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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att besvara två frågeställningar: 
1)  Hur stora är Berte Qvarns nuvarande växthusgasutsläpp i hela verksamheten och vilka 
delar av produktionen är ”små respektive stora” vad gäller utsläpp av växthusgaser? 
2)  Är dagens LCA-metoder m a p systemavgränsning, dataurval, allokering etc lämpliga att 
använda när växthusgaser från livsmedelskedjan inventeras och beräknas? 
 
Studien omfattar hela produktionssystemet hos kvarnföretaget Berte Qvarn; odling av 
brödspannmål, transport till kvarn, malning och blandning vid kvarn, förpackningar och 
transporter till slutkund.  
 
För att erhålla odlingsdata från leverantörerna av spannmål till Berte Qvarn inhämtades 
odlingsuppgifter via en enkät där ett urval av företagets kontraktsodlare under sommaren 
2007 lämnade uppgifter om skördenivåer, gödsling, dieselanvändning etc. Odlarna valdes ut 
för att återspegla bredden i spannmålsleveranserna till Berte Qvarn och insamlade odlingsdata 
representerade små såväl som stora gårdar, liksom konventionell och ekologisk odling. 
Personligt besök gjordes på Berte Qvarn för genomgång av produktionen där och för 
insamling av data angående produktflöden, råvaror, producerade artiklar, energiförbrukning, 
energislag, förpackningar, avfallshantering och transporter. Data från industridelen avser 
flöden och användning för helåret 2006.  
 
Verksamheten vid Berte Qvarn orsakar ett årligt utsläpp om ca 13 000 ton CO2-ekvivalenter. 
Dieselanvändning i växtodling, handelsgödselproduktion, torkning av spannmål samt 
transporter ger utsläpp av fossil CO2 och detta står för ca 35 % av det totala utsläppet. 
Resterande andel (ca 65 %) utgörs av lustgas (N2O) där direkta emissioner från mark orsakade 
av kvävegödsling samt produktion av handelsgödsel är de helt dominerande källorna. 
 
Denna kartläggning av växthusgasutsläpp från den totala verksamheten vid livsmedels-
företaget Berte Qvarn visar att utsläpp av lustgas vid produktion och användning av kväve är 
dominerande utsläppskällor och det är här som utsläppsminskande åtgärder bör prioriteras. En 
anpassning av kvävetillförseln där givorna sänks med 15 % (genom att följa de officiella 
gödslingsrekommendationerna och förbättra utnyttjandet av stallgödsel) samt en övergång till 
att enbart använda handelsgödselkväve producerade med bästa möjliga teknik (mycket låga 
N2O-utsläpp) skulle leda till att utsläppen för hela verksamheten minskade till ca 10 000 ton 
CO2e, d v s en total utsläppsminskning om drygt 20 %. 
 
Förutom mjölprodukter till humankonsumtion genereras också foderbiprodukter. Om 
utsläppen fördelas mellan mjölprodukter och biprodukter genom ekonomisk allokering så 
belastas den genomsnittliga mjölprodukten som säljs till konsument med knappt 540 g 
CO2e/kg.  Om medelprodukten mjöl som levereras från Berte Qvarn skulle erhålla en 
”klimatmärkning” som beskriver produktens ”koldioxidavtryck” (eller snarare ”kol- och 
kväveavtryck”) skulle det alltså vara 540 gram CO2-ekvivalent per kg mjölprodukt. 
 
Ett livscykelperspektiv vid kartläggningen av utsläppen har tillämpats och metodiken har i 
stort följt ISO-standard. Det förslag till kriterier för hur utsläppen av växthusgaser skall 
beräknas i produkters och tjänsters livscykel som British Standard har presenterat under 
vintern har följts upp under arbetets gång. Detta kriterieförslag följer i stora delar väl befintlig 
LCA-metodik. 
 



6 



7 

Innehållsförteckning 
 
1 INLEDNING .................................................................................................................................................... 9 
2 METODER.................................................................................................................................................... 10 

2.1 VÄXTHUSGASER I ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV ................................................................................... 10 
2.2 STUDIENS OMFATTNING...................................................................................................................... 10 

2.2.1 Avgränsningar i studien ................................................................................................................ 12 
2.2.2 Allokeringar .................................................................................................................................. 12 

2.3 INSAMLING AV DATA .......................................................................................................................... 13 
2.3.1 Kontraktsodling av spannmål........................................................................................................ 13 
2.3.2 Berte Qvarn................................................................................................................................... 13 
2.3.3 Transporter ................................................................................................................................... 13 
2.3.4 Energi allmänt............................................................................................................................... 13 

3 INVENTERING AV DATA............................................................................................................................... 14 
3.1 JORDBRUK/VÄXTODLING .................................................................................................................... 14 

3.1.1 Skördenivåer ................................................................................................................................. 15 
3.1.2 Gödsling ........................................................................................................................................ 16 
3.1.3 Direkta emissioner av N2O............................................................................................................ 17 
3.1.4 Kväveläckage och ammoniakavgång ............................................................................................ 18 
3.1.5 Indirekta emissioner av N2O ......................................................................................................... 19 
3.1.6 Diesel i fältarbeten ........................................................................................................................ 19 
3.1.7 Torkning av spannmål................................................................................................................... 21 

3.2 TRANSPORTER AV SPANNMÅL TILL UPPSAMLING/KVARN.................................................................... 21 
3.3 KVARN/INDUSTRI................................................................................................................................ 22 

3.3.1 Materialflöden............................................................................................................................... 22 
3.3.2 Energianvändning ......................................................................................................................... 23 
3.3.3 Förpackningar............................................................................................................................... 23 
3.3.4 Avfall ............................................................................................................................................. 24 

3.4 TRANSPORTER AV PRODUKTER TILL SLUTKUND ................................................................................. 24 
4 RESULTAT ................................................................................................................................................... 25 
5 DISKUSSION................................................................................................................................................. 27 

5.1 STORA OCH SMÅ UTSLÄPP................................................................................................................... 27 
5.1.1 Lustgas .......................................................................................................................................... 27 
5.1.2 Koldioxid ....................................................................................................................................... 29 

5.2 METODVAL......................................................................................................................................... 30 
5.2.1 Allokering – hantering av biprodukter .......................................................................................... 30 
5.2.2 Betydelsen av utsläppen från infrastruktur ................................................................................... 31 
5.2.3 Betydelse av val av el-mix ............................................................................................................. 32 

5.3  SLUTSATSER............................................................................................................................................... 33 
6 REFERENSER ............................................................................................................................................... 34 
 

BILAGA 1............................................................................................................................................................... 36 



8 



9 

1 Inledning 
 
Människans ökande utsläpp av växthusgaser förändrar atmosfärens kemiska sammansättning 
och detta leder, med mycket stor sannolikhet, till en global uppvärmning med stora 
konsekvenser för klimatsystemet. Inom EU har man enats om målet att växthusgasutsläppen 
skall minska med 30 % till år 2020 (från 1990 års nivå) inom ramen för en internationell 
överenskommelse och 20 % oavsett överenskommelse.  
 
Produktionen och konsumtionen av livsmedel i Sverige beräknas stå för cirka en fjärdedel av 
utsläppen i landet. Krav på utsläppsminskningar kommer därför att inkludera även 
livsmedelssektorn. Konsumenterna kan komma att förändra sina konsumtionsmönster när 
klimatfrågan fokuseras allt mer och generellt kommer det att efterfrågas uppgifter om 
industriers och enskilda produkters utsläpp av växthusgaser. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur utsläppen av växthusgaser från ett 
livsmedelsföretag kan kartläggas och inventeras utifrån ett livscykelperspektiv. 
Kvarnföretaget Berte Qvarn AB beläget i mellersta Halland används som fallstudie i 
projektet. Berte Qvarn AB producerar, säljer och distribuerar kvalitetsmjöl till bagerier och 
livsmedelsproducenter främst i sydvästra Götaland samt via grossister till hushåll i hela 
landet. Företaget har ett väl etablerat kvalitets- och miljöarbete och kvarnverksamheten är 
miljöcertifierad enligt ISO 14001. Berte Qvarn arbetar på en regional marknad, bl a med 
syftet att minimera transporterna. Merparten av spannmålen köps in från kvarnens närområde 
och kunderna finns framförallt i sydvästra Götaland. 
 
Detta projekt skall besvara två frågeställningar: 
1)  Hur stora är Berte Qvarns nuvarande växthusgasutsläpp i hela verksamheten och vilka 
delar av produktionen är ”små respektive stora” vad gäller utsläpp av växthusgaser? 
2)  Är dagens LCA-metoder m a p systemavgränsning, dataurval, allokering etc lämpliga att 
använda när växthusgaser från livsmedelskedjan inventeras och beräknas? 
 
Det finns i dag ett stort intresse för ”klimatmärkning” av mat. Internationellt pågår studier för 
att ta fram en enhetlig och transparent metodik för beräkning av växthusgaser i en produkts 
livscykel. Det mest långgående arbetet sker i Storbritannien där British Standard i samarbete 
med Carbon Trust1 och DEFRA2 nu utarbetar kriterier för hur utsläppen av växthusgaser skall 
beräknas i produkters och tjänsters livscykel (BSI 2008). Detta utvecklingsarbete presenteras i 
remissform under våren 2008 och kommer att fastställas som PAS 2050:2008 Publicly 
Available Specification till sommaren 2008. I detta projekt med verksamheten vid Berte 
Qvarn som fallstudie kommer frågeställning 2 (LCA-metoder) att diskuteras utifrån det 
engelska arbetet med PAS 2050:2008. 
 
Denna studie har utförts i samarbete mellan Hushållningssällskapet Halland och SIK, 
Institutet för Livsmedel och Bioteknik.  Projektet har finansierats med anslag från Bertebo 
Stiftelse, Slöinge. 
 
 

                                                 
1 Carbon Trust är ett privat institut som på uppdrag av den brittiska regeringen ansvarar för frågor som rör 
klimatförändringar 
2 DEFRA (the Department of Environment, Food and Rural Affairs) är Storbritanniens miljö-, livsmedel-, och 
jordbruksdepartement 
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2 Metoder 
 

2.1 Växthusgaser i ett livscykelperspektiv 
Den av människan förstärkta växthuseffekten leder till klimatförändringar på global nivå. 
Detta är en viktig skillnad jämfört med andra miljöproblem såsom övergödning och 
försurning vilka har en regional karaktär. Övergödningen av Östersjön orsakas av alltför stora 
fosfor- och kväveutsläpp från länderna som avvattnar detta innanhav och utsläppen måste 
minskas lokalt och regionalt. Utsläpp av växthusgaser påverkar atmosfärens kemiska 
sammansättning oavsett var i världen växthusgaserna släpps ut. Det är därför nödvändigt att 
ha ett livscykelperspektiv över ett produktionssystem, oavsett var i kedjan utsläppet av en 
växthusgas sker innebär det att människan har bidragit till att förändra atmosfärens kemiska 
sammansättning och därmed förutsättningarna för jordens klimatreglering.  
 
Utsläpp av koldioxid (CO2) utgör totalt sett det största bidraget till utsläpp av växthusgaser 
men i livsmedelsproduktion har lustgas (dikväveoxid, N2O) och metan (CH4) en mycket stor 
betydelse. Dessa gaser varierar i styrka och har olika lång livstid när de väl hamnat i 
atmosfären. Dessa egenskaper beaktas när GWP (Global Warming Potentials) beräknas, d v s 
när växthusgaserna viktas samman till en enhet, koldioxidekvivalent, CO2e. Tabell 2.1 visar 
GWP-faktorer för de tre viktiga växthusgaserna från livsmedelsproduktionen. Faktorerna är 
något annorlunda än de som ofta beskrivs i media etc (GWP CH4 21 och GWP N2O 310) och 
som används för beräkningar i Kyoto-protokollet (IPCC 1996).  
 
Tabell 2.1  Omräkningsfaktorer för GWP i ett 100-årsperspektiv 
Växthusgas GWP100 (Global Warming Potentials)* 
Koldioxid, CO2 1 
Metan, CH4 23 
Lustgas, N2O 296 
*Källa: Ramasvamy et al (2001) 
 
I PAS 2050:2008 betonas att samtliga växthusgaser skall ingå vid beräkningar av produkters 
utsläpp av växthusgaser (BSI 2008). Man förordar också att den senaste GWP-viktningen 
enligt IPCC 2007 skall användas vilket vi inte har valt att göra i denna studie eftersom andra 
studier som nu utförs använder viktningen enligt Ramasvamy och IPCC (2001), se Tabell 2.1 
och vi vill jämföra resultaten från olika studier. Detta har dock liten betydelse för resultatet, 
N2O viktas med 298 enligt IPCC (2007) jämfört med 296 enligt IPCC (2001). 

2.2 Studiens omfattning 
Studien omfattar hela produktionssystemet hos kvarnföretaget Berte Qvarn och analysen 
innefattar utsläppen av växthusgaser från detta system (se Figur 2.1). Det första steget är 
odlingen av brödspannmål vilket sker vid kontraktsodlingar hos lantbrukare framförallt i 
Halland samt till viss del även i Skåne, Västergötland och Östergötland. Det andra steget är 
transporten av brödspannmål från kontraktsodlarna till en uppsamlingscentral (framförallt 
Hallands Frökontor) eller direkt till Berte Qvarn. Lagring av spannmålen sker vid Hallands 
Frökontor eller ute på gårdarna.  
Det tredje steget är malningen och blandningen vid Berte Qvarn och förpackningen av mjölet. 
Det fjärde och sista steget är transporten av vetemjöl ut till slutkund vilket görs med företagets 
egna bilar. Foderbiprodukterna vetekli och fodermjöl transporteras till närliggande 
foderfabriker. 
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Studien omfattar således alla utsläpp av växthusgaser som företaget Berte Qvarn kan påverka. 
Eftersom det endast är kontraktsodlad spannmål som företaget köper in kan företaget via avtal 
ställa krav på odlingen vilket kan inverka på de totala utsläppen. Genom att ändra energimix 
eller transporter vid kvarnen kan också utsläppen påverkas. 
 
 

 
 
Figur 2.1  Det studerade produktionssystemet vid Berte Qvarn. Utsläpp hos slutkund ingår inte i 
studien, avgränsningen är när produkten är levererad hos slutkund. 
 
Odlingen inkluderar produktionen av insatsvaror, emissioner i samband med 
energianvändning vid odlingen (inklusive torkning av spannmål) samt förluster av lustgas i 
samband med odlingen. 
 
Transportsteg 1 inkluderar utsläpp vid dieselanvändning i lastbils- och traktortransporter av 
spannmålen till Hallands Frökontor eller direkt till Berte Qvarn. 
 
Förädlingssteget vid Berte Qvarn omfattar utsläpp från energianvändningen för hela industrin, 
tillverkning av förpackning (som köps in) och avfallshantering av spill som sker vid industrin 
samt även slutkundens avfallshantering av förpackningen är inkluderad. 
 
Transportsteg 2 är transporten från Berte Qvarn till kunden och innefattar produktion och 
utsläpp från användning av diesel från lastbilarna som används (endast företagets egna 
lastbilar). 
 

Odling av brödspannmål hos 
kontrakterade odlare i Halland, 
Skåne, Västergötland 

Uppsamling, 
torkning, 
lagring vid 
Hallands 
Frökontor 

Malning, packetering 
Berte Qvarn 

Slutkund 
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2.2.1 Avgränsningar i studien 
Maskiner, byggnader och infrastruktur 
Utsläppen av växthusgaser knutna till produktionen av maskiner och byggnader som används 
i växtodlingen ingår inte i studien. Detta innebär en underskattning av utsläppen av 
växthusgaser för jordbruksdelen om  ca 5 – 10 % (Frischknecht et al, 2007). Jämfört med 
andra näringsgrenar betyder utsläppen av växthusgaser förknippade med produktion av 
maskiner och byggnader relativt lite för jordbruk. Detta beror på att de biogena 
växthusgaserna N2O och CH4 har en så stor betydelse relativt fossil CO2. För transporter ingår 
utsläppen från produktion av maskiner och infrastruktur. 
 
Tjänsteresor i arbetet 
Tjänsteresorna sker med bil, tåg, företagets egna lastbilar i samband med leverans och i 
undantagsfall med flyg. Policyn på företaget är att alltid ta tåg vid längre resor (500 km) och 
helst inte flyga alls. Vid bilresa så ska samåkning ske om det går. Den som reser mest i arbetet 
är försäljningschefen som är på resande fot 2 -3 dagar i veckan inom ett område som utgörs av 
Skåne, östra Småland och södra delen av Västra Götalands län. Tjänsteresor är inte medtaget i 
analysen. 
 
Personalens resor till arbetsplatsen 
De flesta i personalen bor nära sin arbetsplats på Berte Qvarn, 9 st bor inom cykelavstånd. Av 
övriga 13 personal, så har flertalet ca 15 km i enkel resväg till arbetsplatsen. Personalens resor 
till och från arbetet är inte medtaget i analysen. 
 
Kolförändringar i åkermarken 
Åkermarken på mineraljord i Sverige innehåller runt 90 ton C/ha i det översta skiktet, 0-25 
cm och det anses i nuläget vara i balans, d v s i medeltal inte öka eller minska kolhalten. I 
praktiken finns naturligtvis stora skillnader där inslag av vall i växtföljden och stora givor av 
stallgödsel är åtgärder i som bidrar till förhöjd kolhalt (d v s  höjd mullhalt). Eftersom det är 
mycket svårt att verifiera förändringar i markens kolinnehåll på ett par års sikt har vi i denna 
studie förutsatt att inga kolförändringar sker vid odlingen av brödspannmål. 
 
Produktion av bekämpningsmedel 
Bekämpningsmedel används i mycket små mängder per hektar spannmål och har i tidigare 
studier visat sig ha en mycket liten påverkan på de totala utsläppen av växthusgaser från 
jordbruksprodukter. Produktion och transport av bekämpningsmedel är därför exkluderad i 
studien. 
 

2.2.2 Allokeringar 
Stallgödsel 
I de fall som stallgödsel har använts som gödsling har emissioner t o m lagringen allokerats 
till djurhållningen. Energianvändning för spridning av stallgödseln samt emissioner vid 
spridning har allokerats till odlingen av spannmål. 
 
Produkter ut från Berte Qvarn 
Utsläppen av växthusgaser har initialt beräknats för hela verksamheten för ett år och därmed 
behöver inga fördelningar av utsläpp göras mellan de olika mjölprodukterna som går till 
konsument och foderbiprodukterna. Men resultatet redovisas också för medel-
konsumentprodukten ut från företaget och då testades olika metoder för att fördela utsläppen 
mellan konsumentprodukter och foderbiprodukterna. Metodval som testades var allokering 
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efter massa och pris samt systemutvidgning (se vidare 4.2). PAS 2050:2008 rekommenderar 
ekonomisk allokering för att fördela utsläpp mellan huvudprodukt och biprodukter. 
 

2.3 Insamling av data 
För förbrukningsdata har platsspecifika data samlats in i största möjligaste mån. Vid enstaka 
fall har medelvärdesdata använts. När det gäller produktion av inköpt material såsom 
förpackningar i papper, papp och plast har värden från LCAdatabaser använts (Ecoinvent, 
2003). Det gäller också för utsläpp från tidigare led i ett livscykelperspektiv vid 
elförbrukning, dieselförbrukning och avfallshantering. 

2.3.1 Kontraktsodling av spannmål  
För att erhålla odlingsdata från leverantörerna av spannmål till Berte Qvarn insamlades data 
från ett urval av odlare som erhöll en enkät under sommaren 2007 där uppgifter lämnades om 
skördenivåer, gödsling, dieselanvändning etc. Odlarna valdes ut för att återspegla bredden i 
spannmålsleveranserna till Berte Qvarn och insamlade odlingsdata representerar små såväl 
som stora gårdar, liksom både konventionell och ekologisk odling. Data om dieselanvändning 
samlades inte in direkt p g a bristande underlag hos odlarna utan indirekt genom att beräkna 
normalförbrukning från de moment i fält som lantbrukarna utförde. Emissioner av lustgas, 
ammoniak och kväveläckage modellberäknades utifrån de insamlade odlingsdata. Data för 
odlingen samlades in för växtodlingsåret 2006/07 (skörd 2007) eftersom lantbrukarna hade 
bäst data för det pågående odlingsåret.  

2.3.2 Berte Qvarn 
Personligt besök gjordes på Berte Qvarn för genomgång av deras produktion och insamling av 
data angående produktflöden, råvaror, producerade artiklar, energiförbrukning, energislag, 
förpackningar, avfallshantering och transporter. Data från industridelen avser flöden och 
användning för helåret 2006. Platsspecifika data har alltså använts för all förbrukningsdata. 
 

2.3.3 Transporter 
För transport 1 (intransporten från gården till uppsamlingsplats) har en medelsiffra använts för 
avståndet från gårdarna samt vilket tranportslag som använts. Dessa transportdata bygger på 
svaren i enkäten som lämnades av kontraktsodlarna (se 2.3.1). Denna medelsiffra har sedan 
använts för all inkommande transport till uppsamlingsplatserna. För avståndet från 
uppsamlingsplatserna till Berte Qvarn har de platsspecifika avstånden använts. 
 
För transport 2 (Berte Qvarn till slutkund) så använder Berte Qvarn sig av tre egna lastbilar 
för transporter av mjöl och biprodukter till sina kunder.  Företagets lastbilar används endast 
för produkttransporter och det finns kontinuerlig uppföljning av lastbilarna körsträckor och 
dieselförbrukning och därför användes denna statistik för beräkningarna av transporter till 
slutkund.  
 

2.3.4 Energi allmänt 
För elanvändning i Sverige används data för Sveriges elmix såvida inte egen specifik 
elproduktion har använts. För fossila bränslen ingår utsläpp från hela livscykeln. Data utsläpp 
vid produktion och användning av energi har hämtats från databasen Ecoinvent (2003). 
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3 Inventering av data 
 

3.1 Jordbruk/växtodling 
Odlingsdata för den kontrakterade spannmålen samlades in från 26 gårdar i Halland. En enkät 
(se bilaga 1) skickades till ett urval av Hallands Frökontors (HF) ca 150 leverantörer, med 
målet att få in uppgifter om ca 20 % av den spannmål som odlas till HF. 26 av totalt 30 odlare 
svarade på enkäterna. Odlarna valdes ut för att återspegla bredden i odlingarna och insamlade 
odlingsdata representerar små såväl som stora gårdar, liksom både konventionella och 
ekologiska odlingar. Av den spannmål som Berte Qvarn malde 2006 kom ca 2/3-delar från 
odlare i Halland (via Hallands Frökontor) och övrigt spannmål köptes in från Skåne, Västra 
Götaland och Östergötland. I Tabell 3.1 visas några basdata från odlarenkäterna och de avser 
växtodlingsåret 2006/07 (skörd 2007).  
 
Tabell 3.1  Basdata om odlingarna, medelvärden* samt min-max värden (inom parentes) 
 Konventionell odling Ekologisk odling 

Gröda Höstvete Vårvete Råg Höstvete Vårvete Råg 

Antal odlingar 17 4 2 1 1 1 

Areal av grödan 

hektar/gård 

52,4 

(6,3-160) 
38 

(6-13) 

7,4 

(5-10) 

5,5 6,5 7,6 

Skördar, ton/ha 6,6 

(4,2-7,6) 

5,3 

(4,3-6,0) 

4,2 

(4,2) 

3,8 3,1 3,9 

Handelsgödsel      

kg N/ha 

152 

(106-190) 

 

118 

(65-175) 

74 

(54-95) 

   

Stallgödsel, antal  

kg total-N/ha 

10 

70 

2 

174 

1 

38 

1 

54 

1 

87 

1 

164 

Beräknat N-läckage    

kg N/ha 

29 

(21-71) 

32 

(20-44) 

36 

(27-46) 

75 25 27 

*) ej arealviktade 
 
För att data från de insamlade odlarenkäterna på bästa sätt ska representera den totala 
spannmål som processas i Berte Qvarn, så har insamlade uppgifter från varje spannmålsslag 
viktats på ett sådant sätt att de ska motsvarar den mängd spannmål från respektive gröda som 
mals i kvarnen. T ex utgjorde andelen inventerade höstveteodlingar en större andel än den 
volym höstvete som verkligen gick igenom kvarnen. I Tabell 3.2 redovisas hur stor andel av 
respektive spannmålsslag som ingick i de inventerade odlingarna samt hur stor andel av 
respektive spannmålsslag som maldes i kvarnen. 
 
Medeltonnet av brödspannmål som mals i Berte Qvarn består alltså av 77 % höstvete, 12 % 
vårvete, 4,5 % råg, 3 % ekologisk höstvete (samt dinkelvete som odlas ekologiskt), 3,5 % 
ekologisk vårvete och 0,5 % ekologisk råg. 
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Tabell 3.2  Fördelning av spannmålsslag som mals på Berte Qvarn i relation till inventerade 
odlingsdata 
 

Spannmålsslag 

Inventerade odlingar 

% av spannmålsslag 

Förmalt på Berte Qvarn 

% av spannmålsslag 

Höstvete 95 77 

Vårvete 3 12 

Råg 1 4 

Höstvete eko (inkl dinkel) 0,3 3 

Vårvete eko 0,3 3 

Rågvete eko  0,5 0,5 

 
 
En brist i inventeringen av odlingsdata är att den ekologiska odlingen endast representeras av 
uppgifter från en odling per spannmålsslag (se Tabell 3.1). Just dessa enstaka odlingsdata 
behöver inte vara representativa för t ex ekologisk odling av vårvete i Halland.  Eftersom 
knappt 7 % (se Tabell 3.2) av den malda spannmålen i kvarnen är ekologisk bedömer vi 
underlaget som tillräckligt för att estimera data för hur ”medeltonnet av brödspannmål” odlas. 
Underlaget är däremot inte tillräckligt för att jämföra konventionell och ekologisk 
brödspannmål och mjöl men det är heller inte syftet med denna studie. 

3.1.1 Skördenivåer 
Odlingsdata samlades för växtodlingsåret 2006/07 (skörd 2007) och trots rekordhöga 
nederbördsmängder i länet under sommaren 2007 samt för en del odlare svåra 
skördeförhållanden med bl a liggsäd, blev skördarna generellt bra och i flera fall högre än 
normalt. 
 
I Tabell 3.3 redovisas skördarna från inventeringen och de jämförs även med medelskördar  
för Halland 2007 samt normskördar för området (SCB 2007). Halland består av både 
slättbygd och mellanbygd vilket påverkar normskörden för Halland. Därför redovisas 
normskörden för de skördeområden som omfattar det område där huvuddelen av spannmålen 
odlas till Hallands Frökontor och Berte Qvarn, d v s slättbygden kring Varberg, Falkenberg, 
Halmstad och Laholm.  
 
Skördenivåerna hos de 26 odlare som har lämnat uppgifter till denna inventering är för höst- 
och vårvete i medeltal något högre än länets medel- och normskörd medan rågen ligger något 
lägre. Rågen var det spannmålsslag som drabbades mest av liggsäd under den regniga 
sommaren. 
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Tabell 3.3  Inventerade skördeuppgifter (medeltal samt variation inom parentes) samt medel- och 
normskördar* från SCB 
Gröda Inventerade 

gårdar 

Medelskörd Halland 
(prel) 2007 

Normskörd 2007 
(skördeomr 1311, 1321) 

 ton/ha ton/ha ton/ha 

Höstvete, konv  

                 eko      

6,6 (4,2-7,6) 

3,8 

6,1 6,2 

Vårvete, konv 

               eko      

5,3 (4,3-6,0) 

3,1 

4,7 5,0 

Råg, konv 

          eko      

4,2 (4,2) 

3,9 

Ingen uppgift 4,5 

*) Normskörden för ett område utgörs av medeltalet av hektarskördarna enligt skördeskattningarna under de 
senaste 15 åren före det aktuella normskördeåret, plus en beräknad skördeförändring från 15-årsperiodens mitt 
till och med det aktuella skördeåret. Skördar för konventionell resp ekologisk odling behandlas inte separat utan 
finns med i samma normvärde. Därför har andelen ekologisk produktion i länet betydelse för normskörden. 
 

3.1.2 Gödsling 
Mineralgödsel 
Alla konventionella odlingar använde mineralgödselmedel i form av rena kvävegödselmedel 
och/eller sammansatta NPK-medel. Totalt har 9 olika gödselmedel använts, varav NS 27-4  
varit det vanligaste. Alla använda kvävegödselmedel är sammansättningar av nitrat- och 
ammoniumkväve i olika förhållanden, förutom kalksalpeter som enbart består av nitratkväve. 
På knappt hälften av odlingarna tillfördes mineralgödsel med fosfor och kalium. I Tabell 3.4 
redovisas de arealviktade medelgivorna av tillförda gödselmedel. I medeltal tillfördes 159 kg 
N/ha i de 17 odlingar av höstvete som ingick i inventeringen samt i medeltal 40 kg 
stallgödselkväve/ha. De högsta givorna av mineralgödselkväve tillfördes odlingar där 
stallgödsel inte tillfördes. I medeltal har 138 kg mineral-N/ha tillförts i odlingen av 
”medeltonnet brödspannmål” som mals i Berte Qvarn. 
 
Tabell 3.4  Tillförd mängd växtnäring med mineral- och stallgödsel, arealviktade medelvärden samt 
min-max värden (inom parentes) 
Gröda Mineralgödsel Stallgödsel* 

 Kg N/ha Kg P/ha Kg K/ha Kg total-N/ha 

Höstvete     159 (106-190) 8 (0-28) 12 (0-52) 40 (0-120) 

Vårvete     101 (65-175) 2 (0-8) 4 (0-26) 78 (0-197) 

Råg     80 (54-94) 9 (0-14) 30 (0-45) 13 (0-164) 

Höstvete  eko    54 

Vårvete eko    87 

Råg eko    164 

Medeltonnet 138 7 11 58 

*) medeltal för alla odlingar, d v s även de odlingar inte tillfördes stallgödsel ingår 
 
Den förbrukade mängden mineralgödsel (N, P och K) per ton brödspannmål för respektive 
gröda och för ”medeltonnet spannmål” som mals i Berte Qvarn redovisas i Tabell 3.5. 
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Tabell 3.5  Förbrukad mängd mineralgödsel, kg per ton spannmål 
Gröda Mineralgödsel 

 kg N/ton kg P/ton kg K/ton 

Höstvete     22,9 1,2 1,8 

Vårvete     23,2 0,5 0,9 

Råg     19,2 2,1 7,1 

Medeltonnet    21,2 1,0 1,8 

 
 
Emissionsdata för produktion av mineralkvävegödsel hämtades från Jensen & Kongshaug 
(2003). Tillverkningen av kvävegödselmedel bestående av ammoniumnitrat har enligt denna 
källa en emission om 6,8 kg CO2-ekvivalenter per kg N och kalksalpeter (allt N i nitratform) 
har en emission om 10,9 kg CO2-ekvivalenter per kg N. Emissionsdata för produktion av 
mineralgödsel som fosfor och kalium hämtades från Davis & Haglund (1999). 
 
Stallgödsel 
En hög djurtäthet i Halland medför att tillgången på stallgödsel i länet är mycket god. Även 
specialiserade växtodlingsgårdar utan djur använder ofta stallgödsel av olika slag. I de 
odlingar som inventerats har följande olika typer av stallgödsel använts: flytgödsel från nöt, 
svin samt rötrest från biogasproduktion och fastgödsel från svin, höns, kyckling samt djupströ 
från nöt. 
 
I den mån egna stallgödselanalyser funnits har kväveinnehållet beräknats från dessa (7 av 16 
stallgödselanvändare). I annat fall har medelvärden från Jordbruksverkets växtnäringsprogram 
"STANK in MIND" använts för respektive gödselslag. Mängderna tillfört totalkväve 
(organiskt bundet samt NH4-N) redovisas i Tabell 3.4. 
 

3.1.3 Direkta emissioner av N2O 
En tillförsel av kväve till mark (mineralgödsel, organisk gödsel samt N i skörderester) innebär 
en förstärkning av nitrifikations- och denitrifikationsprocessen och därmed en ökad risk för 
avgång av lustgas (dikväveoxid), N2O. Detta benämns direkta emissioner av lustgas och 
enligt IPCC:s riktlinjer (IPCC 2006) beräknas dessa markemissioner genom att beakta hur 
mycket kväve som totalt tillförs marksystemet. Mängden tillförd kväve från mineralgödsel 
och stallgödsel redovisas i föregående avsnitt. Vid beräkning av lustgasavgång från 
stallgödselkväve, har denna beräknats på stallgödselns totala innehåll av kväve vid 
spridningstillfället (organiskt bundet + ammoniumkväve). Kväve från skörderester som 
återförs till marken har beräknats enligt IPCC:s riktlinjer vilket innebär att skördenivån för 
respektive odling är grund för att beräkna mängden ovanjordiska och underjordiska 
skörderester och deras kväveinnehåll. I de fall halm har bärgats från odlingarna har denna 
mängd subtraherats från de ovanjordiska skörderesterna. Den totala tillförda mängden kväve 
för respektive spannmålsslag samt det viktade medeltonnet redovisas i Tabell 3.6. 
Emissionsfaktorn för lustgas är 0,01 kg N2O-N per kg tillfört kväve (IPCC 2006). Som 
framgår av Tabell 3.6 så är i medeltal tillförseln av kväve med mineralgödsel, stallgödsel och 
skörderester 242 kg N/ha för medeltonnet spannmål som mals i Berte Qvarn. Enligt 
emissionsfaktorer beräknas 1 % av detta N avgå årligen som N2O-N, d v s 2,4 kg N2O-N/ha 
årligen. Detta motsvarar 3,8 kg N2O/ha som i sin tur motsvarar ca 1 125 kg CO2-
ekvivalenter/ha för medeltonnet spannmål. 
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Tabell 3.6 Tillförd mängd kväve (kg N/ha) till marken (arealviktat medeltal) från respektive 
spannmålslag samt beräknad N2O-avgång 
Gröda Mineralgödsel Stallgödsel Skörderester Total mängd  

 kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha 

Höstvete 159 40 64 263 

Vårvete 101 78 38 217 

Råg 80 13 50 143 

Höstvete  eko - 54 42 96 

Vårvete eko - 87 24 111 

Råg eko - 164 43 207 

Medeltonnet 138 46 58 242 

Ovanstående mängder kväve ger upphov till följande kg N2O/ha för medeltonnet: 

 2,17 0,72 0,91 3,8 

 

3.1.4 Kväveläckage och ammoniakavgång 
Kväveläckage från mark till vatten samt avgång av ammoniak vid spridning av gödsel bidrar 
till så kallad indirekta emissioner av lustgas. När ammoniak deponeras eller nitratkväve via 
dräneringar når andra ekosystem, ökar de kvävetillgängligheten där de hamnar och därmed 
också risken för lustgasavgång. Även om processen sker i ett naturligt ekosystem, är källan 
för utsläppet det system som orsakade den ursprungliga förlusten av ammoniak och nitrat.  
 
Ammoniakavgång 
Normal avgång av ammoniakkväve vid spridning av mineralgödsel har beräknats som 2 % av 
tillförd mängd N. Detta innebär mängder mellan 1- 4 kg NH3-N per ha (0,2-0,9 kg NH3-N/ton 
skörd).  
 
Beräkningen av ammoniakavgång vid spridning av stallgödsel har beräknats utifrån den 
mängd NH4

+-N som tillförts med respektive stallgödselslag. Utifrån detta har sedan 
emissionsfaktorer för N-förluster vid spridning använts för att beräkna avgångens storlek 
(SJV 2007). Då förlusterna varierar utifrån spridningsteknik, spridningstidpunkt på året, 
nedbrukning av gödseln, gödseltyp samt gröda, har lantbrukarna i enkäten fått ange vilka 
förhållanden som varit aktuella i deras fall. Ammoniakförlusterna för odlingarna i detta har 
varierat mellan 3-50 % tillfört ammoniumkväve. De lägsta vid bandspridning av flytgödsel 
tidig höst med nedbrukning inom en timme och de högsta vid bredspridning av fastgödsel i 
vårbruket med nerbrukning inom 12 tim. För odlingar där stallgödsel använts innebär det 
förluster mellan 0,7 - 40,5 kg NH3-N per ha (0,1-7,7 kg NH3-N/ton skörd).  
 
Kväveläckage 
För att uppskatta mängden kväve som lakas ut har beräkningar gjorts enligt en modell 
framtagen av SLU (Hoffman et al 1999). Faktorer som har betydelse för kväveutlakningen är 
årsnederbörd, region i landet, jordart, årlig tillförsel av stallgödsel, jordbearbetningstidpunkt 
efter skörd, årets tillförsel av stallgödsel, gröda och kvävegiva. När det gäller faktorer för 
jordbearbetning har de som ursprungligen används för utlakningsmodellen enligt Hoffman et 
al (1999), uppdaterats med nya och mer differentierade faktorer från Jordbruksverkets 
dataprogram STANK in MIND.  Kvävegivans betydelse inverkar i modellen utifrån hur 
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mycket kväve som tillförts utöver normal kvävegiva. Vad man kan betrakta som normal 
kvävegiva är individuellt för det enskilda fältet/gården och inte ett absolut tal. För att bedöma 
om kvävegivan är normal krävs större kännedom om gårdens odlingar än vi har samlat in 
ifrån odlarna. Därför har alla kvävegivor i detta projekt betraktats som normala, även om de i 
några fall säkert förekommit både över- och underoptimala kvävegivor.  
 
Kväveläckaget har beräknats till ca 30 kg N/ha i medeltal, med en stor variation mellan 20 
och 70 kg N/ha (4-19 kg N/ton skördad spannmål). Bakom höga utlakningsmängder gömmer 
sig ofta odling på mullrika jordar eller nedbrukning av mycket organiskt material eller 
stallgödsel på lätta sandjordar. Det skall än en gång poängteras att kväveutlakningen är 
modellberäknad, d v s utgör inget faktiskt mätbart värde, till skillnad från uppgifterna om 
skördar och gödslingsgivor. 
 

3.1.5 Indirekta emissioner av N2O 
Vid beräkning av lustgas från ammoniak har emissionsfaktorn 0,01 kg N2O-N per kg NH3-N 
använts. Emissionsfaktorn för lustgas från kväve förlorat med utlakning är 0,0075 kg N2O-N 
per kg N. I Tabell 3.7 redovisas de indirekta utsläppen av lustgas från respektive gröda. Den 
indirekta emissionen av lustgas utgör ca en tiondel av de direkta emissionerna. 
 
Tabell 3.7  Beräknad mängd (arealviktat medeltal) indirekta emissioner av N2O per ha för resp gröda 
Gröda Från  

NH3-avgång 

Från  

N-utlakning  

Totalt 

 kg N2O/ha kg N2O/ha kg N2O/ha 

Höstvete     0,11 0,33 0,45 

Vårvete     0,25 0,33 0,57 

Råg     0,05 0,39 0,45 

Höstvete eko 0,08 0,89 0,97 

Vårvete eko 0,04 0,29 0,34 

Råg eko  0,1 0,32 0,42 

Medeltonnet    0,12 0,35 0,48 

 

3.1.6 Diesel i fältarbeten 
Inventeringen av dieselförbrukning för fältarbeten utfördes genom att lantbrukarna i enkäten 
fick kryssa för vilka moment de hade utfört i växtodlingen samt antalet körtillfällen för 
respektive moment (Se enkäten bilaga 1).  
 
Data för normal dieselförbrukningen för olika moment och körtillfälle är sammanställda i 
Tabell 3.8. Källor för denna sammanställning är Lindgren et al (2002), Schmidt (2007), 
Törner ((2007 pers medd) data från gårdar i Odling i Balans)), LCAFood Danmark (Nielsen et 
al, 2003). Beroende på maskinmodeller, jordarter, bearbetningsdjup, arrondering, körsätt mm 
varierar dieselförbrukningen mellan gårdar. Dessa faktorer har inte varit möjligt att beakta.  
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Tabell 3.8  Uppskattad bränsleförbrukning för olika fältåtgärder 
Moment  Dieselåtgång per 

körtillfälle, l/ha 

Kultivering  8,0 

Plöjning Lätt jord 15,0 

 Tung jord >25% ler 20,0 

Harvning  4,0 

Sådd (inkl vältning)  8,0 

Stallgödselspridning Flyt, inkl omrörning och 
transport till fält 

15,0 

Ogräshackning  3,0 

Ogräsharvning  2,0 

Spridning av mineralgödsel  3,0 

Sprutning av ogräs, svamp, insekt  1,5 

Tröskning Inkl transport till gård 25,0 

Transport av stallgödsel på väg  0,2 l/km 

Overhead, t ex transport mellan fält, 
körningar gårdsbil, inspektion av fält 

 10 % av total 
förbrukning 

 
Dieselanvändning för stallgödselspridningen har hanterats på så sätt att oavsett typ av 
stallgödsel och spridd mängd så har det åtgått 15 l diesel per hektar och spridningstillfälle. 
Anledningen till att dieselåtgången vid stallgödselspridning inte differentierats bättre är brist 
på data. En översikt över vilka fältarbeten som har utförts i den inventerade odlingarna 
framgår ur Tabell 3.9. Dieselförbrukning vid halmbärgning ingår inte, eftersom denna 
aktivitet får belasta djurhållningen till vilket halmen levereras. 
 
Tabell 3.9   Utförda fältarbeten i inventerade odlingar 
Åtgärd Antal av 26 odlingar där 

moment har utförts 
Antal upprepningar av 
moment (min-max) 

Kultivering 8 1,6 (1-3) 

Plöjning  23*  

Harvning 20 1,6 (1-2) 

Sådd (inkl vältning) 26  

Insådd efter uppkomst (vall/fånggr) 2  

Stallgödselspridning 16  

Ogräshackning 1  

Ogräsharvning 2  

Spridning av mineralgödsel 23 2,4 (1-3) 

Sprutning av ogräs, svamp, insekt 23 2,3 (1-3) 

Tröskning 26  

Transport av stallgödsel på väg 10 (0,5 till 6 km)  

*) de som ej plöjt har kultiverat 1-2 ggr extra 
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Den slutliga beräknade dieselförbrukningen för de olika grödorna redovisas i Tabell 3.10. Vid 
fältarbeten åtgår även en viss mängd smörjolja till framförallt traktorer och tröskor. Denna 
oljeförbrukning står i proportion till använd mängd diesel och är beräknad till 0,071 l olja/liter 
diesel (Schmidt 2007).  
 
Tabell 3.10  Mängd förbrukad diesel och smörjolja, arealviktat medeltal (min-maxvärden parentes) 
redovisat för de olika spannmålsslagen per hektar och per ton 
Gröda Dieselförbrukning Oljeförbrukning Diesel Olja 

 l/ha (min-max) l/ha l/ton 

spannmål 

l/ton 

spannmål 

Höstvete     89 (68-101) 6,3 12,7 0,9 

Vårvete     67 (55-88) 4,8 15,4 1,1 

Råg     79 (55-88) 5,6 18,9 1,3 

Höstvete  eko 100 7,1 26,0 1,8 

Vårvete eko 94 6,7 30,4 2,2 

Råg eko  72 5,1 18,2 1,3 

Medeltonnet    86 6,1 14,3 1,0 

 

3.1.7 Torkning av spannmål 
Ungefär häften av spannmålen torkas på gårdarna i lantbrukarnas egna torkanläggningar och 
resten torkas vid Hallands Frökontors anläggning. Spannmålen torkas till 14 % vattenhalt. 
Uppgifter om aktuella vattenhalter vid skörd samlades via odlingsenkäterna och 2007 års 
vattenhalter är varken onormalt höga eller låga (se Tabell 3.11). För de olika spannmålsslagen 
varierade vattenhalterna mellan 13,4 – 21,7 %. Det var dock bara ett parti som låg under 14 
%. Oljeförbrukningen vid torkning av spannmål beräknades med standardvärdet 0,15 l olja 
per kg borttorkat vatten (Edström et al, 2005) för torkning på gårdar såväl som vid Hallands 
Frökontor. 
 
Tabell 3.11 Vattenhalter i medeltal vid skörd samt förbrukad mängd olja för torkning av spannmål, 
arealviktat medeltal (min-maxvärde i parentes) per hektar och per ton spannmål.  
Gröda Vattenhalt Olja Olja 

 % l/ha (min-max) l/ton 

Höstvete     16,8 30 (0-60) 4,3 

Vårvete     17,8 26 (27-38) 6,0 

Råg     14,3 4 (0-13) 1,0 

Höstvete  eko 14,7 4 1,1 

Vårvete eko 21,7 39 12,7 

Råg eko  19,0 31 8,0 

Medeltonnet     28 4,6 

 

3.2 Transporter av spannmål till uppsamling/kvarn 
Spannmålen transporteras först från gården till en uppsamlingplats; vi har använt ett medeltal 
för denna transport uträknat från de gårdar i Halland som levererar antingen direkt till Berte 
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Qvarn eller till Hallands Frökontor. Resultatet blev att 23 % av spannmålen transporteras med 
släp efter traktorn 12 km (plus tom retur) och att 77 % transporteras med inhyrd 35 tons lastbil 
38 km (vi räknar med en 40 t lastbil, full dit och plus tom retur). 
 
Nästa transport är från uppsamlingsplatsen och in till kvarnen. Som framgår av Tabell 3.12 
kommer ca 2/3-delar av spannmålen från närområdet (samlas in via Hallands Frökontor) och 
resterande volym hämtas från uppsamlingscentraler i Skåne, Västergötland och Östergötland. 
I tabellen anges också vilka transportsträckor och fordon vi räknat med i analysen. Data på 
energiåtgång och utsläpp från transporter har hämtats ur Ecoinvent (2003); i dessa data är 
tillverkning och underhåll av fordon och infrastruktur inkluderat. 
 
Tabell 3.12 Ursprung och transportavstånd för spannmål in till Berte kvarn 
Uppsamlingsplats Mängd (ton) Avstånd Fordon 

Frökontoret Halland 19 036 5 km plus tom retur 40 t lastbil, 50% lastgrad 

Malmö 3 630 160 km  40 t lastbil, 90% lastgrad 

Vara 3 227 200 km  40 t lastbil, 90% lastgrad 

Skänninge 2 339 300 km  40 t lastbil, 90% lastgrad 

Totalt    28 232   

 
 

3.3  Kvarn/industri 
På kvarnföretaget Berte Qvarn tillverkas och förpackas 71 olika artiklar med olika nivå av 
processning från råvarorna vete, råg och dinkel, både konventionellt och ekologiskt odlat. Det 
som bidrar till växthusgaseffekten från denna produktion i ett livscykelperspektiv är 
energianvändning, material och resursanvändning och utsläpp. 
 

3.3.1 Materialflöden 
När spannmålen har lastas av vid kvarnen så samlas den upp i en spannmålssilo. Därefter sker 
rensning i renseriet och malning i kvarnen. Sedan blandas de olika mjölsorterna samman till 
den tilltänkta artikeln i blanderiet för att sedan magasineras och förpackas innan utlastningen. 
Från 28 232 ton råvara (de tre olika sädesslagen) producerades 22 280 ton mjölprodukter samt 
foderbiprodukterna vetekli och vetefodermjöl (se Tabell 3.13).  
 
Tabell 3.13 In- och utflöde av råvaror och produkter vid Berte Qvarn 2006 
Inflöde råvaror Ton Utflöde, produkter Ton 

Spannmål 28 232 Mjölprodukter 22 280 

  Vetekli 4 196 

  Vetefodermjöl 1 752 

  Spill 4 

Summa 28 232  28 232 

 
Foderbiprodukterna vetekli och vetefodermjöl säljs till en närliggande foderfabrik.  
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Vid städning av industrin blir det en liten mängd avfall, som samlas upp och skickas iväg till 
förbränning. Transport och förbränning av detta avfall är inkluderat i beräkningarna, se avsnitt 
3.3.4. Det ligger ibland kvar lite produkt i tankar som samlas upp samt returer som skickas 
tillbaka från kund. Denna lilla mängd återanvänds i foderproduktionen (8 ton per år) men 
även en liten mängd går in i blandmjölet (2 ton per år). Eftersom mängden återanvänt är så 
liten som 0,04 % av produktionen så har den något ökade energianvändningen för denna 
råvara inte tagits hänsyn till. 
 

3.3.2 Energianvändning 
En viss mängd spannmål torkas i industrin, men utsläppen från torkning av all spannmål är 
inkluderad i avsnitt 3.1.7 och redovisas inte separat här. Energianvändningen vid kvarnen 
utgörs av diesel för traktorkörning inom anläggning och elektricitet för hela anläggningen, 
främst för att driva produktionen (som består av processavsnitten spannmålssilo, renseri, 
kvarn, blanderi, magasin och utlastning) men även för ventilation, belysning etc. 
Energianvändning samt de data vi har använt i analysen är summerat i Tabell 3.14. 
 
Tabell 3.14  Energianvändning vid Berte kvarn under 2006 
Energislag Mängd Kommentar 

Diesel, traktorkörning (MJ/år) 61 352 Data för produktion av diesel från Ecoinvent (2003)

Utsläpp av koldioxid från 
traktorkörning (kg/år) 

4 600 Baserat på 0,075 kg CO2/MJ diesel (Lindgren et al. 
2002) 

Elförbrukning, eget vattenkraftverk 
(MWh/år) 

872 Data för vattenkraft från Ecoinvent (2003) 

Elförbrukning, köpt från EON 
(MWh/år) 

2 437 Data för svensk elmix från Ecoinvent (2003) då 
denna är mycket lik EONs mix 

 
 

3.3.3 Förpackningar 
Tabell 3.15 visar de mängder förpackningar som användes under 2006, samt transportavstånd 
för varje material. För samtliga transporter har vi använt data på en 40 t lastbil med 70 % 
lastgrad och att ingen returtransport belastar förpackningarna till Berte Qvarn; data på 
miljöpåverkan från transporter är tagna från Ecoinvent (2003). För avfallshantering av 
förpackningarna har vi antagit förbränning för alla förpackningstyper. 
 
Tabell 3.15 Mängd och transport av förpackningar på Berte Qvarn under 2006. 
Typ av förpackning Mäng, 

kg 

Transport (km) Data för produktion av förpackningar från 
Ecoinvent (2003) 

Påsar (papper) från Kvidinge 34 482 100 Kraftpaper, bleached 

Låda (wellpapp) från Skene 8 423 90 Corrugated board, mixed fibre, single 
wall 

Lock (wellpapp) från Jönköping 8 423 200 Corrugated board, mixed fibre, single 
wall 

Säck (papper) från Moss, 
Norge 

62 142 350 Kraftpaper, bleached 

Plast (enkelfolie) från Varberg 4 472 50 LDPE, film 
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3.3.4 Avfall 
Det genereras en liten mängd spill, 3-4 ton per år, vi har räknat med 4 ton. Detta transporteras 
30 km till en förbränningsanläggning; vi har räknat med en 40 t lastbil med 90 % lastgrad 
(Ecoinvent, 2003). Vi har antagit att energimängden i spillet är 14,2 MJ/kg (baserat på 
erfarenheter från ett tidigare projekt där förbränning av brödavfall ingick) och att den energi 
som utvinns används som fjärrvärme, och att detta ersätter svensk fjärrvärmeproduktion 
(vilket ger en liten mängd så kallad sluppen miljöpåverkan). 
 

3.4  Transporter av produkter till slutkund 
Transporter av produkter till grossist sker med tre lastbilar från Berte Qvarn, se Tabell 3.16. 
 
Tabell 3.16 Mängd och transport av produkter till slutkund på Berte Qvarn under 2006. 
Lastbil Dieselförbrukning (l/mil) Körsträcka (mil/år) Dieselförbrukning (l/år) 

Lastbil JRH, MK 1 4,93 7 965 39 267 

Lastbil TWC, MK 1 4,93 8 913 43 941 

Lastbil SKD, MK 1 5,40 9 409 50 809 

Totalt  26 287 137 017 

 
Denna dieselförbrukning har matchats med motsvarande antal tonkilometer för en 40 tons 
lastbil med data från Ecoinvent (2003) vilket ger 4 021 911 tonkilometer. Anledningen till att 
vi har räknat utifrån denna databas är att vi då även får med miljöpåverkan från produktion av 
bränsle, fordon och infrastruktur etc som ingår i Ecoinvent databasen (istället för att endast 
räkna med förbränning av den mängd diesel framgår ur Tabell 3.16). 
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4 Resultat 
 
Verksamheten vid Berte Qvarn orsakar ett årligt utsläpp om ca 13 000 ton CO2e (se Figur 
4.1). Dieselanvändning i växtodling, handelsgödselproduktion, torkning av spannmål samt 
transporter ger utsläpp av fossil CO2 och detta står för ca 35 % av det totala utsläppet. 
Resterande andel (ca 65 %) utgörs av lustgas (N2O) där direkta emissioner från mark orsakade 
av kvävegödsling samt produktion av handelsgödsel är de helt dominerande källorna. 
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Figur 4.1  Totala årliga utsläpp av växthusgaser från verksamheten vid Berte Qvarn 
 
Odlingen av brödspannmål hos Berte Qvarns kontraktsodlare beräknas ge ett utsläpp om      
11 860 ton CO2e, d v s ca 90 % av det totala utsläppet (jämför med Figur 4.1). Dessa utsläpp 
kan relateras till den totala processade volymen om drygt 28 200 ton brödspannmål och då 
erhålls utsläppen för ”medeltonnet” spannmål (se Tabell 3.3) vilket motsvarar ett utsläpp i 
växtodlingen t o m gårdsgrinden om ca 420 kg CO2e/ton brödspannmål (se Figur 4.2). Denna 
utsläppssiffra kan jämföras med data för växthusgasutsläpp i odlingen av foderspannmål från 
SIK:s foderdatabas (Flysjö et al, 2008). Odling av fodervete i olika regioner i Sverige 
beräknas i foderdatabasen till ett utsläpp om 380 – 420 kg CO2e/ton. En viktig förklaring till 
att det beräknade utsläppet i denna studie av brödspannmål ligger i det övre spannet är att 
kvävegödslingen är högre i brödvete än i fodervete p g a kraven om hög proteinhalt i 
brödvete. Enligt Jordbruksverkets gödslingsrekommendationer skall brödvete gödslas med 15 
– 25 kg/ha högre N-giva jämfört med fodervete vid samma förväntade skörd (SJV 2006). En 
ökad kvävegiva om 20 kg/ha vid en skörd av 7 ton/ha höstvete innebär ett ökat utsläpp av 
växthusgaser om drygt 30 kg CO2e/ton vete. Den högre kvävegödslingsnivån i brödvete 
jämfört med fodervete innebär större förbrukning av mineralgödselkväve per ton spannmål 
och större risk för direkta emissioner från marken orsakat av en större kvävegödsling. 
Eftersom konventionell höst- och vårvete utgör nästan 90 % av ”medel-tonnet” brödspannmål 
som mals i Berte Qvarn har kvävegödslingen i dessa grödor stor inverkan på det beräknade 
utsläppet om ca 420 kg CO2e/ton brödspannmål som redovisas i Figur 4.2. 
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Figur 4.2  Utsläpp av växthusgaser vid odling av ”medeltonnet” brödspannmål som mals i Berte 
Qvarn 
 
Transporter, malning och förpackningar genererar ett utsläpp om ca 43 kg CO2e/ton spannmål 
(se Figur 4.3). Intransporten av spannmål och distribution av de färdiga produkterna till kund 
har ungefär lika stort bidrag. Malningen av spannmål ger ett mycket litet bidrag, vilket 
förklaras av energikällorna för elproduktionen (egen vattenkraft samt svensk medel-el). 
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Figur 4.3 Utsläpp av växthusgaser vid transporter, malning och produktion av förpackningar för 
”medeltonnet” spannmål som mals i Berte Qvarn 
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5 Diskussion 
5.1 Stora och små utsläpp 

5.1.1 Lustgas 
Att någorlunda korrekt uppskatta emissionerna av N2O från jordbruksmark under en given tid 
(ett år vanligtvis) är mycket svårt. Detta beror på att  
- själva mättekniken är svår, 
- det är stora variationer i N2O-avgång från olika platser i fält, 
- det är variationer i N2O-avgång från ett och samma fält under årets lopp, 
- och slutligen, det är variationer i N2O-avgång mellan olika år från samma fält med 

liknande gödsling vilket beror på klimatologiska skillnader mellan olika år. 
 
I den beräkningsmodell som idag rekommenderas i IPCC:s riktlinjer är det tillförseln av 
kväve till åkermark via handelsgödsel, stallgödsel och skörderester som är den enskilda 
variabel som helt styr hur stora de beräknade utsläppen blir. Detta är naturligtvis en mycket 
kraftig förenkling av verkligheten och modellen kommer att förändras i framtiden när mera 
kunskap finns om hur olika markprocesser påverkar utsläppen samt klimatets påverkan på 
dessa processer. Flechard et al (2007) menar att parametrar som marktemperatur och 
markfuktighet bör, förutom N-tillförsel, byggas in i framtida modeller för beräkning av 
direkta N2O-emissioner från åkermark. 
 
Den genomsnittliga kvävetillförseln (d v s summan av handelsgödselkväve, stallgödselkväve 
och kväve bundet i nedbrukade skörderester) var i medeltal drygt 240 kg N/ha för den 
spannmål som förädlades vid Berte Qvarn (jämför Tabell 3.6). Med IPCC:s beräkningsmodell 
för förluster av direkta N2O-emissioner från mark innebär detta en avgång motsvarande 2,4 kg 
N2O-N/ha och år. Freibauer & Kaltschmitt (2003) redovisade en översikt av ett stort antal 
europeiska fältstudier där N2O-avgång mättes och materialet bearbetades med multi-variat 
linjär regression. Deras analys visade att jordbruksmark i den tempererade västra delen av 
Europa har en genomsnittlig avgång av lustgas runt 2 kg N2O-N/ha och år samt att utsläppen 
sällan överskrider 5 kg N2O-N/ha och år. I ett stort EU-projekt (GREENGRASS, 2002-2004) 
testades olika typer av mätteknik och emissioner av N2O från vallar och betesmark i 
klimatzoner över hela Europa mättes under tre år. I medeltal mättes emissionerna till 1,77 kg 
N2O-N/ha och år i gödslade och betade marker; 0,95 kg N2O-N/ha och år i gödslade och icke-
betade marker samt 0,48 kg N2O-N/ha och år i ogödslade och betade gräsmarker (Flechard et 
al 2007). Den beräknade medelförlusten om ca 2,4 kg N2O-N/ha och år i denna studie 
bedömer vi som rimlig sett i förhållande till rapporterade förluster av lustgas från åkermark 
som har publicerats under senare år.  
 
Som tidigare beskrivits så har hela verksamheten vid Berte Qvarn inklusive produktion 
(odling) av råvara inneburit ett årligt utsläpp om ca 13 000 ton CO2e varav ca 65 % kan 
härledas till N2O-utsläpp orsakade av kvävegödsling (produktion av N-mineralgödsel och 
N2O-avgång från åkermark). Eftersom konventionell höstvete är den enskilt största råvaran 
som förädlas gör vi en djupare analys av kvävegödslingen till denna gröda. Medelskörden av 
höstvete hos kontraktsodlarna var 6,6 ton/ha och medelkvävegivan med handelsgödsel 159 kg 
N/ha. Detta innebär att det i medeltal har förbrukats ca 24 kg mineralgödselkväve per ton 
konventionell höstvete som levereras till Berte Qvarn. Produktionen av ett kilo 
mineralgödselkväve innebär ett utsläpp i industrin om ca 6,8 kg CO2e varav 2/3-delar härrör 
sig från N2O-emissioner i samband med produktion av salpetersyra. N2O-avgången av 
kvävegödseln som måste produceras för denna gödselgiva motsvarar ca 110 kg CO2e/ton 
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spannmål. De direkta markemissionerna orsakade av gödsling med 159 kg N/ha beräknas till 
ett utsläpp om ca 740 kg CO2e/ha eller drygt 110 kg CO2e/ton spannmål. Är kvävegivan 
rimlig eller kan den minskas? 
 
Jordbruksverket rekommendationer för kvävegödsling 2007 i höstvete för brödproduktion i 
södra Götaland framgår ur Tabell 5.1 (SJV 2006). Medelskörden om 6,6 ton/ha höstvete hos 
kontraktsodlarna skulle enligt rekommendationen innebära en kvävegiva om knappt 140 kg 
N/ha eller ca 21 kg N/ton spannmål. Så om vi endast betraktar kvävegivan med mineralgödsel 
är den knappt 15 % högre än Jordbruksverkets rekommendation vid den skördenivån. Därtill 
skall beaktas att mer än hälften av höstvetefälten tillfördes stallgödsel vilket skall minska den 
optimala mineralgödselgivan ytterligare. 
 
Tabell 5.1  Rekommenderad kvävegiva 2007 enligt Jordbruksverket till höstvete (bröd) i södra 
Götaland 
Skörd, t/ha Rekommenderad N-giva,  

kg N/ha 

Rekommenderad giva,  

kg N/ton höstvete (bröd) 

5 115 23 

6 130 21,7 

7 145 20,7 

8 160 20 

 
Kvävegivor i kontraktsodlad höstvete till brödindustrin som generellt ligger över officiella 
gödslingsrekommendationer har även rapporterats av Stenberg et al (2005) som genomförde 
en analys av kvävegödslingen i kontraktsodlad Sigill-höstvete. Från Lantmännens databas 
över användning av gödsel i kontraktsodlad Sigill-vara analyserades data från 4 419 skiften 
med höstvete för åren 2000 – 2003. Medelskörden av höstvete (bröd) för dessa skiften var 
6 070 kg/ha och medelgivan var 160 kg N/ha. Stenberg et al (2005) bedömde att den 
kontraktsodlade Sigill-höstveten tillfördes kvävegivor som låg 30 – 40 kg N/ha över den giva 
som bedömdes som optimal enligt Jordbruksverkets gödslingsrekommendationer, d v s en 
giva som var 20 – 25 % över rekommendationen. 
 
Utsläpp av N2O från kvävegödsling, från produktionen av mineralgödselmedel och från 
direkta emissioner från åkermark orsakade av tillförsel av kväve till marksystemet, är den 
enskilt största källan till utsläpp av växthusgaser i hela processen för Berte Qvarns 
verksamhet. Två åtgärder kan sättas in som kan ge betydande utsläppsminskningar på relativt 
kort sikt. För det första att undvika överoptimala kvävegivor i odlingen och generellt förbättra 
kväveeffektiviteten i odlingarna. Kvävegivan bör anpassas till Jordbruksverkets 
rekommendationer vilket skulle innebära en neddragning av kvävegivan till höstvete med 20 
– 30 kg N/ha. För det andra kommer gödselleverantören Yara (som har en stor del av 
marknaden för mineralgödsel i Norden) att installera reningsteknik för att minska utsläppen 
av N2O i gödselproduktionen fr o m 2009/10. Utsläppen av växthusgaser i samband med 
produktionen av mineralgödselkväve kommer då att reduceras från dagens 6,8 kg CO2e/kg N 
till 2,5 – 3 kg CO2e/kg N. 
 
En anpassning av kvävetillförseln där handelsgödselgivan sänks med 15 % (genom att följa de 
officiella gödslingsrekommendationerna och förbättra utnyttjandet av stallgödsel) samt en 
övergång till att enbart använda handelsgödselkväve producerade med bästa möjliga teknik 
(mycket låga N2O-utsläpp) skulle innebära att utsläppen för hela verksamheten minskade till 
ca 10 000 ton CO2e, d v s en total utsläppsminskning om drygt 20 % (Figur 5.1). 
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Figur 5.1  De totala utsläppen från Berte Qvarn om allt handelsgödselkväve som används i odlingen 
produceras med bästa möjliga teknik (BAT) samt kvävegivan sänks med 15 %. De ljusa delarna av 
staplarna visar utsläppsminskningen vid dessa åtgärder 

5.1.2 Koldioxid 
Ungefär 35 % av hela verksamhetens utsläpp om ca 13 000 ton CO2-ekvivalenter utgörs av 
CO2 från fossilbränsleanvändning. Det största bidraget kom från produktionen av 
mineralgödselmedel (se Figur 4.1) och dessa CO2-utsläpp utgjorde drygt 10 % av de totala 
utsläppen eller ca en tredjedel av CO2-utsläppen enbart. Gödselindustrin bedömer att 
ytterligare effektiviseringar kan minska CO2-utsläppen i produktionen av mineralgödselkväve 
så en övergång till att endast använda mineralgödsel tillverkad med bästa möjliga teknik 
skulle innebära minskade utsläpp även av fossil CO2, om än inte så stora reduktioner som för 
N2O. Även en anpassning av kvävegivan till officiella gödslingsrekommendationer skulle 
innebära lägre förbrukning av mineralgödselkväve per ton spannmål vilket skulle minska 
CO2-utsläppen. 
 
Användningen av diesel i odlingen av brödspannmål står för ca 10 % av de totala utsläppen av 
växthusgaser eller ca 28 % av CO2-utsläppen. Energianalyser hos kontraktsodlarna kan vara 
en åtgärd för att undersöka variationer i dieselanvändning och möjliga effektiviseringar. Ökad 
kunskap om eco-driving och effektivisering har sannolikt betydelse för att minska 
dieselanvändning i primärproduktionen. 
 
Transporterna av spannmål till Berte Qvarn samt distributionen av de färdiga produkterna till 
slutkund ger ett årligt utsläpp om ca 865 ton CO2 vilket motsvarar ca 7 % av verksamhetens 
totala utsläpp eller knappt 20 % av CO2-utsläppen enbart. Utsläppen från transporterna har 
således en relativt liten betydelse i denna analys. Berte Qvarns målsättning att arbeta på en 
lokal och regional marknad både vad gäller inköp av spannmålsråvara såväl som leverans till 
kunder har betydelse för denna låga siffra. I en LCA-studie av hamburgerbröd där veteråvaran 
till hälften utgjordes av amerikanskt vete hade transporter stor betydelse och i den analysen 
hade CO2-utsläppen från fossilbränsleanvändning vid odling och förmalning av vetemjölet en 



30 

relativt större betydelse än N2O-utsläpp från kvävegödselanvändningen i odlingen (Sigill 
2002). 
 
CO2-utsläppen från processerna vid Berte Qvarn har mycket liten betydelse för de totala 
utsläppen och detta beror naturligtvis på att el är helt dominerande energikälla. Ungefär en 
fjärdedel av elen produceras i företagets eget vattenkraftverk och resterande del utgörs av 
svensk el-mix vilken har låga CO2-utsläpp. 
 
Förpackningarna som används utgörs till stor del av pappersråvara och endast lite plast 
används. Detta bidrar till att CO2-utsläppen från förpackningar är mycket små. 
 

5.2 Metodval 

5.2.1 Allokering – hantering av biprodukter 
För att beräkna utsläppen per kg mjölprodukt måste en fördelning av utsläppen göras mellan 
huvudprodukten mjöl och biprodukterna vetekli och vetefodermjöl. I Tabell 5.2 visas 
fördelningen mellan produkterna för mass- respektive ekonomisk allokering. Knappt 80 % av 
den ingående spannmålsråvaran kommer ut som mjölprodukter och drygt 20 % blir 
foderbiprodukter3. Mer än 90 % av intäkterna kommer från mjölprodukterna och vid 
ekonomisk allokering får således dessa konsumentprodukter bära 92 % av utsläppen av 
växthusgaser. 
  
Tabell 5.2  Fördelning av massa respektive ekonomiskt värde av utgående produkter från Berte Qvarn 
Produkt ut Ton Massfördelning, % Ekonomisk fördelning, % 

Mjöl 22 280 79 92 

Vetekli 4 190 15  7 

Vetefodermjöl 1 752 6 1 

Summa 28 228 100 100 

 

En alltmer vanlig metod att hantera fördelning av utsläpp mellan huvudprodukt och 
biprodukt(er) är att göra en systemutvidning. Eftersom biprodukterna vetekli och 
vetefodermjöl går in i kraftfoderblandningar ersätter dessa produkter någon annan foderråvara 
och därmed ”slipper” man produktion (och därmed utsläpp) från denna foderråvara. Vetekli 
och vetefodermjöl är fodermedel med goda energiinnehåll och därför är det mest troligt att de 
ersätter foderspannmål. Baserat på utbytesförhållande för energi i olika fodermedel (MJ 
smältbar energi/kg) enligt fodertabeller för nöt beräknades att foderbiprodukterna om drygt 
5 900 ton kan ersätta ca 4 900 ton fodervete. Data för produktion av fodervete odlad i södra 
Sverige hämtades från SIK:s foderdatabas (Flysjö et al, 2008).  
 

                                                 
3 En mycket liten del av vetekliet (4 %) säljs som livsmedel men detta är så lite att vi räknar allt som 
foderbiprodukt 
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Figur 5.2  Utsläppen av växthusgaser per kg mjöl levererad från Berte Qvarn beräknad med tre olika 
allokeringsmetoder 
 
Figur 5.2 visar utfallet av beräkningen av de totala växthusgasutsläppen per kg mjölprodukt 
levererad från Berte Qvarn med de tre olika metoderna att fördela utsläppen mellan 
huvudprodukten mjöl och foderbiprodukterna. Om massallokering används belastas 
mjölprodukten med ca 460 g CO2e/kg, den lägsta belastningen av de tre metoderna vilket 
naturligtvis beror på att ca 20 % av det totala materialflödet i kvarnen slutligen hamnar som 
foder och vid allokering efter massa får ta 20 % av utsläppen. Om systemutvidning tillämpas 
skall mjölprodukten belastas med ca 490 g CO2e/kg, d v s något högre än massallokering. 
 
Vid ekonomisk allokering belastas huvudprodukten mjöl med knappt 540 g CO2e/kg vilket 
baseras på att huvudprodukten mjöl står för den helt dominerande andelen av företagets 
omsättning (92 %).  Denna metod att fördela utsläppen mellan huvudprodukt och biprodukter 
föreslås vara standard enligt det förslag som har lagts fram av British Standard för hur utsläpp 
av växthusgaser i en produkts livscykel skall beräknas (BSI 2008). Om medelprodukten mjöl 
som levereras från Berte Qvarn skulle erhålla en ”klimatmärkning” som beskriver produktens 
”koldioxidavtryck” (eller snarare ”kol- och kväveavtryck”) skulle det alltså vara 540 gram 
CO2-ekvivalent per kg mjölprodukt. 
 

5.2.2 Betydelsen av utsläppen från infrastruktur 
Produktion och avfallshantering av maskiner och byggnader ingår för transporter men inte för 
jordbruksdelen. Anledningen till detta är ett för litet dataunderlag om jordbruksmaskiners 
produktion och livslängd samt att en internationell studie har visat att detta har liten betydelse 
för de totala utsläppen från jordbrukssystem (Frischknecht et al, 2007). I Figur 5.3 redovisas 
resultatet när vi även har exkluderat produktion och avfallshantering för maskiner för 
transporter. Detta innebär att de totala utsläppen för hela verksamheten minskar med ca 240 
ton CO2 vilket motsvarar mindre än två procent. Enligt förslaget till standard i PAS 2050 skall 
alltså produktion och avfallshantering av maskiner och byggnader ingå i beräkning av en 
produkts totala växthusgasutsläpp (BSI 2008). I denna fallstudie har dock dessa utsläpp en 
mycket liten betydelse för det slutliga resultatet. Det skall dock observeras att transportarbetet 
är litet i detta företags verksamhet eftersom man arbetar på en regional hemmamarknad. 
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Figur 5.3  De totala utsläppen av växthusgaser från Berte Qvarns verksamhet där utsläppen från 
produktion och avfallshantering av lastbilar i transporter (infrastruktur) har redovisats separat med 
mörk färg överst i stapeln 

5.2.3 Betydelse av val av el-mix 
Enligt förslaget till standard i PAS 2050 skall energikällan för elen som används utgöras av 
landets el-mix i medeltal (konsumerad el) såvida inte egen el används som då skall 
specificeras vad gäller dess utsläpp (BSI 2008). El är den stora energikällan i kvarnen och vid 
beräkningen har vi använt utsläpp för svensk elmix samt för el från vattenkraft (ca 25 % av 
elen i kvarnen producerades i eget vattenkraftverk). Beräkningsmetoden följer alltså den 
standard föreslås av British Standard.  
 
Det förekommer ofta att man använder utsläpp från marginalel i LCA-studier. Detta gäller 
särskilt när man skall göra analyser av förändringar, t ex vad innebär det om jag minskar min 
elanvändning, hur mycket minskar CO2-utsläppen då? Vid denna frågeställning är det relevant 
att använda marginalel i analysen eftersom det är elproduktionen på marginal som upphör om 
man minskar sin elanvändning. Marginalel defineras ibland som el från kolkraftproduktion i 
Danmark vilket innebär höga CO2-utsläpp eller från kraftvärmeproduktion med naturgas som 
energikälla. De mycket låga CO2-utsläppen från den använda elenergin i Berte Qvarn – egen 
vattenkraft och svensk el-mix – har en avgörande betydelse för att industriprocessen skall ge 
ett så litet bidrag till verksamhetens totala utsläpp. Om den använda elektriciteten i kvarnen 
istället hade producerats som medeltalet för europeisk elproduktion (kol, olja, gas) så skulle 
utsläppen från processningen vid Berte Qvarn mer än tiofaldigas och uppgå till nära 1500 ton 
CO2e, d v s mer än bidraget från all dieselanvändning i odlingen av spannmålen (se Figur 
5.4).  
 
Livsmedelsindustrier kan ha stor användning av elenergi. Vid beräkningar av matens utsläpp 
av växthusgaser i ett livscykelperspektiv kan det därför ha betydelse huruvida den förbrukade 
elen har produceras med låga utsläpp av koldioxid. I flertalet av länder i Europa sker 
elproduktion med betydande koldioxidutsläpp. Att använda utsläppen från den el-mix som 
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finns i landet där produktionen sker innebär att svensk livsmedelsindustri generellt får lägre 
CO2-utsläpp än företag som använder mer ”normal” europeisk el-mix.  
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Figur 5.4  De totala utsläppen från Berte Qvarn om elanvändningen hade baserats på europeisk el 
istället för den nuvarande svenska el-mixen. Den mörka delen av stapeln visar ökningen om europeisk 
el hade använts 
 

5.3  Slutsatser 
Denna kartläggning av växthusgasutsläpp från den totala verksamheten vid ett kvarnföretag 
visar att utsläpp av lustgas vid produktion och användning av kväve i odlingen av spannmåls-
råvaran är den dominerande utsläppskällan. Att använda handelsgödsel producerade med 
bästa möjliga teknik och effektivisera kväveanvändningen i odlingen är åtgärder som relativt 
snabbt kan ge betydande utsläppsminskningar till sannolikt låga kostnader. 
 
Ett livscykelperspektiv vid kartläggningen av utsläppen har tillämpats i denna studie och 
metodiken har följt ISO-standard. Det förslag till kriterier för hur utsläppen av växthusgaser 
skall beräknas i produkters och tjänsters livscykel som British Standard har presenterat under 
vintern har följts upp under arbetets gång. Detta kriterieförslag följer befintlig LCA-metodik 
och beräkningar enligt dessa kriterier förefaller väl genomförbara. 
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Bilaga 1 
Inventering av utsläpp av växthusgaser 
Berte Qvarn 2007 
 
 
Odlare 
Namn: ____________________________________________ 

Gård:______________________________________________ 

Telefon: _________________________________ 

e-post:___________________________________ 

 
Fyll i uppgifter om din__HÖSTVETE____odling för odlingsåret 2007 
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Den enskilda brukarens uppgifter kommer endast att vara 
en del i medelvärden för odlargruppen. De kommer inte att redovisas separat.  
 

 
 i dessa små ringar kryssar du för rätt alternativ 

 
Det finns två kolumner att använda om man odlar olika sorter eller på olika skiften 
med skilda förutsättningar. 

 

 
Odling brödvete 
 Höstvete/Råg 

Areal (ha):   

Sort:   

Kärnskörd (14% vh) (kg/ha):   

Vattenhalt före torkning (%):   

Nerbrukning av halm:  ja   nej  ja   nej 

Skörd av halm (ton/ha):    

 

Gödsling 

 Höstvete/Råg  

• Mineralgödsel  Sort: 

kg/ha: 

    

• Stallgödsel Sort: 

ton/ha: 

  

Gödselanalys:  Ts-halt:      
% 

Tot-N:       
kg/ton 

NH4-N     
kg/ton 

 

  Har ingen gödselanalys   

Nedbrukning av gödsel sker    inom en tim     inom 12 tim   inte alls 

 egen stallgödsel      

 stallgödsel på kontrakt: transport av gödseln: _________ km 

   

 
 
vänd 

Odling av en gröda 
definierar vi som: 
 

Allt arbete som utförts 
före sådd (efter skörd av 
föregående gröda) fram 
till och med att grödan är 
tröskad (och ev torkad 
på gården). 
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Spridningstidpunkt och -teknik stallgödsel.  
Sätt kryss.  

Tidpunkt Teknik Nedbrukning  Gröda Fast  
 

Urin  
 

Djup
strö  

Flyt  
 

Bredspridning       Vårvinter 
Bandspridning       

Bredspridning  inte alls     inom: 
 1 tim     12 tim  

     

Mot vinderosion       

Vårbruk 

Bandspridning  inte alls     inom: 
 1 tim     12 tim  

     

Försommar
sommar 

Bandspridning stråsäd, ej 
nedbrukat 

     

Bredspridning  inte alls     inom: 
 1 tim     12 tim  

     Tidig höst 
Aug-sept 

Bandspridning  inte alls     inom: 
 1 tim     12 tim  

     

Bredspridning  inte alls     inom: 
 1 tim     12 tim  

     Sen höst 
okt-dec 
 Bandspridning  inte alls     inom: 

 1 tim     12 tim  
     

 
 
För beräkning av kväveutlakning, behöver vi följande uppgifter: 
 

Jordart         sand (<5% ler)                         lerig (5-15% ler)                  lättlera (15-25% ler)     
  mellanlera (25-40% ler)          styvlera (>40% ler)             mulljord (>40% mull) 

Mullhalt        mullfattig <2%            något mullhaltig 2-3%        måttligt mullhaltig 3-6%     

  mullrik 6-12%              mycket mullrik 12-20%         mulljord (>40% mull) 

Mängd stallgödsel i snitt i växtföljden:__________  ton per ha 

 
 

 Höstvete/Råg 

Huvudgröda   
Fånggröda    nej  

 ja, sort: 

Vallinsådd    nej  ja, sort: 

Bearbetningstidpunkt efter 
skörd av huvudgrödan 

 Tidig: aug-10 sept 
 Medel/sen: 10 sept-10 okt 
 Sen:10 okt-dec 
 Tidig vår: jan- 20 mars 
 Vår: 20 mars-maj 
 Ingen 

Nästföljande gröda:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vänd 
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För beräkning av diesel- och oljeförbrukning: sätt kryss för de alternativ som 
                           stämmer in 

Höstvete/Råg 

 Kultivering     1    2    3 gånger 

 Plöjning 

 Harvning       1    2    3 gånger 

 Sådd 

 Insådd efter uppkomst (vall, fånggr) 

 Stallgödselspridning 

 Handelsgödsel  1    2    3 gånger 

 Sprutning   1    2    3 ggr 

 Tröskning 

 transport av skörd från gård till Hallands 
Frökontor/Berte Qvarn:                           

egen vagn     inhyrd lastbil 

     Avstånd:_________km 

 Egen torkning 

Avstånd från gård till fält:           
  < 1     1-3     3-6     > 6   km 

 
 
 
Tack för hjälpen! 
 
 
 
  


