörd (förutom 1:a skörden Vall I år 1, se tabell 3.1) kan därför ses som 
gröngödsling. 
 
Halmförbrukning beräknas enligt JBV (1999) till 1 000 kg halm/sugga och år samt 50 kg 
halm/slaktsvin och år. Halmen storbalspressas; energiförbrukning för pressning och från fält 
beräknas till 1 l diesel/ton halm (Cederberg & Darelius, 2001). 
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3.2.3 Foderförbrukning på modellgård Mellan 
Total foderförbrukning på modellgården är 408 kg/slaktsvin (inkl del av suggan).  
 
Tabell 3.5  Fodrets sammansättning och ursprung på modellgård Mellan 
Råvara Suggfoder, 

Vikts- % 
Slaktsvin, 
Vikts- % 

Ursprung 

Vete 51 45 Gård 
Korn 22,5 12,6 Gård 
Havre 6,5 5 Gård 
Ärter 5 20 Gård + närodlat 
Eko 15 konc 15  Konc från foderindustri 
Futurex 18 konc  17,4 Konc från foderindustri 
 
 
Allt foder bereds på gården. Mindre mängder ärter och lite vete köps in från lokal odling. 
Koncentrat anpassade för ekoproduktion köps in från foderindustrin (Västerås). Koncentraten 
innehåller framförallt rapskaka (konventionell), ärter (konventionell) och potatisprotein 
(konv). Dessutom ingår mindre mängder majsglutenmjöl, vetegluten, vetekli, kalk, mineraler 
och salt. Ytterligare data om foderproduktion framgår ur avsnitt 3.5. 
 
För grisarnas konsumtion av vallfoder och halm har data från Jordbruksverket använts (JBV 
1999) enligt ovan. 
 
3.2.4 Näringsbalanser i foderkonsumtionen på modellgård Syd 
För att beräkna näringsutnyttjandet i produktionen och för att erhålla en grund för 
beräkningarna av förluster av ammoniak och lustgas från stallar och bete, har en 
näringsbalans för djurens foderomsättning beräknats. För spannmålens näringsinnehåll har 
medeltal från Jordbruksverkets kalkylprogram STANK erhållits, för näringsinnehållet i de 
inköpta foderråvarorna har data från foderindustrin använts.  
 
Tabell 3.6   Näringsbalans för sugga och smågrisar 
Flödespost Kg N/sugga 

inkl smågrisar 
Kg P/sugga 

inkl smågrisar 
Kg K/sugga 

inkl smågrisar 
INPUT: foder    
Foderspannmål o kli 34,5 8,53 10,01 
Protein 24,5 1,33 8,74 
Mineraler  8,97  
Grovfoder 5,44 0,42 5 
Summa foder in 64,7 19,25 23,8 
INPUT: övrigt    
Gyltämne, 35 % av 25 kg 0,23 0,04 0,02 
Halm 7 1 10 
OUTPUT: produkter    
Smågrisar: 18*25 kg 11,7 2,1 1 
Sugga: 35 % * 200 1,8 0,32 0,15 
Summa i produkter 13,5 2,4 1,15 
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N-effektiviteten i utfodringen av suggor och smågrisar är 21 %. Restposten i stallgödseln är 
51,2 kg N/sugga inkl smågrisar. P- och K-effektiviteten i utfodringen är 12,5 respektive 5 %. 
Den stora merparten av fosfor och kaliuminnehållet i fodret stannar således i stallgödseln på 
betet. 
 
Tabell 3.7  Näringsbalans för slaktsvin 
Flödespost Kg N/slaktsvin Kg P/slaktsvin Kg K/slaktsvin 
INPUT: foder 
Foderspannmål o kli 
Proteiner 
Mineraler 
Grovfoder 
Summa foder in 

 
3,31 
4,17 

 
0,27 
7,75 

 
0,84 
0,26 
0,46 
0,02 
1,58 

 
0,99 
1,36 

 
0,25 
2,6 

INPUT: övrigt 
Smågris 
Halm 

 
0,65 
0,35 

 
0,12 
0,05 

 
0,06 
0,5 

OUTPUT: produkter 
Slaktsvin 
Summa i produkter 

 
2,94 
2,94 

 
0,52 
0,52 

 
0,25 
0,25 

 
 
Från tabell 3.7 framgår att utnyttjandegraden av N i foderintaget under slaktsvinsperioden är 
2,29 kg N ansatt i grisen av totalt 7,7 kg N via fodret vilket innebär en N-effektivitet om ca 30 
%. Motsvarande utnyttjandegrad av P och K i fodret är 25 % respektive 7 %. 
 
Restposten i stallgödseln efter foderintaget och ansättning i produkter är således 5,4 kg N/gris 
under slaktsvinsperioden och 51,2 kg N/18 grisar = 2,8 kg N/gris för sugga och smågrisar, 
totalt 8,2 kg N/gris. Detta motsvarar 169 g N-rest i stallgödseln/funktionell enhet. Motsvarande 
balansberäkning i en bra konventionell produktion gav 115 g N-rest i stallgödseln/funktionell enhet 
(Cederberg & Darelius 2001). Den väsentligt högre N-produktionen i stallgödsel per kg 
produkt i ekologisk produktion beror dels på högre foderförbrukning, dels på att foderstaten i 
ekologisk produktion inte är lika väl designade som dagens konventionella produktion.  
 
3.2.5 Näringsbalanser i foderkonsumtionen på modellgård Mellan 
Näringsbalansen för suggor och smågrisar på modellgård Mellan framgår ur tabell 3.8. 
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Tabell 3.8  Näringsbalans för sugga och smågrisar (upp till 35 kg) 
Flödespost Kg N/sugga  

inkl smågrisar 
Kg P/sugga  

inkl smågrisar 
Kg K/sugga  

inkl smågrisar 
INPUT: foder 
Foderspannmål 
Ärter 
Koncentrat 
Grovfoder 
Summa foder in 

 
36,8 
11,2 
25,6 
5,4 
79 

 
7,1 
1,2 
10,4 
0,42 
19 

 
9,6 
3,2 
3,53 

5 
21 

INPUT: övrigt 
Halm 
Summa input 

 
7 
86 

 
1 
20 

 
10 
31 

OUTPUT: produkter 
Smågrisar: 19,2*35 kg 
Sugga: 44 % * 200 
Summa i produkter 

 
17,5 
2,3 
19,8 

 
3,1 
0,4 
3,5 

 
1,5 
0,22 
1,7 

 
 
N-effektiviteten i utfodringen av suggor och smågrisar är 25 %. Restposten i stallgödseln är 
59,2 kg N/sugga inkl smågrisar tom 35 kg vikt. P- och K-effektiviteten i utfodringen är 18 
respektive 8 %.  
 
Tabell 3.9  Näringsbalans för slaktsvin 
Flödespost Kg N/slaktsvin Kg P/slaktsvin Kg K/slaktsvin 
INPUT: foder 
Foderspannmål 
Ärter 
Koncentrat 
Grovfoder 
Summa foder in 

 
2,6 
1,75 
2,5 
0,27 
7,1 

 
0,5 
0,18 
0,48 
0,02 
1,2 

 
0,67 
0,5 
0,35 
0,25 
1,8 

INPUT: övrigt 
Smågris 
Halm 

 
0,91 
0,35 

 
0,16 
0,05 

 
0,08 
0,5 

OUTPUT: produkter 
Slaktsvin 
Summa i produkter 

 
2,94 
2,94 

 
0,52 
0,52 

 
0,25 
0,25 

 
 
Från tabell 3.9 framgår att utnyttjandegraden av N i foderintaget under slaktsvinsperioden är 
2,03 kg N (2,94-0,91) ansatt i grisen av totalt 7,1 kg N via fodret vilket innebär en N-
effektivitet om ca 29 %. Motsvarande utnyttjandegrad av P och K i fodret är 30 % respektive 
9 %. 
 
Restposten i stallgödseln efter foderintaget och ansättning i produkter är således 5,1 kg N/gris 
under slaktsvinsperioden och 59,2 kg N/19,2 grisar = 3,1 kg N/gris för sugga och smågrisar, 
totalt 8,2 kg N/gris. Detta motsvarar 160 g N-rest i stallgödseln/funktionell enhet.  
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3.2.6 Ammoniakavgång från gödsel på bete, stall och lagring 
Suggor och smågrisar går ute året runt, all stallgödsel släpps på betet där gödseln orsakar 
ammoniakavgång. Det finns bara enstaka mätningar av ammoniakavgång från betesgödsel 
från utegångsgrisar. För nötkreatur beräknas ofta att 7 – 8  %  av betesgödselns totalkväve 
avgår som ammoniakkväve (Cederberg & Darelius 2000; Hutchings et al 2001). Grisar har 
mer kväverik gödsel än nötkreatur och därför är det rimligt att anta att förlusterna är större 
från grisgödsel. Sommer (2002) redovisar mätningar som redovisar en årlig förlust av 4,8 kg 
NH3-N/sugga från betande suggor vilka hölls på små arealer. Genom att relatera denna förlust 
av ammoniakkväve till ett standardvärde för kväve producerat i stallgödsel för suggor (25,7 
kg N/sugga inkl smågris till 7,5 kg vikt; Hutchings et al 2001) beräknar Sommer 
emissionsfaktorn till 20 % för betesgödsel från suggor. I denna studie antas emissionsfaktorn  
15 % av kvävet i gödseln bakom grisen går förlorat som ammoniakkväve vid betesdrift. 
Denna faktor är dubbelt så högt som för betande nötkreatur men lägre än Sommers faktor  
(20 %). Orsaken till varför en lägre faktor än Sommer (2002) används är att Sommer har 
använt standardvärden för produktion av gödselkväve bakom grisen från konventionell 
produktion vid beräkning av faktorn och vid större foderförbrukning som är fallet vid 
utegångsdrift skulle gödselproduktionen bakom suggan vara större. Vidare är Sommers försök 
utförda på ytor med högre djurtäthet, dvs högre gödselintensitet per ytenhet, än som är fallet i 
denna studie.  
 
I tabell 3.10 sammanfattas de beräknade förlusterna av ammoniak från suggornas och 
smågrisarnas betesgång. 
 
Tabell 3.10   Förluster av ammoniakkväve per smågris under suggornas betesgång 
 Modellgård Syd Modellgård Mellan 
Gödselproduktion i stallgödsel,  
kg N/smågris inkl sugga 2,8 3,1 

Förlust av ammoniak under betesdrift,  
kg NH3-N/smågris inkl sugga 0,43 0,46 

 
 
Slaktsvinen vistas ute under 5 månader (d v s 42 % av året). Emissioner av ammoniak från 
betesgödseln beräknas som för suggorna. Under stallperioden om 7 månader har slaktsvinen 
tillgång till rastgårdar där gödseln skrapas dagligen och sedan förvaras som flytgödsel.  
70 % av slaktsvinens gödsel beräknas falla på dessa ytor. 30 % av gödseln bedöms falla i ett 
djupströsystem, d v s i boxarna där grisarna vilar. Emissionsfaktorer enligt Hutchings et al 
(2001) har använts för de olika gödselhanteringssystemen (tabell 3.11). 
 
Tabell 3.11  Emissionsfaktorer för NH3-förluster i stall och lagring 
Gödseltyp Förlust av NH3-N, % av total-N i stallgödsel 
Stall: klet/flytgödsel, plant golv 18 
Stall: djupströgödsel 15 
Lager: flytgödsel 2 
Lager: djupströgödsel 25 
Källa: Hutchings et al (2001) 
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Beräknat från en restproduktion av drygt 5,4 kg respektive 5 kg N i stallgödseln per slaktsvin 
för modellgård Syd och Mellan samt med den fördelning av stallgödseln mellan bete, 
strögödsel och flytgödsel som beskrivits ovan och de emissionsfaktorer som redovisas i tabell 
3.11 beräknas enligt tabell 3.12 
 
Tabell 3.12 Beräknade ammoniakförluster från slaktsvinen vid de två modellgårdarna 
 Modellgård Syd Modellgård Mellan 
Gödselproduktion i stallgödsel, kg N/slaktsvin 5,4 5 
Förluster under betesdrift, 
Kg NH3-N/slaktsvin 0,34 0,32 

Förluster från stallet, 
Kg NH3-N/slaktsvin 0,54 0,5 

Förluster vid gödsellagringen 
Kg NH3-N/slaktsvin 0,24 0,22 

 
 
3.2.7 Avgång av växthusgaser från betesgödsel, stallgödsel och djur 
Emissionsfaktorer för förluster av lustgas (dikväveoxid) redovisas av IPCC (1997) och 
sammanfattas i tabell 3.13. Förlusterna beräknas efter det att ammoniakförluster på bete och 
lagring har subtraherats. 
 
Tabell 3.13  Emissionsfaktorer för lustgasavgång från stallgödsel 
 Kg N2O-N/kg N 
Betesgödsel (dvs restkväve bakom djur på bete) 0,02 
Fastgödsel, lagring 0,02 
Flytgödsel, lagring 0,001 
 
 
I tabell 3.14 sammanfattas de beräknade förlusterna av lustgas under betesdrift samt lagring 
av stallgödsel för de två modellgårdarna. 
 
Tabell 3.14 Beräknade förluster av lustgas från suggor och slaktsvin vid de två modellgårdarna 
 Modellgård Syd Modellgård Mellan 
Förluster under betesdrift, 
Kg N2O-N/smågris inkl sugga 0,048 0,053 

Förluster under betesdrift 
Kg N2O-N/slaktsvin 0,039 0,036 

Förluster vid gödsellagringen 
Kg N2O-N/slaktsvin 0,014 0,013 

 
 
De totala förlusterna av lustgas beräknas därmed till 0,10 kg N2O-N per slaktsvin + smågris 
inkl del av sugga i båda systemen. 
 
Metan (CH4) bildas i djurens mag-tarmkanal och vid flytgödsellagring. IPCC (1997) anger 
emissionsfaktorer. Här är beräknat 0,85 kg CH4 i förlust per slaktsvin (inkl sugga) och år för 
metanbildning i grisens matsmältning och för flytgödselproduktionen (40 % av slaktsvinens 
gödselproduktion bedöms lagras som flytgödsel) som beräknas avge 0,8 kg CH4/slaktsvin och 
år. 
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3.2.8 Direkt energianvändning i djurhållningen 
Den direkta energianvändningen i djurhållningen utgörs av el i stallar, stängsel, 
foderberedning etc samt dieselanvändning för diverse djurhantering såsom utkörning av 
foder, flyttning av hyddor och grisar, skrapning av rastgårdar mm. Andresen (2000) har 
angivit en dieselförbrukning om 8,75 l/slaktsvin inkl sugga. Från en skånsk ekogrisgårdar 
beräknas dieselförbrukning vara 5,5 l/slaktsvin inkl sugga (Löfquist, pers medd 2002). I 
beräkningar har här använts 5,5 l diesel/slaktsvin. Elförbrukningen bedöms vara låg, djuren 
vistas ute och stallarna för slaktsvinen är enkla stallar utan uppvärmning. Elen har skattats till 
7 kWh/slaktsvin vilket är ca 15 % av vad som använts i en konventionell studie (Cederberg & 
Darelius, 2001). 
 
 
3.3 Modellgårdarnas växtodling 
 
3.3.1 Växtnäringsbalans på modellgård Syd 
Gårdens växtnäringsbalans framgår ur tabell 3.15. Kväveöverskottet är förhållandevis lågt, i 
jämförelse med sydsvenska djurgårdar. P-överskott är högt och mineralfodret spelar här en 
stor roll för gårdens P-inflöde. K-balansen visar ett negativt värde vilket till stor del kan 
tillskrivas försäljningen av rundbalsensilage. 
 
Tabell 3.15   Växtnäringsbalans på modellgård Syd 
Årligt inflöde Kg N/ha Kg P/ha Kg K/ha 
Foderspannmål, inkl kli 8 3 3 
Koncentrat (inkl mineral) 24 8,7 5,5 
Atm N-nedfall 12   
N-fixering 47   
Utsäde 3 0,4 0,7 
Summa inflöde 93 12 9 
Årligt utflöde    
Animalier: grisar 19 3 2 
Vegetabilier: ensilage+ärter 11 1 9 
Summa utflöde 31 4 11 
BALANS +63 +8 -2 
 
 
3.3.2 Odlingsdata för modellgård Syd 
Modellgårdens växtföljd framgick ur tabell 3.1 och bygger på att grisarna följer vallen i 
växtföljden och att betesgödseln därmed skall spridas jämnt i växtföljden. Endast en gröda  
(år 7) erhåller därför stallgödsel vilken ungefärligen skall motsvara den mängd som 
produceras av slaktsvinen under deras innevistelse under vinterhalvåret. Data om 
dieselförbrukning för olika moment har hämtats från Odling i Balans (Törner, L. Pers medd). 
Beträffande torkning har det antagits att skörden torkas från i medeltal 18 till 15 % vattenhalt. 
Den atmosfäriska N-fixeringen har beräknats enligt modell framtagen av Hogh-Jensen et al 
(1998). Insatsdata för rundbalsensilering enligt data från Cederberg & Darelius (2001). 
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Tabell 3.16  Input data i växtodlingen på modellgård Syd 

År, gröda Skörd Diesel, 
l/ha Gödsling N-fixering 

Kg N/ha Behandling skörd 

1:Vall I 

1:a skörd 3 ton 
TS/ha ensilage, 
Återväxt 3 ton TS/ha 
brutto 

26 
Grisars 

betesgödsel, 
N-fixering 

87  1,4 kg plast/bal 

2: Vall II 5 ton TS/ha brutto 30a 
Grisars 

betesgödsel. 
gröngödsel 

72 0 

3: Korn 3 300 kg/ha 77 0 0 0,17 l olja/kg vatten 
borttorkat 

4: Ärter; 
därefter 
vallinsådd 

3 000 kg/ha 77 0 99 0,17 l olja/kg vatten

5: Vall I 5 ton TS/ha brutto 33b 
Grisars 

betesgödsel, 
gröngödsel 

72 0 

6: H.vete 4 500 kg/ha 77 0 0 0,17 l olja/kg vatten
7: Havre 3 000 kg/ha 87c 15 ton/ha flyt 0 0,17 l olja/kg vatten

a) brytning och plöjning av vall samt putsning 
b) separat vallinsådd efter ärter samt putsning av vallen 
c) stallgödselspridning, därför mer dieselförbrukning än övriga spannmålsgrödor 

 
 
3.3.3 Näringsförluster från växtodlingen på modellgård Syd 
Förluster av nitratkväve (NO3

- -N) har beräknats utifrån en modell av Hoffman et al (1999). 
Denna modell är inte anpassad för ekologisk produktion och särskilt inte den speciella 
markanvändning som utegångsgrisar för med sig. Modellgården har stora vallytor för grisarna 
att vistas på och dessa ytor producerar foder som grisarna endast utnyttjar i liten omfattning. 
Utlakningsmodellen innebär att man beräknar ett grundläckage för gården beroende på 
geografisk placering, jordar, nederbörd och tillgång på stallgödsel i växtföljden. En 
kontinuerlig tillförsel av stallgödsel innebär ökad mineralisering och därmed ökad risk för 
läckage. En stallgödselgård har därför alltid högre grundläckage än en ren växtodlingsgård, 
alla andra faktorer lika. Denna modellgård har inte så hög stallgödselintensitet per hektar men 
tillför marken kontinuerligt gröngödsling från vallarna när dessa plöjs ner. Liksom för 
stallgödseltillförsel, leder denna tillförsel av grönt material till en ökad mineralisering och 
bördighet och därmed ökad risk för utlakning. Tillfört mängd gröngödslingsmaterial (räknat i 
kg TS) har bedömts som stallgödseltillförsel i beräkningarna. Modellgården har därmed fått 
ett högt grundläckage (47 kg N/ha). Beroende på grödval, fånggröda och bearbetnings-
tidpunkt ökar eller minskar detta läckage (se tabell 3.8).   
 
Avgång av ammoniakkväve (NH3-N) vid spridning av stallgödsel har beräknats enligt 
emissionsfaktorer i STANK. Ammoniakavgång från grödor kan uppgå till 2 – 6 kg NH3-N/ha 
och år, värdena är dock mycket osäkra (Hutchings et al 2001). Denna emission har ej beaktats 
i studien vilket är en mindre underskattning.  
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Direkta förluster av lustgas (N2O) har beräknats enligt IPCC:s metodik vilket innebär att 1,25 
% av tillfört kväve till marksystemet beräknas gå förlorat som N2O-N. I detta tillförda kväve 
ingår handelsgödsel, stallgödsel (totalkväve subtraherat för ammoniakförluster), N-fixering i 
baljväxter och skörderester. Skörderester har ej beaktats här. 
 
Indirekta emissioner av N2O orsakat av att förlorat ammoniakkväve och nitratkväve omsätts i 
kvävecykeln har ej beräknats. 
 
Den genomsnittliga P-förlusten från svensk åkermark uppmättes till 0,32 kg P/ha under 
perioden 1977-1993, med en variation mellan 0,01 – 2,6 kg P/ha och år (Kyllmar et al 1995). 
Här har genomgående förlusten 0,35 kg P/ha och år använts. 
 
Tabell 3.17  Beräknade förluster av N-föreningar och fosfor på modellgård Syd 
År, gröda Kg NO3-N/ha Kg N2O-N/ha  Kg NH3-N/ha Kg P/ha 
1: Vall I 20 1,1a 0b 0,35 
2: Vall II 20 0,9a 0b 0,35 
3:  Korn 30 0 0 0,35 
4: Ärter 55 1,2 0 0,35 
5: Vall 94 0,9a 0b 0,35 
6: Höstvete 33 0 0 0,35 
7: Havre 27 0,7 4 0,35 
a)  här: förluster relaterat till N-fixering, förluster relaterat till betesgödsel beräknas under djurhållning 
b)  förluster relaterade till betesgödsel beräknas under djurhållning 
 
 
Det viktade medeltalet för läckage för hela gården är 40 kg N/ha. De totala beräknade 
ammoniakförlusterna (dvs från betesgödsel, gödsel i stallar, lagring och spridning) uppgår till 
drygt 10 kg NH3-N/ha. De totala beräknade förlusterna av lustgas (dvs från betesgödsel, 
lagring och tillfört N till marksystemet) uppgår till 1,3 kg N2O-N/ha. Dessa totala N-förluster 
kan jämföras med balansen i tabell 3.15 som visar ett överskott om 62 kg N/ha. Det innebär 
att drygt 80 % av gårdens kväveöverskott har hittats i emissionsberäkningarna. Resterande del 
av överskottet utgörs av kväveförluster genom denitrifikation, inbyggnad av N i markens 
organiska material samt förmodligen underskattningar i förlustberäkningen. 
 
3.3.4 Växtnäringsbalans på modellgård Mellan 
Gårdens växtnäringsbalans framgår ur tabell 3.18. Kväveöverskottet om 45 kg N/ha är lågt 
jämfört med grisgårdar. Överskottet av fosfor kan härledas till det inköpta koncentratet och 
dess mineralinnehåll. 
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Tabell 3.18  Växtnäringsbalans på modellgård Mellan 
Årligt inflöde Kg N/ha Kg P/ha Kg K/ha 
Foderspannmål 0,9 0,2 0,2 
Proteinfoder, koncentrat 27 6,8 4,2 
Atm N-nedfall 6   
N-fixering 28   
Utsäde 3,2 0,5 0,9 
Summa inflöde 65 7,5 5,3 
Årligt utflöde    
Animalier: grisar 20 3,5 1,7 
Summa utflöde 20 3,5 1,7 
BALANS +45 +4 +4 
 
 
3.3.5 Odlingsdata för modellgård Mellan 
Modellgårdens växtföljd framgick ur tabell 3.2. Gröngödslingsvallarna är viktiga för gårdens 
N-försörjning, på ca 25 % av den årliga gröngödslingsarealen sker grisarnas utevistelse och 
här tillförs också grisgödsel. En gröda (år 7) erhåller stallgödseln som produceras på stall och 
motsvarar ungefär den mängd som produceras av slaktsvinen under deras innevistelse under 
vinterhalvåret. Data om dieselförbrukning för olika moment har hämtats från Odling i Balans 
(Törner, L. Pers medd). Beträffande torkning har det antagits att skörden torkas från i 
medeltal 18 till 15 % vattenhalt. Den atmosfäriska N-fixeringen har beräknats enligt modell 
framtagen av Hogh-Jensen et al (1998).  
 
Tabell 3.19  Input data i växtodlingen på modellgård Mellan 

År, gröda Skörd Diesel, 
l/ha Gödsling N-fixering 

Kg N/ha Behandling skörd 

1: Grön-
gödselvall Brutto 5 ton TS 10  gröngödsel 78 Diesel för 

putsning, 2 ggr 

2: Höstvete 3 500 kg/ha 77 Förfrukt, 0 0,17 l olja/kg 
vatten borttorkat 

3: Ärter 2 500 kg/ha 77 ingen 82 0,17 l olja/kg 
vatten 

4: Korn 
/höstvete 2 500 resp 3 000 kg/ha 77 ingen 0 0,17 l olja/kg 

vatten 

5: Grön-
gödselvall Brutto 4 ton TS 5 

Grisars 
betesgödsel+ 
gröngödsel 

58 Diesel för 
putsning, 1 gång 

6: H.vete 
/vårvete 3 200 kg/ha 77a Förfrukt 0 0,17 l olja/kg 

vatten 
7: Korn 
/Havre 2 500 kg/ha 87b 15 ton/ha 

flyt 0 0,17 l olja/kg 
vatten 

a)  Vårvete odlas efter den del av skifte där grisarna vistas, denna gröda gör att ytan kan utnyttjas längre. 
Skörden lägre än år 2 pga mixen av höst / vårvete 

b) stallgödselspridning, därför mer diesel än övriga spannmålsgrödor 
 
 
 



Miljösystemanalys av ekologiskt griskött 

 19

3.3.6 Näringsförluster från växtodlingen från modellgård Mellan 
Förluster av nitratkväve (NO3—N) har beräknats enligt samma modell som ovan. Denna 
modellgård har inte så hög stallgödselintensitet per hektar men tillför marken kontinuerligt 
gröngödsling från vallarna när dessa plöjs ner. Grisarna koncentreras på 18 ha av 240 ha 
årligen, från denna yta har beräknats ett ökat läckage pga hög stallgödselintensitet liksom för 
grödan året efter. Kväveläckage blir ändå förhållandevis lågt på gård vilket beror på att 
grundläckaget är lågt på lejordsgårdar i Svealand och har beräknats till knappt 14 kg N/ha. 
Beroende på grödval, fånggröda och bearbetningstidpunkt ökar eller minskar detta läckage (se 
tabell 3.20).   
 
Tabell 3.20  Beräknade förluster av N-föreningar och fosfor på modellgård Mellan 
År, gröda Kg NO3-N/ha Kg N2O-N/ha  Kg NH3-N/ha Kg P/ha 
1: Gröngödsvall 27 0,9 0 0,35 
2: Höstvete 12 0 0 0,35 
3: Ärter 18 1 0 0,35 
4: Korn/vete 9 0 0 0,35 
5: Gröngödsvall 46 0,7a 0b 0,35 
6: Höst/vårvete 19 0 0 0,35 
7: Havre/korn 15 1 6 0,35 
a)  här: förluster relaterat till N-fixering, förluster relaterat till betesgödsel beräknas under djurhållning 
b)  förluster relaterade till betesgödsel beräknas under djurhållning 
 
 
Det viktade medeltalet för läckage för hela gården är 21 kg N/ha. De totala beräknade 
ammoniakförlusterna (d v s från betesgödsel, gödsel i stallar, lagring och spridning) uppgår 
till 10,4 kg NH3-N/ha. De totala beräknade förlusterna av lustgas (dvs från betesgödsel, 
lagring och tillfört N till marksystemet) uppgår till 1,2 kg N2O-N/ha. Dessa totala N-förluster 
kan jämföras med balansen i tabell 3.18 som visar ett överskott om 45 kg N/ha. Det innebär 
att ca 72 % av gårdens kväveöverskott har hittats i emissionsberäkningar. Resterande del av 
överskottet utgörs av kväveförluster genom denitrifikation, inbyggnad av N i markens 
organiska material samt förmodligen underskattningar i förlustberäkningen. 
 
 
3.4 Produktion av inköpt foder för modellgård Syd 
 
Allt foder som används på modellgård Syd bereds på en kvarn vid en lokal 
Lantmannaförening, 5 km från gården. Gårdens spannmål och ärter transporteras till kvarnen 
med traktor och släp med lastvikt 8 ton. Spannmålen och ärtorna torkas och legolagras på 
lokalföreningen där de sedan mals och blandas med övriga råvaror till grisfodret vilket utgörs 
av vetekli, rapsexpeller, grönmjöl, potatisprotein, mineraler och vitaminer. Det har inte varit 
möjligt att särskilja energianvändningen för foderberedning på den lokala foderfabriken utan 
data från Lantmännens foderfabrik i Falkenberg har använts, motsvarande 13,7 kWhel/ton 
foder (Cederberg & Darelius, 2001). När fodret är malt och blandat transporteras det med 
lastbil till gården. 
 
3.4.1 Spannmål och vetekli 
Ca 9 ton foderspannmål, företrädesvis vete, saknas i gårdens växtodling. Denna vete odlas 
ekologiskt och förutsätts ske en mil från den lokala kvarnen där den sedan torkas och mals till 
grisfoder. Förfrukt till vetet är åkerböna och höstvetet avkastningen är 4 ton/ha. 
Dieselanvändningen i odlingen beräknas till 87 l/ha och torkning görs från 18 till 15 % 
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vattenhalt. 20 ton/ha fastgödsel (nöt) brukas ned på hösten före sådd. Förlusterna av N 
beräknas till 6 kg NH3-N/ha; 44 kg NO3-N/ha och 1,2 kg N2O-N/ha. 
 
Vetekli är en bi-produkt från Berte Qvarn som maler ekologiskt mjöl i förhållandevis stor 
skala. Av ett kg vete blir 780 gram vetemjöl och 220 gram vetekli och fodermjöl. Med de 
prisuppgifter som har erhållits från Berte Qvarn blir prisallokering mellan vetemjöl och 
foderbiprodukt 90 % / 10 %; dvs endast 10 % av odlingens miljöpåverkan läggs på foder-
biprodukterna. 
 
Vetekliet förutsätts komma från en odling av ekologiskt vårvete. Den odlas efter ett vallbrott 
som plöjs på våren då 20 ton fastgödsel (nöt) också nedbrukas. Vårvetet odlas med fånggröda 
och plöjning sker först vid påföljande vår. Avkastningen är 3 500 kg/ha. Dieselanvändning i 
odlingen är 87 l/ha och torkning görs från 18 till 15 % vattenhalt. Förlusterna av N beräknas 
till 4,5 kg NH3-N/ha; 24 kg NO3-N/ha och 1,2 kg N2O-N/ha.  
 
Vårvetet transporteras med traktor 1 mil från odlingen till Berte Qvarn där malning sker och 
där vetekliet alltså blir en biprodukt. Energidata för malning av vete har hämtats från den 
numera nedlagda Juvel kvarn i Göteborg (Stadig et al 2001).Vetekliet transporteras 3 km med 
lastbil till Slöinge Lantmän där det sedan blandas in i olika foderblandningar. 
 
3.4.2 Rapsexpeller 
Eftersom hexanextraktion inte tillåts i foderråvaror enligt KRAV-reglerna kallpressas rapsfrö 
till ekologiskt foder. Detta sker vid Slöinge Lantmän som har en kallpress med kapacitet att 
pressa 5 400 kg rapsfrö per dygn. Från ett ton rapsfrö erhålls 330 kg olja och 670 kg rapskaka 
vid kallpressning. Rapsolja säljs som ekologisk matolja. Med aktuella priser på rapskaka 
respektive rapsolja är prisfördelningen mellan de två produkterna 50% / 50 % (Sönnerstedt, 
pers medd 2002). Rapskakan skall således bära 50 % av miljöpåverkan från odlingen. 
 
Målsättningen för Slöinge Lantmän är att köpa in råvaran i närområdet men eftersom den 
ekologiska rapsodlingen är mycket liten i Halland, köps den mesta rapsen in från 
Västergötland. Fröet förutsätts komma från ekologisk höstrapsodling på lättlera med en 
avkastning på 2 000 kg/ha. Dieselanvändningen är 90 l/ha och torkning beräknas ske från 11 
till 9 % vattenhalt. Rapsen tillförs nötflytgödsel i två omgångar: 15 ton/ha i augusti före sådd 
och 20 ton/ha i vårbruket med bandspridning och efterföljande radhackning. Förlusterna av N 
beräknas till 5,5 kg NH3-N/ha, 46 kg NO3-N/ha och 1,5 kg N2O-N/ha. 
 
Rapsfröet transporteras 10 km till en mottagningscentral i Skaraområdet och därefter med 
lastbil ca 25 mil till Slöinge Lokalförening. 
 
Kallpressningen vid Slöinge Lantmän kräver 65 kWhel/ton frö (Sönnerstedt, pers medd, 
2002). Efter pressning håller rapskakan ca 90 % TS och är färdig att blanda in i 
foderblandningen. 
 
3.4.3 Grönpelletter 
Grönpelletter (lusernbriketter) köps in från Genevads grönfodertork söder om Halmstad. 
Försöksgården L:a Böslid är en stor leverantör av ekologisk vall till Genevad och data för 
odling kommer från Hushållningssällskapet (Henriksson, M. Pers medd 2002). Avkastningen 
är i medeltal 8 000 kg/ha grönpelletter med 90 % TS. 24 ton/ha grönmassa med 30 % TS 
transporteras 3 km från L:a Böslid till grönfodertorken. Lusernvallen ligger i tre år och tre 
skördar tas per år. Dieselanvändningen beräknas i medeltal till 70 l/ha (1/3-del av plöjning 
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ingår här). N-fixeringen beräknas till 250 kg N/ha vilket ger en förlust av lustgas på 3,1 kg 
N2O-N/ha. Det genomsnittliga N-läckaget beräknas till 29 kg NO3-N/ha. 
 
Energiråvara för torkningen av grönmassan från 30 % TS till 90 % TS vid grönfodertorken är 
stenkol. Energin från ett ton stenkol räcker för att torka tre ton färdigt grönmjöl vilket sedan 
pelletteras i en press. Elanvändningen i grönfodertorken är 107 kWh/ton grönpelletter. 
Grönpelletterna transporteras 5 mil med lastbil till Slöinge Lantmän. 
 
3.4.4 Potatisprotein 
Potatisprotein (Protamyl) är den enda råvaran i foderblandningen på modellgård Syd som inte 
är KRAV-märkt. Produkten har mycket hög proteinhalt (12,3 % jämfört med sojamjöls 7,3 %) 
och dess värdefulla aminosyror är viktigt i foderblandningen eftersom vare sig soja eller 
syntetiska aminosyror ingår vilket är standard i konventionellt grisfoder. Protamyl köps in 
från den holländska stärkelseindustrin och är en förädling av biprodukten fruktvatten när 
potatis är råvara. I Sverige används fruktvattnet som gödselmedel och tas tillbaka till 
odlingen, men detta kan ej ske i Holland p g a bristande arealunderlag. Produktionen av 
Protamyl innebär att proteinet i fruktvattnet koagulerar genom uppvärmning. Därefter 
avvattnas proteinet i centrifuger och slutligen torkas av proteinkakan (Zeeuw, W. Pers medd 
1997). Det finns inga data tillgängliga om produktion av Protamyl. Avvattning och torkning 
av protein är sannolikt ganska energikrävande processer och därför har energidata använts för 
en liknande process; torkning av betfiber (betmassa torkas från 25 % TS till 90 % TS) vilket 
kräver 6,4 MJ/kg foder (Cederberg 1998). Energikällor för detta har antagits vara naturgas 
och olja i lika delar. Protamylen transporteras per lastbil 1 100 km från Holland till 
foderfabrik i Sydsverige. 
 
3.4.5 Övrigt 
Av den totala foderblandningen utgörs ca 3,5 % av mineraler, salt och kalk. Data för 
mineralproduktion enligt Cederberg & Darealius 2001. För tillverkning av salt används 
litteraturdata (APME 1994). De mycket små mängderna av kalk har ej beaktats. 
 
 
3.5 Produktion av inköpt foder för modellgård Mellan 
Fodret bereds på gården i egen foderanläggning och till gården köps koncentrat från 
Lantmännen. De små mängder spannmål och ärter som saknas i gårdens växtodling köps in 
från en närliggande granngård och odlas under de förutsättningar som anges för gården. Två 
olika koncentrat, Futurex 18 och Futurex 15, används. Tabell 3.20 visar en genomsnittlig 
sammansättning i dessa koncentrat under 2002 (Carlsson, A. Pers medd). 
 
Tabell 3.21  Sammansättning (vikts-%) i koncentrat för ekogrisproduktion 
 Futurex 15 (konc för suggor) Futurex 18 (konc för slaktsvin) 
Rapskaka 40 30 
Ärter - 24 
Potatisprotein 15 19 
Majsglutenmjöl 1 6 
Vetegluten 5 2 
Vetekli (eko) 17 5 
Monokaliumfosfat 10 2,7 
Kalk 7 8 
Premixer, salt 4,7 3,3 
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I jämförelse med modellgård Syd används flera konventionella råvaror i koncentraten vid 
modellgård Mellan. Data för konventionell produktion av rapskaka, ärter och majsglutenmjöl 
har hämtats från Cederberg (1998) och Cederberg & Darelius (2001). Rapskakan är dock 
modifierad till kallpressning (hexanextraherat rapsmjöl är ej tillåtet) och denna rapskaka 
kommer från Slöinge Lantmän i Halland (data för extrahering, se avsnitt 3.4.2). Data för 
potatisprotein framgår ur avsnitt 3.4.4. Data för ekologiskt vetekli, mineraler och salt framgår 
ur avsnitt 3.4 
 
Koncentratet beräknades transporteras 32 km från foderfabrik i Västerås ut till grisgården. På 
grisgården har foderberedningen antagits vara 50 % högre än i foderfabriken (se avsnitt 3.4) 
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4 Resultat 
 
4.1 Resursförbrukning 
I tabell 4.1 redovisas förbrukade ändliga resurser för energi- och växtnäringstillförsel vid de 
två modellgårdarna, den funktionella enheten (beräkningsbasen) är ett kg benfritt kött. 
 
Tabell 4.1  Förbrukning av resurser 
 Modellgård Syd 

gram/kg kött 
Modellgård Mellan 
gram/kg kött 

Olja 414 449 
Naturgas 46 69 
Kol 162 32 
Uran 0,00625 0,0058 
Fosfor 19 17 
Kalium - 3,7 
 
 
Det är små skillnaderna mellan de två studerade systemen vad gäller förbrukning av ändliga 
resurser. Den väsentligt större förbrukning av kol vid modellgård Syd beror på användningen 
av grönmjöl där energibärare i torkningsprocessen var stenkol. Den relativt stora 
förbrukningen av fosfor kan förklaras av tillsatsen av mineraler i koncentraten. 
 
 
4.2 Direkt energianvändning 
Energianvändning redovisas här i sekundär form, dvs i den form som den används i 
processerna. 
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Figur 4.1  Energianvändning för de två systemen för ekologiskt griskött 
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Den totala energianvändningen för produktion av ett kg benfritt griskött t o m gårdsgrinden är 
knappt 22 MJ för båda modellgårdarna. Som framgick av tabell 4.1 var en stor del av 
resursförbrukning olja och det är dieselförbrukningen i foderodling samt djurhållning som 
dominerar energianvändningen i de analyserade ekologiska systemen. 
 
 
4.3 Markanvändning 
Den totala årliga markanvändningen för att producera ett kg benfritt kött är ca 36 m2, se figur 
4.2. 
 
Ungefär 50 % av markanvändningen utgörs av spannmål, modellgård Mellan har något högre 
markanvändning av spannmål vilket framförallt beror på lägre skördar. Markanvändningen 
för vall är högre för modellgård Syd, vilket förklaras av de stora arealer för betesdrift som 
användes i detta alternativ. Ärter och raps är de betydande proteinkällorna i båda systemen 
och dessa grödor står för knappt 20 % av markanvändningen. 
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Figur 4.2  Årlig markanvändning för produktionen ett kg benfritt griskött 
 
 
4.4 Användning av pesticider 
Användningen av pesticider i foderproduktionen framgår ur tabell 4.2. 
 
Tabell 4.2  Använd mängd pesticider i de två produktionssystemen 
 Modellgård Syd, gram aktiv 

substans/per kg kött 
Modellgård Mellan, gram aktiv 
substans/per kg kött 

Herbicider 0 0,17 
Insekticider 0 0,0015 
Fungicider 0 0,0012 
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I stort sett alla råvaror i koncentratet som köptes in på modellgård Syd var KRAV-märkta och 
det innebär att inga pesticider användes i livscykeln för griskött på denna gård. Koncentratet 
som köptes in till modellgård Mellan innehöll konventionella råvaror (framförallt raps och 
ärter) och den pesticidanvändning som redovisas i tabell 4.2 härrör sig således från odlingen 
av dessa råvaror. 
 
 
4.5 Utsläpp av växthusgaser 
Utsläpp av växthusgaser i grisköttets livscykel är koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas 
(N2O) och dessa utsläpp har karakteriserats i aggregerade Global Warming Potentials (GWP) 
i gram koldioxid-ekvivalenter för 100-årsperspektiv, se tabell 4.3 (IPCC 1996). 
 
Tabell 4.3  Karakteriseringsindex för klimatförändringar. 
Utsläpp till luft Kategoriindikator 
CO2 1 
CH4 21 
N2O 310 
 
De totala utsläppen av växthusgaser uppgår till 4 800 – 4 900 gram CO2-ekvivalenter per kg 
kött (se figur 4.3) 
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Figur 4.3  Utsläpp av växthusgaser i grisköttets livscykel 
 
 
De två studerade systemen uppvisar mycket likartade resultat vad gäller utsläppen av 
växthusgaser. Lustgas är den mest betydelsefulla och står för ca hälften av de totala 
emissionerna av växthusgaser. CO2 från fossilbränsleanvändning står för ca 35 % och medan 
utsläppen av metan är ca 15 % av de totala utsläppen. 
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4.6 Utsläpp av övergödande ämnen 
Utsläppen av övergödande ämnen i grisköttets livscykel är framförallt nitrat i form av läckage 
från åkermarken och ammoniak från stallgödselns hantering. De övergödande utsläppen har 
viktats samman efter deras syreförtärande förmåga i ett maximalt scenario. Denna metod är 
ett ”worst case scenario” och innebär att varje emitterat gram av det övergödande ämnet 
förutsätts orsaka övergödning i ekosystemen (både terrestra och akvatiska). Detta är en kraftig 
överdrift eftersom t ex en stor del av det nitrat som förloras från åkermarken omvandlas till 
oskadlig kvävgas genom retention i vattendrag. Resultaten här skall därför endast tolkas som 
ett maximalt potentiellt scenario vad gäller produktionssystemens övergödande effekt. 
 
Tabell 4.4  Karakteriseringsfaktorer för övergödning (maximalt scenario) 
Ämne Maximum g O2/g 
NOx till luft 6 
NH3 till luft 16 
NO3

- till vatten 4,4 
PO4

3- till vatten 46 
COD 1 
Källa: Lindfors et al, 1995 
 
 
De sammanviktade resultaten för övergödningspotentialen visas i figur 4.4. 
Grisköttsproduktionen vid modellgård Syd har högre övergödande potential vilket nästan helt 
kan förklaras av det större utsläppet av nitrat per kg griskött. För övriga övergödande ämnen 
är utsläppen förhållandevis lika. 
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Figur 4.4  Det maximala potentiella bidraget till övergödning från de två produktionssystemen 
 
 
Som har beskrivits i inventeringsavsnittet finns det mycket begränsad forskning och försök 
om förluster av reaktiva kväveföreningar i ekologisk grisköttsproduktion. De beräknade 
kväveförlusterna måste därför ses som preliminära och en bra metod att undersöka tillförlit-
ligheten är att stämma av förlusterna mot gårdens överskott som räknas fram förhållandevis 
säkert med en farm-gate balans vilket redovisas i figur 4.5 
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Figur 4.5  Kväveöverskott och kväveförluster per hektar åker på de två modellgårdarna 
 
 
Modellgård Syd har ett totalt kväveöverskott om 63 kg N/ha (se tab 3.15). Ca 52 kg N/ha, dvs 
drygt 80 % har återfunnits som reaktiva kväveförluster och den helt dominerande delen är 
åkermarkens kväveläckage. Modellgård Mellans kväveöverskott var 48 kg N/ha (se tab 3.18) 
och här återfinns runt 33 kg N/ha, d v s knappt 70 % som kväveförluster. Den del av kväve-
överskottet som inte återfinns som kväveförluster är denitrifikation, inlagring av kväve i 
markens organiska material eller en underskattning av förlusterna. Andelen av återfunna 
förluster (70 – 80 %) av den totala N-balansen är relativt hög. Cederberg & Mattsson (2000) 
återfann 48 % respektive 67 % av N-överskottet som förluster i konventionell respektive 
ekologisk mjölkproduktion. Carlsson (2003) fann knappt 50 % av N-överskottet som 
kväveförluster vid 17 konventionella mjölkgårdar och 70 % vid 6 ekologiska mjölkgårdar. 
 
 
4.7 Utsläpp av försurande ämnen 
Försurande ämnen som emitteras från animalieproduktion utgörs framförallt av ammoniak. 
De försurande utsläppen viktas samman efter deras förmåga att frigöra protoner i ett terrestra 
system. Även här har viktningen skett i ett maximalt scenario vilket förutsätter att varje gram 
utsläppt ämne ger försurande effekt. För att detta skall ske krävs att ekosystemet där ämnet 
deponeras är helt kvävemättat. Detta är inte fallet i stora delar av Sverige och maximal 
scenario skall därför ses som ett ”worst case scenario” 
 
Tabell 4.5   Karakteriseringsindex för försurning (maximalt scenario) 
Ämne Mol H+/g 
SO2 0,031 
NOx 0,022 
NH3 0,059 
Källa: Lindfors et al, 1995 
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Figur 4.6 visar det den maximala försurningspotentialen för de två systemen 
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Figur 4.6   Utsläpp av försurande gaser (maximalt scenario) i de två system 
 
 
De båda systemen har en maximal övergödande potential om ca 3 mol H+/kg kött. Ammoniak 
är det helt dominerande försurande utsläppet och står för mer än 80 % av den maximala 
potentialen. 
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5 Diskussion 
 
Foderförbrukningen per producerad enhet är en central indikator för den potentiella 
miljöpåverkan från animalieproduktion (Cederberg, 2002; Papatryphon & Van der Werf, 
2003). I tabell 5.1 redovisas några nyckeltal rörande fodereffektivitet som har betydelse för 
tolkningen av resultaten.  
 
Tabell 5.1  Foderförbrukning och foderstatens sammansättning i olika produktionssystem för griskött 
 Modellgård 

Syd 
Modellgård 

Mellan 
Konventionell 

produktion 
Kg foder/smågris  
(inkl sugga) 143 158 135 

Kg foder/slaktsvin 282 250 218 
Total foderförbrukning 
kg/slaktsvin 425 408 353 

Total foderförbrukning 
kg/kg benfritt kött 8,8 8 7,24 

Andel spannmål+kli i 
foderstat (%) 71 68 85 

Andel koncentrat 
(protein+mineral) i 
foderstat (%) 

29 32 15 

 
 
Den konventionella produktion som har lagts in som referensvärde i tabell 5.1 bygger på data 
från en verklig grisgård i sydvästra Sverige med goda produktionsresultat (Cederberg & 
Darelius, 2001). För modellgård Syd antogs 20 % högre foderförbrukning och i praktisk drift 
kan sannolikt högre foderförbrukning förekomma. Bidragskalkyler från Jordbruksverket 
(1999) redovisar en foderkonsumtion om 145 kg/smågris inkl sugga och 280 kg/slaktsvin, d v 
s i god överensstämmelse med data använda för modellgård Syd. Modellgård Mellan har lägre 
foderförbrukning, hög köttprocent och fler smågrisar per sugga och skall ses som en 
specialiserad ekologisk grisgård med goda produktionsresultat. 
 
En annan viktig faktor är foderstatens sammansättning. I konventionell produktion utgörs ca 
85 % av foderstaten av spannmål och 15 % är koncentrat där sojamjöl är den helt 
dominerande proteinkällan. Syntetiska aminosyror är en viktig komponent; t ex innehåller 
koncentrat för konventionella slaktsvin runt 2,5 % lysin. I de ekologiska koncentraten för 
grisar är rapsmjöl, ärter, potatisprotein, majsglutenmjöl viktiga ingredienser. Som framgår av 
tabell 5.1 utgörs en större andel av de ekologiska foderstaterna av koncentrat eftersom 
frånvaron av värdefulla proteinfodermedel såsom soja och fiskmjöl samt syntetiska 
aminosyror gör att kvantiteten proteinfoder är större jämfört med en konventionell foderstat. 
Detta har stor betydelse för kväveeffektiviteten i djurens foderintag och för hur mycket kväve 
som produceras i stallgödseln bakom djuren (d v s foderkväve som inte ansätts i djuret). 
Generellt har ekologiska grisar lägre N-effektivitet än konventionella och producerar mer 
kväve i stallgödseln per producerat kg kött. Detta förhållande ökar också risken för förluster 
av ammoniak och lustgas per kg kött. 
 
När det gäller skördenivåerna på modellgårdarna har för Syd antagits 30 – 33 dt/ha för vårsäd, 
30 dt/ha för ärter och 45 dt/ha för fodervete. Detta stämmer väl med bidragskalkyler för 
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ekologisk växtodling i södra Sverige (HS Kristianstad, 2002). Skördenivåerna för modellgård 
Mellan ligger runt 25-30 dt/ha för vårsäd, 25 dt/ha för ärter och 35 dt t/ha för fodervete och 
motsvarar skördenivåer i beräkningar av Albertsson-Juhlin m fl (2001). 
 

Energi 
Energianvändningen var lika för de två studerade systemen och ligger i nivå med 
konventionell produktion (LRF 2002). Cederberg & Darelius (2001) beräknade lägre 
förbrukning av olja men högre av naturgas per kg benfritt griskött i en LCA-studie av 
konventionellt griskött. Förbrukningen av uran för elproduktion var väsentligt högre i den 
studerade konventionella produktionen vilket förklaras av att grishållning på stall drar 
förhållandevis mycket el för ventilation, värmelampor för suggor och uppvärmning av 
byggnader. En osäker parameter i denna studie är indata för förbrukningen av diesel för 
arbetet med att utfodra utegångsgrisarna och flyttningar av grisar mellan olika beten. Här har 
antagits 5,5 l diesel/slaktsvin vilket motsvarar ca 4 MJ/kg kött, d v s nära 20 % av den fossila 
energin. Detta värde kan vara både under - och överskattat. 
 
I en fransk LCA-studie av olika produktionssystem för griskött krävdes drygt 35 % mer 
energi för att producera ekologiskt griskött jämfört med konventionellt (Basset-Mens & Van 
der Werf, 2003).  
 
I denna studie är byggnader och maskiner exkluderade. En schweizisk studie av mjölk - och 
grisproduktion visar att foderanvändningen är dominerande faktor för miljöpåverkan men när 
det gäller miljöeffekten energianvändning har uppförandet av stallbyggnaderna stor betydelse. 
För konventionell grisproduktion utgjorde byggnaderna upp till 30 % av den totala 
energianvändningen (Erzinger et al 2003). Eftersom stallbyggnaderna skiljer sig väldigt 
mycket mellan ekologisk och konventionell grisproduktion borde dessa vara inkluderade i 
jämförande LCA-studier. 
 
Det är uppenbart att det behövs mer verifierade data om den direkta energianvändningen, 
framförallt av diesel, på ekogrisgårdar. Vidare behöver energidata för produktionen av 
lantbruksbyggnader tas fram. Resultaten för energianvändning i denna studie skall ses som 
preliminära. 
 

Fosforförbrukning 
Användningen av den ändliga resursen fosfor (apatit) är väsentlig att diskutera i 
matproduktion eftersom drygt 90 % av uttaget används för produktion av handelsgödsel och 
fodermineral. Användningen av fosfor var lika i de två studerade systemen och skiljde sig 
endast litet från en bra konventionell produktion där små mängder handelsgödsel användes 
eftersom stallgödseln användes för att gödsla fodergrödorna (Cederberg & Darelius 2001). 
Som framgick av modellgårdarnas näringsbalanser (tabell 3.15 och 3.18) är det via det 
inköpta fodret, företrädesvis koncentrat som tillförseln av fosfor via monocalciumfosfat 
kommer. Trots en relativt låg djurtäthet har modellgårdarna ett P-överskott, 4 och 8 kg P/ha 
för modellgård Mellan respektive Syd. Myrbeck (1999) redovisar ett P-överskott om 13 kg 
P/ha för 43 st konventionella grisgårdar med integrerad produktion.  
 
Att förbättra grisarnas fosforutnyttjande i fodret för att minska behovet av fodermineraler 
förefaller således vara en viktig faktor för att minska förbrukningen av den ändliga resursen 
fosfor även i ekologisk grisköttproduktion. Genom tillsats av fytas ökas tillgängligheten av 
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foderråvarornas naturliga fosforinnehåll och mindre foderfosfater behöver tillsättas (Lindberg 
et al 2002). 
 

Markanvändning 
Den kvantitativa markanvändningen var hög och uppgick till ca 36 m2*år/kg benfritt kött i de 
två analyserade systemen. Cederberg & Darelius (2001) beräknade ca 15 m2* år/kg benfritt 
kött i konventionell grisproduktion och LRF (2002) redovisade ca 11 m2*år för ett kg griskött.  
 
Förutom lägre skördar i ekologisk odling kräver ekogrisproduktion också betydliga arealer för 
att tillgodose grisarnas utevistelse. Modellgård Syd har ca 40 % av arealen i vall och denna 
väl tilltagna yta var anpassad för att inte grisarna skulle böka och bearbeta jordarna för 
kraftigt vilket ökar risken för kväveläckage. Modellgård Mellan har knappt 30 % av arealen i 
vall och här var grisarna koncentrerade på mindre betesytor. För att undvika en alltför ensidig 
spannmålsodling och för att få gödsling till spannmålsodlingen bedöms det som ett minimum 
att ha denna andel vall på en spannmålsinriktad ekogård. 
 
Hade modellgårdarna varit konventionella utan krav på utevistelse hade markbehovet kunnat 
reduceras väsentligt. Ett sätt att effektivisera markanvändningen skulle vara att kombinera 
nötkötts - och grisköttsproduktion på samma gård, vallarna skulle då kunna bli foder för 
nötkreaturen och inte enbart belasta grisköttet. Genom att designa aminosyra-
sammansättningen i proteinfodret bättre med syntetiska aminosyror skulle mindre mängder 
proteinfoder krävas vilket också skulle minska markbehovet. 
 
Den kvalitativa markanvändningen i ekologisk grisproduktion är däremot mer positiv än 
konventionell produktion där fodervalet av spannmål och soja ger upphov till ensidiga 
växtföljder, i Sverige där spannmålen odlas såväl som i Sydamerika där sojan odlas. Den 
ensidiga odlingen innebär risk för minskad markbördighet, större behov av bekämpnings-
medel, minskad biologisk mångfald och ett mer enformigt odlingslandskap. Som framgick av 
figur 4.6 utgjordes endast runt 50 % av den årliga markanvändningen av spannmål i den 
ekologiska grisköttsproduktionen och variationen av grödor samt inslaget av vall ger en god 
grund för en ökad biologisk mångfald och markbördighet. 
 

Pesticider 
Totalt användes 0,173 g aktiv substans per kg benfritt griskött i livscykeln på modellgård 
Mellan och på modellgård Syd inga pesticider alls. I konventionell grisproduktion redovisades 
en total användning motsvarande 1,13 g aktiv substans per kg benfritt griskött (Cederberg & 
Darelius, 2001). Ekologisk produktion av griskött innebär således en kraftigt reducerad risk 
för pesticidanvändningens negativa miljöeffekter som t ex förorening av yt- och grundvatten 
och minskad biologisk mångfald. 
 

Klimatpåverkan 
Utsläppen av lustgas (N2O) var den mest betydelsefulla växthusgasen och stod för ca 50 % av 
de totala utsläppen. Fokus bör sättas på denna förlustpost för att reducera växthusgas-
emissionerna från ekologiskt griskött. Eftersom lustgas emitteras på ett flertal olika platser i 
kväveflödet på och utanför gården handlar det om att förbättra kväveutnyttjande i 
produktionen, i utfodring såväl som växtodling. Ett bättre designat foder med rätt 
aminosyrasammansättning skulle minska restkvävet i stallgödseln. Åtgärder som förbättrar 
utnyttjandet av stallgödsel bör prioriteras i växtodlingen. Om även suggorna hölls inne under 
vinterhalvåret skulle denna stallgödsel kunna samlas upp och spridas i växtodlingen. Eftersom 
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lustgas också bildas i ekosystemen när emitterad nitrat och ammoniak omsätts gäller det även 
att minska dessa förluster.  
 
Emissionerna av växthusgaser från konventionell produktion beräknades till ca 4 200 - 4 800 
gram CO2-ekvivalenter per kg benfritt kött (Cederberg & Darelius, 2001, LRF 2002), d v s i 
samma nivå som den ekologiska produktionen i denna studie eller något lägre. Den tidigare 
nämnda franska studien visade en väsentligt högre potentiell klimatpåverkan från ekologisk 
jämfört med konventionell grisköttproduktion (Basset-Mens & Van der Werf, 2003). Det 
framgår dock inte ur denna referens vilka förutsättningar som fanns angående förluster från 
stallgödsel och foderodling. 
 

Utsläpp av övergödande ämnen 
De övergödande ämnena viktades enligt ett maximalt scenario (se figur 4.4) och det är 
utsläppet av nitrat som skiljer sig åt mellan de båda modellgårdarna och som bidrar till att 
modellgård Syd har drygt 50 % högre övergödningspotential. En viktig orsak till detta är att 
det naturgivna grundläckaget är väsentligt större på en lerig mojord i sydvästra Sverige 
jämfört med en lerjord i östra Mellansverige (se figur 4.5). Här ligger dock en osäkerhet i 
inventeringen, den tillförda gröngödslingen via grisarnas betesvallar (ca 40 % av arealen i 
Syd) antogs motsvara en årlig stallgödseltillförsel (beräknat som ton torrsubstans).  
I kväveläckagemodellen bidrar kontinuerlig stallgödseltillförsel relativt kraftigt till ett ökat 
grundläckage. Detta antagande kan ha medfört en överskattning av kväveläckaget på 
modellgård Syd vilket bekräftas av att en större andel av gårdens totala överskott 
kvantifierades som förluster (drygt 80 %). 
 
Övergödningspotentialen per kg kött var större för ekologisk produktion jämfört med 
konventionell men däremot var kväveöverskott och kväveförluster per hektar åker på 
grisgårdarna lägre än en intensiv konventionell grisgård med hög djurtäthet (Cederberg & 
Darelius 2001). På denna gård var N-överskottet 168 kg N/ha. Myrebeck (1999) redovisar 
kväveöverskott om drygt 100 kg N/ha på ett större antal svingårdar. Modellgårdarnas 
kväveöverskott beräknades till 63 respektive 48 kg N/ha. Den höga övergödningspotentialen 
per kg ekologiskt griskött är delvis ett resultat av ett lägre kväveutnyttjande i fodret (d v s mer 
restkväve i stallgödseln per kg producerat griskött) men framförallt av en stor 
markanvändning. En stor markanvändning, d v s extensifierad drift, leder oftast till låga 
förluster per hektar men eftersom skördarna oftast är relativt låga kan nitratförlusterna per kg 
skördeprodukt bli förhållandevis höga. I ekologisk grisproduktion avsätts dessutom stora ytor 
för grisarnas utevistelse och även dessa ytor (som inte producerar nämnvärt med foder) bidrar 
till kväveläckage i grisköttets livscykel. 
 
En miljöpåverkansbedömning som enbart diskuterar övergödningspotentialen per kg produkt 
ger otillräcklig information om huruvida produktionen verkligen medför risk för övergödning 
eftersom detta miljöproblem har lokal och regional karaktär. En intensiv produktion som har 
låga utsläpp per kg produkt kan vara så koncentrerad att de totala utsläppen som den orsakar 
är så stora att den lokala och regionala miljön skadas. En stor del av den ammoniak som 
släpps ut från jordbruket deponeras inom några mil från utsläppskällan och kan där bidra till 
både övergödning och försurning. Höga nitratläckage per ha åker kan leda till förhöjda 
nitrathalter i grundvattnet (lokala effekter) eller övergödning i kustnära områden (regionala 
effekter). För att bedöma risken för dessa effekter ger information om kväveförluster per 
hektar åkermark bättre underlag än den maximala övergödningspotentialen per kg produkt. 
De beräknade hektarförlusterna av nitrat, ammoniak och lustgas får betecknas som låga på 
modellgårdarna med undantag för nitratläckaget på modellgård Syd vilket kan vara 
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överskattat enligt ovanstående resonemang. Den ekologiska grisproduktionens låga N-
utnyttjande i djurhållningen jämfört med konventionell drift kompenseras av den extensiva 
driftsformen vilket är en effektiv åtgärd mot regionala och lokala miljöeffekter av emitterat 
nitrat och ammoniak. Bristen på åkermark och för höga kostnader gör dock att extensifiering 
sannolikt inte är en åtgärd som kan användas i stor omfattning för att minska de miljöproblem 
som emitterat nitrat och ammoniak från dagens djurhållning orsakar. 
 

Förbättringsmöjligheter 
Ett flertal förbättringsmöjligheter har diskuterats ovan och sammanfattas i det följande: 
 

En förbättrad kvävestyrning i utfodringen 
Genom att använda syntetiska aminosyror i koncentratdelen skulle den totala mängden 
kväverika foderråvaror kunna minskas i foderstaten. Detta skulle leda till lägre 
foderförbrukning, mindre utsläpp av kväve, mindre markanvändning och minskat 
kväveläckage i grisköttets livscykel 
 

En förbättrad fosforstyrning i utfodringen 
Genom att använda fytas i koncentratdelen skulle förbrukningen av den ändliga resursen 
fosfor minska och risken för att det blir fosforöverskott i gårdens näringsbalans skulle 
reduceras. 
 

Kombinera gris och nöt 
Om ekologisk grisproduktion kombinerades med nötuppfödning skulle vallarna utnyttjas mer 
effektivt vilket skulle minska markanvändningen i grisköttets livscykel. 
 

Begränsa utevistelsen 
Om även suggornas utevistelse begränsades till sommarhalvåret skulle sannolikt fodret kunna 
styras mer effektivt, kväveläckage och markanvändning skulle minska och stallgödseln skulle 
bättre kunna tillvaratas i växtföljden. 
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