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Naturbetesmarkernas växter tar
upp koldioxid ur luften som sedan
binds som kol i marken. Troligen
kompenserar detta för cirka 4 % av
jordbrukets utsläpp.

Genom produktion av bioenergi bi-
drar jordbruket till att andra sam-
hällssektorer kan minska sina
utsläpp! Det gäller till exempel od-
ling av salix och andra grödor för
energiproduktion. Att producera
biogas från stallgödsel innebär en
dubbel klimatnytta! Förutom att
gasen kan ersätta fossila bränslen,
minskas utsläppen av metan från
stallgödseln. Rötresten innehåller
lika mycket näring som den ur-
sprungliga stallgödseln och då kvä-
vet har blivit mer lättillgängligt kan
rötresten i högre grad ersätta mine-
ralgödsel.

Läs mer på Jordbruksverkets
webbplats (www.sjv.se). Där finns
rapporterna  2008:11 ”Minska
jordbrukets klimatpåverkan” och
2008:8 ”Utformning av stöd till
biogas inom landsbygdsprogram-
met”. Gå in under ”blanketter och
trycksaker”.

Jordbruk minskar också mängden växthusgaser!

Biogasanläggning i Plönninge. Foto: Lars Hollman.
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Den största källan kom-
mer från kväve i mark, det
vill säga sådant kväve
som tillförts vid odling
som inte växterna hinner
nyttja. En del av detta kan
i åkermarken eller när det
når vattendrag eller luft,
om vandlas till lustgas som
är en mycket stark växt-
husgas. 

Mulljord är rik på gamla
växtdelar som innehåller
grundämnet kol. När jor-
den bearbetas och blandas
med luft bryts delarna ner
av bakterier så att kolet
bildar koldioxid. 

Vid djurens matsmältning,
främst idisslarnas, bildas
metangas. Metan från
matsmältningen är den
tredje största källan från
jordbruket.

Sverige bidrar totalt med utsläpp som motsvarar 70 miljoner ton
koldioxid varje år. Jordbruket bidrar med 15 miljoner ton av
dessa, främst i form av koldioxid, metan och lustgas. Efter väg-
transporterna, som bidrar med 18 miljoner ton koldioxid, är jord-
bruket Sveriges näst största utsläppspost. 

Stora utsläpp inom jordbruket är:
Lustgas från kväve i mark 30 %
Koldioxid från bearbetade mulljordar 25 %
Metan från djurens matsmältning 20 %
Mineralgödseltillverkning 10 %
Metan och lustgas från gödsel (lager och spridning): 7 % 
Koldioxid från fossila bränslen 7 %
Importerat foder 3 % 

De angivna andelarna är
ungefärliga bedömningar
utifrån dagens kunskap.
Det finns en särskilt stor
osäkerhet kring hur stora
utsläppen är från de två
första posterna.

Jordbruk och växthusgaser
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