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1 Sammanfattning 
Det här är en delrapport från Jordbruksverkets klimatprojekt. Klimatprojektet har som mål att 
beskriva möjliga åtgärder för att minska jordbrukets klimatpåverkan. Projektet har två syften. 
Att höja kunskapsnivån om jordbrukets växthusgasemissioner samt att underlaget och 
uppbyggd kompetens ska kunna användas vid arbetet med ett handlingsprogram för att 
minska växthusgasutsläppen från svenskt jordbruk. 

Denna delrapport är den första av minst två. Delrapporten ger bakgrunden till arbetet och 
några åtgärder respektive styrmedel som projektet har studerat under det första halvåret. 
Delrapporten beskriver också klimatpåverkan från svenskt jordbruk. 

Primärproduktionen står för den största delen av utsläppen av växthusgaser för många 
livsmedel. Detta skiljer livsmedel från många andra konsumtionsvaror. Genom att välja 
livsmedel med liten klimatpåverkan kan konsumenten påverka sina växthusgasutsläpp. Detta 
projekt fokuserar dock på att minska växthusgasförlusterna i primärproduktionen av 
jordbruksprodukter, inte på konsumtionsmönster.  

De totala utsläppen av växthusgaser i Sverige var år 2006 65,7 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter, exklusive emissioner från sektorn Markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk. Jordbruket står för några av de största växthusgaskällorna. 
Lustgas från mark och metan från djurens ämnesomsättning stod för 7,2 procent respektive 
4,2 procent av Sveriges totala utsläpp.   

I jordbruket sker också utsläpp av koldioxid från mulljordar och inlagring av kol i 
naturbetesmark. Storleken varierar kraftigt mellan åren. Sverige rapporterade mellan 1990 och 
2004 utsläpp om cirka 3-4 miljoner ton koldioxid årligen från mulljordar och en inlagring på 
cirka 1 miljon ton koldioxid i naturbetesmark.  

När man formulerar målet för ett handlingsprogram bör man vara medveten om att 
jordbrukets klimatpåverkan sträcker sig utanför de källor som rapporteras i den svenska 
klimatrapporteringen och klimatrapporteringssektorn Jordbruk. Genom import av insatsvaror, 
som maskiner, foder och mineralgödsel orsakar jordbruket förutom utsläpp i Sverige även 
utsläpp i andra länder. Genom produktion av förnybar bioenergi kan jordbruket också bidra 
till att andra sektorer har möjlighet att minska sina utsläpp från fossila bränslen. 

De beräkningar av utsläpp av växthusgaser från jordbruket som görs har i regel stora eller 
mycket stora osäkerheter. En viktig anledning är osäkerheter i emissionsfaktorer. Ofta är 
omfattningen av källorna kända, exempelvis hur många djur finns det eller hur många hektar 
vall odlas. Emissionsfaktorerna, det vill säga hur stora utsläppen är från en källa, är däremot 
ännu inte lika kända.  

Det dåliga kunskapsläget om emissionernas orsak och storlek gör det svårare såväl att föreslå 
som att utvärdera olika åtgärder och styrmedel. Att få fram forskningsresultat som gör att 
effekten av de föreslagna åtgärderna trovärdigt kan bedömas bör prioriteras redan nu, inte 
minst för att kostnadseffektiviteten ska kunna bedömas korrekt.       

De områden, åtgärder eller styrmedel som utreds i rapporten är: 

• Förbättrad utfodring av djur 
Möjligheterna att med förändrad utfodring få ner utsläppen från djuren verkar begränsad. 
Däremot finns det skillnader mellan hur stora utsläppen är i produktionen av olika 
fodermedel. Detta ger en möjlighet att välja ett foder som ger mindre utsläpp och på så 
sätt hålla nere utsläppen i animalieproduktionen. 
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• Kol i betesmarker 
Det finns skäl att anta att den markbundna kolinbindningen per ytenhet i betesmark är 
större än den i skogsmark. Detta kan innebära att det betade odlingslandskapet som helhet 
betraktat inte bara ger metanutsläpp från de betande djuren utan också binder in en del 
koldioxid från atmosfären. Bättre data krävs för att vidare arbete inom detta område ska 
kunna vara framgångsrikt.  

• Organogena jordar 
Ett stöd för mindre intensiv drift av mulljordar är möjligt att utforma, exempelvis som en 
miljöersättning för omställning till långliggande vall på organogen jordbruksmark. 
Åtgärden beräknas kunna minska utsläppen med 80-350 kton koldioxid per år givet att 
dagens kunskap om hur bortodlingen kan minskas är riktig. Dataunderlaget behöver 
emellertid bli säkrare innan ett färdigt förslag kan genomföras. Det krävs även en vidare 
förankringsprocess för att utformningen av en ersättning som denna ska kunna ge en så 
god effekt som möjligt.  

• Ger friskare grödor mindre kväveläckage och därmed mindre lustgasutsläpp? 
Det är ännu för tidigt att säkert hävda att friskare grödor leder till en minskad 
kväveutlakning och därmed mindre lustgasavgång. Det går därför inte heller att säkert 
säga att friskare grödor som skulle kunna åstadkommas exempelvis med hjälp av kemisk 
bekämpning, minskar emissionerna av växthusgaser.  

• Växthusgasemissionen i ekologisk produktion 
I några livscykelanalyser som jämför ekologisk och konventionell produktion har 
ekologisk produktion mindre eller lika stora utsläpp av växthusgaser som konventionell 
produktion. De faktorer som tycks spela störst roll för emissionerna är utsläppen i 
samband med mineralgödseltillverkningen och skillnaden i avkastning. Skillnaden i 
avkastning är till nackdel för den ekologiska produktionen medan utsläppen i 
mineralgödseltillverkningen är en nackdel för den konventionella produktionen. 

• Minska utsläppen vid tillverkning av mineralgödsel 
Mineralgödseltillverkningen är en stor källa till växthusgasutsläpp i de länder där den 
sker. Förändringar som initierats av mineralgödseltillverkarna kan enligt dessa tillverkare 
minska emissionerna vid tillverkning av mineralgödsel med mer än hälften. En 
genomgång av regelverket ger som resultat att allt större andelar av de 
mineralgödselmedel som används på den svenska marknaden kommer att vara tillverkade 
på ett sätt som innebär allt mindre utsläpp av växthusgaser.  

Denna delrapport över intressanta områden är inte fullständig. Det finns andra intressanta 
områden med inverkan på jordbrukets klimatpåverkan som inte kommit med i denna första 
delrapport. Arbetet med att analysera fler åtgärder/styrmedel fortsätter under hösten 2008. 
Prioriteringar och urval sker i ett senare skede när förslaget till handlingsprogram ska tas 
fram. En lista med exempel på sådana områden finns i bilaga 2. Studierna av några av 
områdena i denna rapport kan också komma att fördjupas ytterligare. Planen är att resultaten 
från detta arbete ska publiceras i en andra delrapport i december 2008. Ett förslag till 
handlingsprogram kan bli en del tre i denna serie och ska vara klart i april 2010.  
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2 Inledning 
2.1 Projektet 
Jordbruket i Sverige har del i den pågående klimatförändringen. Under år 2008 genomför 
Jordbruksverket därför ett projekt som har som mål att beskriva möjliga åtgärder för att 
minska jordbrukets klimatpåverkan. Ett antal åtgärder och styrmedel kommer under projektets 
gång att analyseras och utvärderas.  

Projektet har två syften. Att höja kunskapsnivån om jordbrukets växthusgasemissioner samt 
att underlaget och uppbyggd kompetens ska kunna användas vid arbetet med ett 
handlingsprogram för att minska växthusgasutsläppen från svenskt jordbruk. 

 

Till projektet har knutits en referensgrupp bestående av: 

- Kerstin Berglund, Institutionen för Markvetenskap, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU  

- Jan Bertilsson, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU 

- Pål Börjesson, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska 
högskola, LTH 

- Christel Cederberg, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK 

- Jan Eksvärd, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 

- Ulrika Svensson, Naturvårdsverket 

- Ingrid Rydberg, Naturvårdsverket (reserv för Ulrika Svensson) 

 

Genom ett regeringsbeslut 2008-06-26 genomfördes en ändring av regleringsbrev för 
budgetåret 2008 avseende Statens jordbruksverk som bland annat innebar att Jordbruksverket 
fick ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för minskade växtnärings- och 
växthusgasförluster från jordbruket. (Bilaga 1) 

2.2 Rapporten 
Detta utgör den första delrapporten. Planerad tidpunkt för publiceringen av den andra 
delrapporten är december 2008. Ett förslag till handlingsprogram blir eventuellt en del tre i 
denna serie och bör då vara klart i april 2010. 

2.2.1 Rapportens avsnitt 
I kapitel 2 till 5 ges bakgrunden till arbetet inklusive klimatpåverkan från svenskt jordbruk. I 
kapitel 6 till 11 analyseras några områden av betydelse för jordbrukets klimatpåverkan. Det är 
såväl analyser av källor och åtgärder som styrmedel. Områdena har valts ut från en lista av 
åtgärder och styrmedel som tagits fram i samarbete med flera avdelningar på Jordbruksverket 
se bilaga 2. Rapporten avslutas med en kort diskussion om behovet av ytterligare kunskap för 
att få fram ett bra handlingsprogram. 
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Innehållet i kapitel 6-11 i denna första delrapport är inte en fullständig genomgång av 
intressanta områden. Det finns andra områden med inverkan på jordbrukets klimatpåverkan 
som inte kommit med i denna första delrapport. Arbetet med att analysera fler åtgärder, 
styrmedel och källor fortsätter under hösten 2008, eventuellt också med åtgärder som inte är 
med i bilaga 2.  Listan är öppen för nya förslag. Nästa delrapport kan också komma att 
innehålla ytterligare fördjupningar av åtgärder som behandlats i denna rapport. 

Prioriteringar och urval bland åtgärder och styrmedel sker i ett senare skede när förslaget till 
handlingsprogram ska tas fram. 

Det är ännu inte klart vilket fokus ett handlingsprogram ska ha. Det är ett skäl till att fokus i 
de olika beskrivna kapitlen varierar. Beroende på om åtgärdens mål exempelvis ska vara att få 
ner de redovisade svenska utsläppen eller utsläppen globalt per kilogram produkt eller något 
annat kan åtgärderna vara mer eller mindre lämpliga. (se avsnitt 4.3) 

De klimatpåverkande områden som presenteras i denna rapport är: 

• Kapitel 6 ”Förbättrad utfodring av djur” av Göte Frid, Enheten för idisslare och gris 

• Kapitel 7 ”Kol i betesmarker” av David Ståhlberg, Miljöenheten 

• Kapitel 8 ”Organogena jordar” av Nils Lagerkvist, Miljö och regionalstödsenheten 

• Kapitel 9 ”Kemiska bekämpningsmedels betydelse för kväveanvändning” av Lovisa 
Eriksson, Växtskyddsenheten. 

• Kapitel 10 ”Ekologisk produktion” av Johan Wahlander, bioenergienheten 
tillsammans med växtodlingsenheten. 

• Kapitel 11 ”Mineralgödselmedel tillverkade med lägre växthusgasutsläpp” av Magnus 
Olsson, Utredningsenheten. 

 

2.2.2 Arbetsmetod 
Den huvudsakliga metoden i arbetet med rapporten är litteraturstudier. Indelningen av 
utsläppen i sektorer följer den indelning som används i den svenska nationalrapporten 
National Inventory Report (NIR) 2008.  

I projektet görs beräkningar av utsläppens storlek i första hand efter de metoder som används 
i den svenska nationalrapporten NIR 2008. I vissa fall kan det även finnas skäl för att använda 
de metoder som beskrivs i IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) reviderade 
guidelines för 2006. Hur stora utsläppen beräknas bli påverkas inte oväsentligt av om 
beräkningarna görs efter senaste rekommendationerna enligt IPCC 2006 eller metodiken i de 
svenska nationalrapporterna. I denna första delrapport är dock mängden beräkningar 
begränsad.  

En annan metodik går ut på att beräkna hur stora utsläpp en produkt orsakar inom väl 
definierade gränser, en så kallad livscykelanalys (se avsnitt 5.11). I Rapporten har även 
livscykelanalyser använts. Projektet har dock inte genomfört och kommer inte att göra några 
egna livscykelanalyser.   
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2.3 Jordbrukets betydelse i klimatarbetet 
Enligt FAO:s rapport ”Livestock´s long shadow” beror 18 procent av världens växthusgas 
utsläpp på djurhållning. Detta inkluderar djurhållningens direkta effekter i kol- och 
kvävekretsloppen, effekter av foderproduktionen samt omvandlingen av djuren till livsmedel.1 
För att beräkna jordbrukets totala klimatpåverkan tillkommer de utsläpp från jordbruket som 
inte orsakas av djurhållningen. 

Det har gjorts många livscykelanalyser på livsmedel, men det finns inte någon heltäckande 
bild. I Sverige har de flesta av dessa studier gjorts av Institutet för Livsmedel och bioteknik, 
SIK. Analyserna visar ofta att den största klimatpåverkan sker innan produkten har lämnat 
gården, figur 2.1. Andelen minskar om varorna vidareförädlas efter att de lämnat gården. 

Figur 2.1 visar att de utsläpp som sker i jordbruksproduktionen och vid produktionen av 
insatsvaror för jordbruket, är betydelsefulla för emissionerna från livsmedelsförsörjningen. 
Relationerna mellan de olika livsmedlen blir något annorlunda om man väljer en annan enhet 
än kilogram produkt, exempelvis kilogram torrsubstans eller gram protein, figur 2.2, vilket 
sett ur ett konsumentperspektiv kan vara lika väsentligt. Primärproduktionens betydelse för 
produkten förändras dock inte. Förhållandet med primärproduktionens stora betydelse skiljer 
livsmedel från flera andra konsumtionsvaror, figur 2.3. 

Livsmedelskonsumtionen har stor betydelse för en medborgares växthusgasutsläpp. Genom 
att välja livsmedel med liten klimatpåverkan kan konsumenten påverka sina utsläpp av 
växthusgaser. Förändrade konsumtionsmönster ligger dock utanför detta projekt som istället 
är inriktat på vad som kan göras för att minska växthusgasutsläppen från jordbruket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Livestock´s long shadow. FAO 2006. s99-101,112 
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Figur 2.1. Några livsmedelsprodukters klimatpåverkan i gram koldioxidekvivalenter 
(se avsnitt 5.3)/kilogram produkt enligt en livscykelanalys.2  

 

 

 

                                                 
2 Presentation av Wahlander J. 2006 Egen bearbetning från LRF m.fl. 2002, Maten och Miljön Livscykelanalys 
av sju livsmedel. 
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Figur 2.2. Totala utsläpp av växthusgaser från några livsmedelsprodukter i 
gram koldioxidekvivalenter/gram protein. Värdena är från samma studie som värdena i 
figur 2.1.3  

                                                 
3 Presentation av Helena Elmquist, Svenskt Sigill. Resultat  LCA Livsmedel är ett samverkan projekt mellan 
LRF och Föreningsföretagen   
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Figur 2.3. Primärproduktionens betydelse för livsmedel i en livscykel jämfört med några 
andra produktgrupper.4 

2.4 Referenser 
FAO 2006.Livestock´s long shadow.  

LRF m.fl. 2002, Maten och Miljön Livscykelanalys av sju livsmedel. 

Presentation av Thomas Angervall, SIK Globalt forum 5 november 2007. 

Presentation av Helena Elmquist, Svenskt Sigill. Resultat livscykelanalys Livsmedel är ett 
samverkan projekt mellan LRF och Föreningsföretagen.   

Presentation av Johan Wahlander, Jordbruksverket. 2006 Egen bearbetning från LRF m.fl. 
2002, Maten och Miljön Livscykelanalys av sju livsmedel.

                                                 
4 Presentation av Thomas Angervall, SIK.  

Råvarutillverkning Industri/handel Brukande Restprodukt
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3 Bakgrund  
3.1 Växthuseffekten 
Växthusgaser påverkar sättet som infraröd värmestrålning strålar ut från Jorden. Detta får som 
effekt att temperaturen på jorden höjs.5 Utan växthuseffekten hade liv troligen inte kunnat 
uppstå eftersom den globala medeltemperaturen vid jordytan då hade legat på 
cirka -19 grader. Som det nu är ligger den i stället på +14 grader. Denna kraftfulla 
växthuseffekt är till helt övervägande del naturlig. De nödvändiga gaserna har funnits sen 
jordens uppkomst.6  

Det som nu händer är att människan genom utsläpp av växthusgaser förstärker 
växthuseffekten. Processen påbörjades vid industrialismens genombrott. Koldioxid svarar för 
huvuddelen av förstärkningen, drygt 60 procent. De övriga emissionerna är till övervägande 
delen metan och lustgas. Globalt sett är utsläppen av metan större än lustgasen, men i Sverige 
är det tvärtom.7 Jordbruket är den största källan till utsläpp av metan och lustgas.8 

3.2 Internationella organ 
IPCC (the Intergovernmental Panel on Climate Change) grundades av WMO (the World 
Meteorological Organization) och FN:s miljöprogram (UNEP) 1988. Huvudsyftet var att 
tillhandahålla vetenskaplig, teknisk och socioekonomisk information av betydelse för 
förståelsen av den av människan orsakade klimatförändringen liksom möjligheter till att 
minska skadorna och anpassning till växthuseffekten. IPCC har bland annat utvecklat 
riktlinjer för hur nationella inventeringar av växthusgaser ska göras.9 

De flesta länder förenades 1992 i FN-organet the United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC) för att överväga vad som kunde göras för att minska den 
globala uppvärmningen och för att handskas med de temperaturhöjningar som är 
ofrånkomliga. Ett antal av dessa länder skrev också under Kyotoprotokollet (se avsnitt 3.3.1) 
och förband sig att vidta vissa åtgärder.10 

                                                 
5 http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Report/AR4WG1_Print_Annexes.pdf ordet Green house effect. 
6 Bernes Claes, En ännu varmare värld. Naturvårdsverket (2007). s22f   
7 Ibid. s25 och s80  
8 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar. 
Regeringskansliet 2005. Ds 2005:55. s32 
9 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/org/aboutnggip.html 
10 http://unfccc.int/essential_background/items/2877.php 
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3.3 Internationella överenskommelser11 
3.3.1 Kyotoprotokollet  
Kyotoprotokollet är det första rättsligt bindande avtalet under FN:s klimatkonvention. Det 
hade i december 2007 ratificerats av 176 länder. Kyotoprotokollets avsikt var att minska 
utsläppen från industriländerna med i genomsnitt 5,2 procent till år 2008–2012 jämfört med 
1990. Industriländerna ska minska sina utsläpp olika mycket, bland annat beroende på tidigare 
gjorda minskningar. USA har dock inte ratificerat Kyotoprotokollet, vilket innebär att 
utsläppsminskningen inte blir fullt så stor eftersom USA står för en stor del av världens 
utsläpp. EU har förbundit sig att minska sina utsläpp under perioden med 8 procent och 
Sveriges del av detta blev att inte öka utsläppen med mer än 4 procent. Det svenska 
miljömålet (se avsnitt 4.1) är emellertid ambitiösare. Avtalet omfattar även 
utvecklingsländerna som dock saknar bindande utsläppsmål under den första 
åtagandeperioden. Det gäller även till exempel Kina och Indien, länder vars tillväxt gör att de 
snabbt ökar sina bidrag till de globala utsläppen.  

Samtidigt står det klart att de länder som i dag har kvantitativa åtaganden enligt 
Kyotoprotokollet och som också ratificerat protokollet endast svarar för cirka 30 procent av 
de globala utsläppen och därmed inte kan lösa klimatproblemet själva. 

3.3.2 Bali Action Plan 
Representanter för de länder som ratificerat klimatkonventionen och Kyotoprotokollet träffas 
på särskilda konferenser varje höst. Syftet med konferenserna är att diskutera och besluta om 
hur konventionen och protokollet ska genomföras. Beslut fattas i regel enhälligt vilket gör det 
möjligt för enskilda stater att blockera viktiga frågor. 

Mötet på Bali 2007 bröt ny mark i fråga om internationellt klimatsamarbete, bl.a. genom att 
upprätta en ny balans mellan industri- och utvecklingsländernas insatser. Genom beslutet, 
Bali action plan, accepterar industriländerna att vidta jämförbara åtgärder/åtaganden. 
Utvecklingsländerna har å sin sida gått med på att genomföra mätbara åtgärder samtidigt som 
de ska stödjas genom ny teknik, finansiering och kapacitetsuppbyggnad.  

IPCC har beräknat att de industrialiserade länderna måste minska utsläppen med 25–40 
procent till år 2020 och med 80–95 procent till 2050 (jämfört med 1990) för att stabilisera 
halten av växthusgaser på 450 ppm12. Scenariot förutsätter även betydande åtgärder i låg- och 
medelinkomstländer för att begränsa utsläppsökningarna. Under 2005 uppgick 
koncentrationen av koldioxid till 379 ppm.13 

3.3.3 EU: s Klimatarbete och svenska åtaganden 
I mars 2007 godkände Europeiska rådet bl.a. att till år 2020 reducera växthusgasutsläppen 
inom EU med minst 20 procent jämfört med 1990-års nivå. Åtagandet kan höjas till 
30 procent förutsatt att ett internationellt avtal kommer till stånd. I januari 2008 kom EU:s 
energi- och klimatpaket med riktlinjer för hur medlemsländerna ska verkställa Rådets beslut. 
                                                 
11 Miljödepartementet 2008. Vägen mot ett nytt internationellt avtal för jordens klimat – En skrift om 
klimatprocessen.  s4 ff 
12 parts per million, miljondelar 
13 Naturvårdsverket (2007), ”De globala utsläppen av koldioxid behöver minska kraftigt” 
PRESSMEDDELANDE 2007-05-22, www.naturvardsverket.se 
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Varje medlemsland får komma med synpunkter på förslagen i paketet som ska få sin slutliga 
form och beslutas under hösten 2008 eller våren 2009. 

Förslagen innebär bl.a. följande för utsläpp av växthusgaser. 

EU:s handelssystem med utsläppsrätter för koldioxid (European Union Greenhouse Gas 
Emission Trading Scheme, EU ETS) som idag inbegriper nästan hälften av utsläppen i EU, 
ska stramas åt och utökas. Bland annat ska den hittills generösa nationella tilldelningen av 
utsläppsrätter ses över. Handelssystemet ska utökas för att inbegripa andra växthusgaser än 
koldioxid14 och omfatta alla industrier med utsläpp lika med eller större än 10 000 ton 
koldioxidekvivalenter (se avsnitt 5.3). Antalet utsläppsrätter inom handelssystemet ska 
minskas årligen till 2020 så att utsläppen minskas med 21 procent jämfört med 2005. 15 

Även sektorer som idag inte omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter ska omfattas 
av utsläppsminskningar. Detta gäller för byggnader, transporter, jordbruk, avfall och 
industrier med mindre utsläpp än 10 000 ton koldioxidekvivalenter. Utsläpp från dessa 
sektorer ska inom EU minskas med 10 procent jämfört med 2005-års nivå. Förutom EU:s 
tuffare krav på utsläpp från bilar och drivmedel och energieffektivisering kan 
medlemsländerna välja var de vill göra sina satsningar och vilka åtgärder som ska användas 
för att uppnå åtagandet.16 Sverige ska enligt förslagen minska sina utsläpp med 17 procent 
jämfört med 2005.17 

                                                 
14 Utsläpp av växthusgaser ska avse utsläpp av koldioxid (CO2), metan (CH4), dikvävedioxid (N2O), 
fluorkolväten (HFCs), perfluorkolväten (PFCs) och svavelhexafluorid (SF6) och räknas om i 
koldioxidekvivalenter. (se avsnitt 5.3) 

15 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, ”2020 by 2020, Europe’s climate change opportunity”, 
COM (2008) 30 final 

16 Ibid 
17 Förslag till Europaparlamentets och Rådets beslut om medlemsstaternas insatser för att minska sina utsläpp av 
växthusgaser i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020, 
KOM (2008) 17 slutlig 
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3.4.1 Internet referenser: 
http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Report/AR4WG1_Print_Annexes.pdf ordet Green house effect. 
2008-07-08 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/org/aboutnggip.html 2008-07-08 

http://unfccc.int/essential_background/items/2877.php 2008-07-08 

Naturvårdsverket 2007, ”De globala utsläppen av koldioxid behöver minska kraftigt”  
PRESSMEDDELANDE 2007-05-22, www.naturvardsverket.se 2008-07-07
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4 Klimatmålet  
Arbetet med att minska människans påverkan på klimatet bedrivs i Sverige även inom ramen 
för miljömålsarbetet. 

4.1 Miljömålsrådet 
Riksdagen antog i april 1999 ett antal miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det 
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 
Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Alla viktiga åtgärder 
i Sverige ska vara genomförda till år 2020, utom klimatmålet som ska vara genomfört 
år 2050. Regeringen har inrättat ett miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av 
miljökvalitetsmålen.18 

Miljömålsrådet genomför vart fjärde år en fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Den 
andra utvärderingen, Kontrollstation 2008, skickades till regeringen den 31 mars 2008. 
Miljömålsrådets utvärdering visar att tillståndet i miljön i huvudsak utvecklas åt rätt håll. Det 
gäller dock inte klimatmålet.19 

Klimatmålet innebär att halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 20  

Det nuvarande delmålet innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser som ett medelvärde 
för perioden 2008–2012 ska vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990, Delmålet ska 
uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor. 

Miljömålsrådet bedömer att Klimatmålet blir mycket svårt att nå. Världens samlade utsläpp 
av växthusgaser fortsätter att öka, och den globala medeltemperaturen ökar i takt med 
stigande halter av växthusgaser i atmosfären. För att klara målet bör de globala utsläppen av 
växthusgaser nå sin kulmen senast om 10–15 år. Därefter bör de halveras till år 2050 och vid 
slutet av seklet vara nära noll. Utsläppen har dock ökat med 70 procent de senaste 35 åren. De 
kommande 20–30 åren bedöms utsläppen öka ännu snabbare om inga ytterligare 
utsläppsbegränsande åtgärder genomförs. 21 

Uppföljning av det nuvarande svenska delmålet, visar dock att målet för utsläpp av 
växthusgaser kan nås inom tidsramen och detta utan ytterligare åtgärder. Delmålet ska uppnås 
utan kompensation för upptag i kolsänkor. Efter 2010 kommer det dock att krävas ytterligare 
åtgärder för att förhindra att utsläppen börjar öka igen.22 

Miljömålsrådet föreslår att en precisering av miljökvalitetsmålets innebörd görs som innebär 
att den globala medeltemperaturen ska öka med högst 2°C över den förindustriella nivån. 
Genom att välja en temperaturangivelse som precisering av miljökvalitetsmålet, görs en 
tydligare koppling till de miljöeffekter som ska undvikas. Målet överensstämmer också med 

                                                 
18 http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/bakgrund.php 2008-05-05 
19 Naturvårdsverket 2008. Miljömålen– nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 
2008. s3 och s87ff 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid 
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EU:s långsiktiga klimatmål. 23  

4.2 Klimatberedningen24 
Regeringen bildade den 19 april 2007, en parlamentariskt sammansatt beredning, 
klimatberedningen, för översyn av klimatpolitiken. Beredningens uppdrag var att genomföra 
en övergripande översyn av den svenska klimatpolitiken som underlag för kontrollstation 
2008. I uppdraget ingick att utveckla klimatpolitiken avseende mål och åtgärder. 

Beredningen har i enlighet med direktiven koncentrerat sitt arbete till bl.a. en handlingsplan 
för att uppnå målet till 2020. Beredningen konstaterar att jordbruket spelar en allt viktigare 
roll som bioenergiproducent och att vissa åtgärder kan vidtas inom jordbrukssektorn redan nu 
för att reducera utsläpp av växthusgaser, såväl inom växtodling som inom 
animalieproduktion. Dessutom behövs mer kunskap om utsläppen i jordbrukssektorn och 
möjliga åtgärder.  

4.3 Sektorsmål25 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har i ett underlag till kontrollstation 2008 
inkluderat en analys av lämpligheten av att ha sektorsmål i klimat arbetet och hur 
sektorsmålen i så fall bör se ut.  

De rekommenderar att sektorsmål framför allt bör vara ett stöd för sektorernas klimatarbete 
samt ge en vision av nödvändiga förändringar inom sektorerna. Mer traditionella sektorsmål 
med uppgift att säkerställa uppfyllelsen av överordnade nationella utsläppsmål, bedöms inte 
vara ändamålsenliga av en rad skäl.  

Hur ett sektorsmål formuleras och används har naturligtvis betydelse för utformandet av ett 
åtgärdsprogram. Olika målformuleringar kan leda till olika fokus vilket får till följd att 
ändamålsenligheten i olika åtgärder och styrmedel också varierar. Exempelvis skulle ett mål 
om att jordbruket ska minska sina utsläpp med x procent under en femårsperiod inte vara så 
styrande ifall omfattningen av verksamheten ändå beräknas sjunka med x procent under 
samma period. Ett mål som inriktar sig mot utsläppen i Sverige innebär att åtgärder för att 
minska mineralgödselanvändningen förlorar den största delen av sin potential. Mineralgödsel 
importeras och de stora utsläppen vid tillverkningen sker därför utomlands.   

4.4 Referenser 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 2008. Den svenska klimatstrategins utveckling 

Naturvårdsverket 2008. Miljömålen– nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av 
Sveriges miljömål 2008. 

SOU 2008:24 Svensk klimatpolitik; Betänkande av Klimatberedningen 

4.4.1 Internet referenser: 
http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/bakgrund.php 2008-05-05

                                                 
23 Naturvårdsverket 2008. Miljömålen– nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 
2008. s3 och s87ff 
24 SOU 2008:24 Svensk klimatpolitik; Betänkande av Klimatberedningen 
25 Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 2008. Den svenska klimatstrategins utveckling 
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5 Jordbrukets utsläpp av växthusgaser 
I detta kapitel görs indelningen av utsläppen främst efter hur indelningen görs i den svenska 
nationalrapporten NIR.  

5.1 Sveriges internationella rapportering  
Sverige lämnar, liksom övriga länder i konventionen (se avsnitt 3.2), sedan 1994 regelbundet 
en rapport till UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change). 
Rapporten innehåller utsläppsdata, åtgärder, styrmedel, samt prognoser. En rapport lämnas 
även till EU-kommissionen som underlag till motsvarande rapportering från EU som part till 
konventionen.26  

5.2 Klimatrapporteringssektorer27 
5.2.1 1996 IPCC Guidelines 
De nationella inventeringar som rapporterar utsläpp i enlighet med ”Revised 1996 IPCC 
Guidelines” ska uppskatta alla antropogena28, utsläpp av växthusgaser. Utsläpp som inte 
orsakas av människan räknas inte med. Källorna är indelade i sektorer. Sektorerna är:  

1. Energi. I energisektorn rapporteras alla utsläpp från stationära och mobila 
energiaktiviteter, inklusive jordbrukets energianvändning. 

2. Industriprocesser. Utsläpp från industriprocesser, förutom det som rapporteras under 
energi. 

3. Lösningsmedel. Utsläpp, främst flyktiga organiska ämnen, som har sin grund i 
användningen av lösningsmedel. 

4. Jordbruk. Enligt IPCC redovisas här utsläpp från jordbrukssektorn. Jordbrukets 
energianvändning och avfall redovisas dock under andra sektorer.  

5. Markanvändning förändrad markanvändning och skogsbruk, (engelsk 
förkortning LULUCF från Land Use, Land Use Change, and Forestry). Utsläpp av 
växthusgaser och förändringar av mängden lagrat kol som en följd av skogs och 
markanvändning 

6.  Avfall. Emissioner från avfallshantering 

7. Övrigt. Antropogena källor som inte inkluderats i de andra sektorerna 

Under dessa huvudsektorer finns det sedan undergrupper. Speciellt Energisektorn delas ofta 
upp i undergrupper eftersom den är så mycket större än de andra sektorerna. Transporter är 
exempel på en sådan delsektor som brukar skiljas ut. Ett annat exempel är 
energianvändningen i ”Jordbruk, skogsbruk och fiske”. 

                                                 
26 Jordbruksverket 2004. Förutsättningarna för en minskning av växthusgasutsläppen från jordbruket. Rapport 
2004:1 s13  
27 Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions (Volume 1), 
kapitel 1 Understanding the common reporting framework. s1f 

 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/guidelin/ch1ri.pdf 2008-07-08 
28 Av människan orsakade 
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Det finns en risk för missförstånd om man inte tydligt skiljer mellan 
klimatrapporteringssektorn Jordbruk och jordbruket som samhällssektor. 
Klimatrapporteringssektorn Jordbruk innehåller det mesta av jordbrukets metan och 
lustgasutsläpp. För samhällssektorn jordbruk tillkommer främst emissioner/upptag av 
koldioxid från klimatrapporteringssektorerna Energi och Markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, men även andra emissioner orsakade av 
jordbruksverksamheten kan förekomma. Likaså kan jordbruksverksamheten orsaka utsläpp 
som inte kommer med i den nationella rapporteringen (se avsnitt 5.10). 

Utsläppen från Jordbrukssektorn beräknas för de flesta källor som 
Emission = Aktivietsdata * EmissionsFaktor (EF).  

Med ”Aktivitetsdata” menas omfattningen av källan som orsakar utsläppen, För sektorn 
Jordbruk kan det exempelvis vara uppgifter om antal djur, gödselproduktion, stallperiod, eller 
mineralgödselanvändning.29 Emissionsfaktorn anger hur stort utsläppet är per enhet 
aktivitetsdata. Exempelvis 18 kilogram metangas per häst och år. 

Utsläppen/upptag från sektorn Markanvändning förändrad markanvändning och skogsbruk 
mäts i de flesta fall som en förändring av mängden kol som finns på slumpvis utvalda 
provplatser (se avsnitt 7.4). 

Grunden för beräkningarna, det vill säga aktivitetsdata, för utsläppen från Energisektorn är 
statistik över användningen av olika bränslen30  

5.2.2 IPCC riktlinjer från år 200631 
År 2006 gav IPCC ut nya omarbetade standarder för jordbrukets utsläpp. Dessa har ännu inte 
börjat tillämpas i rapporteringen. I riktlinjerna från år 2006 har klimatrapporteringssektorerna 
Jordbruk och Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk slagits ihop till en 
sektor, ”Agriculture, Forestry and Other Land Use” (AFOLU).  

De nya riktlinjerna innebär bl.a. att många emissionsfaktorer för lustgas från jordbruket sänkts 
jämfört med riktlinjerna från 1996.  Bland annat har emissionsfaktorn för mineralgödsel, 
stallgödsel, växtrester med mera sänkts från 1,25 procent i riktlinjerna från 1996 till 1,0 
procent i riktlinjerna från 2006. Revideringarna sker som en följd av ett bredare vetenskapligt 
faktaunderlag. Tillsammans med förändringen av GWP100 faktorn (se avsnitt 5.3), innebär 
detta att lustgasens betydelse för jordbrukets utsläpp relativt sett blivit mindre.   

5.3 Begreppet koldioxidekvivalent 
De olika växthusgaserna är olika effektiva på att absorbera värmestrålning. De har dessutom 
olika livslängd innan de bryts ned. Genom att multiplicera dem med en så kallad Global 
Warming Potential (GWP) faktor kan man jämföra gaserna med varandra.32 GWP faktorn 
anger molekylernas förmåga att fånga upp strålning. Denna förmåga ses relativt denna 
förmåga hos en koldioxidmolekyl över en tidsperiod.  

                                                 
29 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008. Kap 6 
30 Ibid. s 68 
31 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 Agriculture, Forestry and Other 
Land Use 
32 Bernes Claes, En ännu varmare värld. Naturvårdsverket (2007). s 80 
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Efter att emissionen multiplicerats med GWP-faktorn anges utsläppet med enheten 
koldioxidekvivalent.  

GWP faktorn representerar dels gasernas förmåga att motstå nedbrytning och dessutom deras 
förmåga att relativt koldioxid absorbera utgående infraröd värmestrålning. Förhållandet 
varierar beroende på tidsperspektiv. Kyoto protokollet baseras på GWP faktorn i ett 100 års 
perspektiv, GWP100 .33  

GWP100 faktorn är i klimatredovisningen för koldioxid CO2 1, för metan CH4 21 och för 
lustgas N2O 310.34 

GWP faktorerna revideras av IPCC vart 6:e år. Enligt IPCC Scientific report 2007 som ännu 
inte används i klimatredovisningen gäller: 

GWP100 faktorn för koldioxid CO2 1, för metan CH4 25 och för lustgas N2O 298.35 

5.4 Metodiken i växthusgasinventeringarna 
Metodiken i växthusgasinventeringarna för jordbruket är i enlighet med IPCC Guidelines från 
1996. Det finns några nationella anpassningar. En jämförelse mellan den svenska 
inventeringen och IPCC:s krav som de uttrycks i IPCC Good Practice Guidance visar att 
aktivitetsdata, metodik och jämförbarhet över tidsserier är i enlighet med IPCC Good Practice 
Guidance.36 

Aktivitetsdata sammanställs från Sveriges Officiella Statistik och andra källor. Nationella 
emissionsfaktorer har utvecklats för metan från nötkreaturens ämnesomsättning och för 
direkta emissioner av lustgas från jordbruksmark. Data om kväveläckage härstammar från 
nationella källor.37 

Kolinnehållet i marken beräknas med två olika metoder. För betesmark baserar sig 
beräkningarna på upprepad provtagning och manuella uppskattningar på plats (se avsnitt 7.4). 
För åkermark används den så kallade ICBM modellen för att förutsäga förändringarna av 
kolinnehåll i mineraljord. För de organogena jordarna uppskattas bortodlingen det vill säga 
hur mycket lägre nivån på mullen det blir för bete, vall, spannmål respektive radgrödor. Detta 
översätts sedan till en bortodlad kolmängd.38 

 

                                                 
33 http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Report/AR4WG1_Print_Annexes.pdf ordet GWP 2008-07-07. 
34 Source: Climate Change 1995, The Science of Climate Change: Summary for Policymakers and Technical 
Summary of the Working Group I Report, page 22. 
35 IPCC Scientific report 2007 
36 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008. s171 
37 Ibid 
38 Ibid. s216 och s218 
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5.5 Sveriges utsläpp av växthusgaser 
De totala utsläppen av växthusgaser i Sverige var år 2006 65,7 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter, exklusive klimatrapporteringssektorn ”Markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk”. Detta var en minskning med 6,3 miljoner ton eller 8,7 
procent sedan 1990. Jämfört med år 2005 var det en sänkning med 1,2 miljoner ton.39 

I sektorn ”Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” lagrades det in 
ungefär 38 miljoner ton koldioxid netto under 2006. Inlagringens storlek har varierat under 
perioden 1990 till 2006.40 

Figur 5.1. De svenska utsläppen av växthusgaser41 fördelade efter 
klimatrapporteringssektor.42 

I klimatrapporteringsarbetet fokuserar man på så kallade nyckelkällor. Källorna adderas ihop 
med den största först till summan inkluderar 95 procent av utsläppen. De källor som är med i 
summan är nyckelkällor. Flera av jordbrukets källor till växthusgasutsläpp är nyckelkällor. 

                                                 
39 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008. s40 
40 Ibid 
41 Ibid. figur 2.3 s 42  
42 Observera att ”Övrig” under Energi är övrig energianvändning och inte klimatrapporteringssektorn Övrigt 
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Tabell 5.1. Några av nyckelkällorna exklusive kolsänkor.43 Siffran i vänsterkolumnen anger 
källans storlek relativt de andra. Lustgas från jordbruksmark är exempelvis den fjärde största 
källan i Sverige. 

 IPCC kategori Växthusgas Utsläpp 2006 

(Gg CO2-ekv.)

Andel av 

Sveriges utsläpp 

1 Vägtransport CO2 18 523 28,2 % 

2 Offentlig el och värme produktion CO2 8125 12,4 % 

3 Andra tillverkande industrier och bygg CO2 5096 7,8 % 

4 Jordbruksmark N2O 4729 7,2 % 

5 Djurens ämnesomsättning CH4 2793 4,2 % 

10 Energi Jordbruk/Skogsbruk/Fiske44 CO2 2030 3,1 % 

19 Gödselhantering N2O 511 0,8 % 

22 Gödselhantering CH4 470 0,7 % 

25 Tillverkning av fasta bränslen mm CO2 368 0,6 % 

 

Tabell 5.2. Utöver de nyckelkällor som finns i tabell 5.1 tillkommer dessa källor om 
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inkluderas. 45 Utsläppen i sektorn 
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk varierar kraftigt mellan åren. 

IPCC kategori Växthusgas Utsläpp 2006 

(Mt CO2-ekv.)

Andel av Sveriges  

utsläpp/upptag av  

växthusgaser 2006 

5A Skogsmark CO2 -33,428 31,2 % 

5C Betesmark CO2 -6,200 5,8 % 

5B Åkermark CO2 0,991 0,9 % 

 

5.6 Utsläpp i sektorn Jordbruk 
Jordbruket är den största källan till utsläpp av metan och lustgas. Utsläppen från 
klimatrapporteringssektorn jordbruk var år 2006 8,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 
Lustgas stod för cirka 60 procent av dessa och de återstående 40 procenten var metangas. 
Utsläppen i klimatrapporteringssektorn jordbruk var cirka 0,6 procent lägre 2006 än 2005. 
Detta berodde på att utsläppen från djurens ämnesomsättning minskat eftersom det fanns färre 
djur. Dessutom användes det mindre kvävegödsel. Utsläppen har minskat med 3 procent 
sedan år 2000 och med 9,6 procent sedan år 1990.46  

                                                 
43 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008. tabell 1.2 s31 
44 Innehåller energianvändning ifrån dessa tre areella näringar. 
45 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008. tabell 1.4 s33 
46 Ibid. s55 
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5.6.1 Metangas 

5.6.1.1 Metangas från djurens ämnesomsättning  
Metangas bildas framför allt genom idisslarnas matsmältningsprocess, men även enkelmagade 
djur ger utsläpp av metangas. Metangasutsläppen från djurens ämnesomsättning var cirka 
2,8 Mt koldioxidekvivalenter år 2006.   

Idisslarna har förmåga att bryta ner fiberrikt foder. Det sker genom att det i deras magar finns 
organismer som omvandlar fodret till föreningar som idisslarna sedan kan tillgodogöra sig. I 
denna process bildas metangas, ju fiberrikare foder desto större metanutsläpp. Andra, 
enkelmagade djur, har delvis samma funktion i sina tarmar men utsläppen blir inte lika 
stora.47 Idisslarnas metangasbildning beskrivs utförligare i kapitel 6. 

5.6.1.2 Metangas från gödselhantering 
När fodret omvandlats till gödsel blir det åter en källa till metangas, utsläppen var knappt 
0,5 Mt koldioxidekvivalenter år 2006. 

I gödsel som kommer från idisslare har en större del metan redan skiljts av än i gödsel från 
enkelmagade djur. Mindre gasbildande ”råmaterial” finns kvar. Gödsel från grisar kan således 
ge upphov till större metanutsläpp än gödsel från kor. Tillgången på syre är en annan viktig 
faktor. Metan bildas under förhållanden där syre saknas. Det är därför större risk för 
metangasavgång från flytgödsel än från fastgödsel.48  

5.6.1.3 Utveckling 
Ett minskat antal djur sedan 1990 har lett till att metanutsläppen minskat. Metanemissionerna 
har minskat både från djurens ämnesomsättning och från deras gödsel, se tabell 5.3. 

Antalet mjölkkor har minskat från 576 000 år 1990 till 388 000 år 2006. Den största 
minskningen kom mellan år 1990 och 1991 då många mjölkbönder slutade. Även om 
Sveriges anslutning till EU och den gemensamma jordbrukspolitiken CAP har bromsat upp 
minskningen är trenden ändå att antalet nötkreatur och grisar minskar.  

Antalet slaktkycklingar och får har dock ökat vilket ökat metanemissionerna. En ökad 
användning av flytgödsel leder också till att minskningen av metanutsläpp inte blir så stor 
som den annars hade blivit. 49 

Tabell 5.3. Utsläpp av växthusgaser från djur och gödsel. (kt CO2-ekv.) 50 

Källa 1990 2000 2005 2006 

Metan från matsmältning 3 058 2 877 2 794 2 794 

Metan från gödsel 354 393 479 470 

Lustgas från gödsel 743 605 514 511 

                                                 
47 Jordbruksverket 2007. Jordbrukets miljöeffekter 2020– en framtidsstudie. Rapport 2007:7 s79 
48 Ibid s79f 
49 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008. s56 
50 Opublicerad Data från Naturvårdsverkets Databas TPS (Tekniskt ProduktionsStöd) 20080607 
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5.6.2 Lustgas 

5.6.2.1 Lustgas från gödselhantering 
Lustgas bildas när material som innehåller kväve bryts ned. Därför bildas det även lustgas i 
gödsel, tabell 5.3. Utsläppen var drygt 0,5 Mt koldioxidekvivalenter år 2006. Det vanliga är 
dock att slutprodukten i nedbrytningen blir kvävgas. Processerna som avgör vilken gas som 
blir slutprodukt är komplexa, men lustgasbildning kan ske när förhållandena växlar mellan 
ingen tillgång och liten tillgång till syre. För lustgas råder därför det motsatta förhållandet 
jämfört med metangas det vill säga flytgödsel minskar risken för lustgasutsläpp.51  

Gödsel från djur på bete ger lustgasutsläpp som inte räknas till källan ”lustgas från 
gödselhantering” utan till ”lustgas från kväve i mark”. 

5.6.2.2 Lustgas från kväve i mark 
De sammanlagda utsläppen av lustgas från kväve i mark är den största källan till 
växthusgasutsläpp från jordbruket. Utsläppen av lustgas från kväve i mark var drygt 
4,7 Mt koldioxidekvivalenter år 2006. 

När den kväverika gödseln sprids ut på marken orsakar den liksom allt material som 
innehåller kväve fortsatta emissioner. Detta kan ske både genom nitrifikation och 
denitrfikation. Lustgas kan bildas som ett mellansteg i denitrifikationen där nitratkväve (NO3-
N) omvandlas till kvävgas (N2). Hur stor denitrifikationen är beror på vattenhalten i marken 
och ett samspel mellan vattenhalten, tillgängligt nitratkväve, temperatur, pH och tillgången på 
organiskt material, som alla kan vara den begränsande faktorn.52 Avgången av lustgas är i 
allmänhet störst när marken inte är helt vattenmättad, då både denitrifikation och nitrifikation 
kan pågå samtidigt. Avgången av lustgas beror även på diffusionshastigheten och gasutbytet 
med atmosfären.  

Direkta emissioner kommer från tillförsel av kväve med mineralgödsel, stallgödsel, 
kvävefixerande växter och skörderester. Indirekta emissioner har ett ursprung i jordbruket 
men kommer från nedfall av ammoniak eller kvävedioxid, eller omvandling av nitrat som 
utlakats till grund- och ytvatten. All lustgas från utsläpp av ammoniak räknas som indirekt 
emission, oavsett om nedfallet sker på åkermark, i skog, till sjöar och hav – inom eller utom 
Sveriges gränser. Lustgas som bildas av utlakat nitrat som rinner från åkern, via sjöar och 
vattendrag till kusten är också indirekta emissioner.53 

Olika odlingsåtgärder påverkar direkt och indirekt lustgasavgången, genom påverkan på 
kväveinnehållet i markprofilen och gasutbytet med atmosfären. Lustgasavgången varierar 
beroende på odlad gröda, spridningsteknik, tidpunkt, givor, sort och kombinationer av olika 
gödselmedel, jordbearbetnings-, dränerings- och bevattningsteknik.54  

                                                 
51 Jordbruksverket 2007. Jordbrukets miljöeffekter 2020– en framtidsstudie. Rapport 2007:7 s80 
52 Wesström I. & Joel A. 2007 Lustgasavgång från åkermark vid reglering av grumdvattennivån – en 
litteraturstudie. Slutredovisning av SJV projekt 25-6828/04. Sveriges lantbruksuniversitet, Inst. För 
Markvetenskap, Avd för hydroteknik. Rapport 6. Uppsala 2007. 
53 Naturvårdsverket 2006, Utsläpp av metan och lustgas från jordbrukssektorn. Rapport  5506 
54 Wesström I. & Joel A. 2007 Lustgasavgång från åkermark vid reglering av grumdvattennivån – en 
litteraturstudie. Slutredovisning av SJV projekt 25-6828/04. Sveriges lantbruksuniversitet, Inst. För 
Markvetenskap, Avd för hydroteknik. Rapport 6. Uppsala 2007. 
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Ute på fälten är organiska gödselmedel en större källa till lustgasemissioner än mineralgödsel. 
Detta beror på att lustgasbildning även beror på förekomsten av kol.  

Det samma kan sägas om organogena jordar som ju också innehåller kol. Utsläppen av lustgas 
från organogena jordar är knappt 1,0 Mt koldioxidekvivalenter.  

En del kväve lakas ut och en del går förlorat genom ammoniakavgång. Även 
lustgasemissionerna från detta kväve räknas dock som indirekta emissioner från jordbruket.55  

Lustgasemissionen från utspridd gödsel sker i två steg. Under två månader sker utsläpp som 
en direkt följd av gödselspridningen, men det kommer även en långtidseffekt eftersom kvävet 
ackumuleras i marken. Eventuellt underskattas denna långtidseffekt i IPCC:s 
emissionsfaktorer för kvävegödsling. Sverige har därför infört en ”bakgrundsemission” på 0,5 
kilogram lustgaskväve per hektar.56  Detta har ifrågasatts av danska forskare som menar att 
långtidseffekten ändå täcks in av IPCC:s emissionsfaktorer för växtrester. Danmarks 
rapporterade emissioner från växtrester var enligt dem fem gånger högre. De pekar också på 
behovet av gemensamma Nordiska emissionsfaktorer för att genomföra aktionsprogram i 
Norden eller EU.57 De rapporterade lustgasemissioner från kväve i mark framgår av tabell 5.4. 

5.6.2.3 Utveckling 
Minskningen av antalet djur har resulterat i mindre stallgödsel. Även användningen av 
mineralgödsel har minskat. Aktionsplanen för minskat växtnäringsläckage har i viss 
utsträckning varit framgångsrik vilket leder till mindre växthusgasutsläpp. Likaså leder en 
ökad övergång till flytgödsel till minskade utsläpp av lustgas58 

                                                 
55 Jordbruksverket 2007. Jordbrukets miljöeffekter 2020– en framtidsstudie. Rapport 2007:7 s80 
56 Kasimir Klemedtsson, Åsa 2001 metodik för skattning av jordbrukets emissioner av lustgas. Underlag för 
Sveriges nationalrapport till Klimatkonventionen. Naturvårdsverkets rapport 5170. 
57 Jörgen E. Olesen och Sören O Petersen 2002. The need for truly common Nordic guidance on greenhouse gas 
emissions inventories for agriculture.Danish Institute of Agricultural Sciences. DIAS report, Plant Production 
no 81. s11ff 
58 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008. s56 
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Tabell 5.4. Förändring av lustgasemissioner från mark från 1990 till 2006.59 De rapporterade 
emissionerna av lustgas från mark har minskat mest för användning av mineralgödsel som 
står för knappt hälften av minskningen mellan 1990 och 2006. Mindre kväveutlakning är 
också en bidragande orsak. Utsläppen av lustgas från kvävefixerande grödor och från 
betesgödsel har stigit.  
Utsläppskälla År 1990 

(kt CO2-
ekv..) 

Andel

(%) 
År 2006 
(kt CO2-

ekv..) 

Andel

(%) 

2006 jfr. 
1990 

(kt CO2-
ekv..) 

Andel av 

minskning 
(%) 

Mineralgödsel användning 866 16,5 617 13,1 -249 47,7 

Stallgödsel användning 867 16,5 794 16,8 -74 14,1 

Kvävefixerande grödor 144 2,7 181 3,8 37 -7,1 

Växtrester 325 6,2 322 6,8 -3 0,5 

Odling av organogena jordar 984 18,7 984 20,8 0 0,0 

Rötslam 5 0,1 2 0,1 -2 0,5 

SUMMA Direkta emissioner  3191 60,8 2900 61,3 -291 55,7 
       

Nedfall från luft 206 3,9 177 3,7 -30 5,7 

Kväveutlakning 935 17,8 745 15,8 -190 36,4 

SUMMA Indirekta 
emissioner  

1141 21,7 922 19,5 -220 42,1 

       

Betesgödsel 286 5,5 320 6,8 34 -6,4 
       

Odling av mineraljord 631 12,0 586 12,4 -45 8,6 
       

SUMMA  5250  4728  -522  

                                                 
59 Opublicerad Data från Naturvårdsverkets Databas TPS (Tekniskt ProduktionsStöd) 20080607 
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5.6.3 Fördelning 
Inom klimatrapporteringssektorn Jordbruk har det inte skett några större förändringar i 
fördelning av utsläpp mellan de olika växthusgaskällorna, se figur 5.2. 

Figur 5.2. Klimatrapporteringssektorn Jordbruks utsläpp fördelade efter utsläppskälla.60 

 
 

5.7 Utsläpp i sektorn Markanvändning förändrad 
markanvändning och skogsbruk 

När marken odlas bryts det organiska materialet, mullen, i marken ned. Genom 
jordbearbetningen, exempelvis plöjning, harvning eller vältning, kommer det i kontakt med 
syre och oxiderar till koldioxid. Utsläppen är särskilt stora från organogena jordar, eftersom 
dessa jordar är rika på organiskt material, se kapitel 8.61 I betesdrift kan den motsatta 
processen ske genom att växtrester lagras in i marken så att kol binds, se kapitel 7. Mängden 
kol som finns inbundet i mineraljordar anses i stort sett vara konstant i Sverige.62  

I odlingen används även olika kalkmedel för att undvika alltför sur mark. När kalkmedlen 
omvandlas frigörs koldioxid.63 Utsläppen har under perioden 1990 till 2005 varierat kring 
100 – 200 kt koldioxid, beroende på varierande kalkanvändning. År 2006 var utsläppen 91kt. 
Utsläppen från kalkanvändningen ingår i emissionerna från åkermark. 64 

                                                 
60 http://unfccc.int/files/ghg_emissions_data/application/pdf/swe_ghg_profile.pdf 
61 KSLA 2008 meddelande nr 418. Svensk mosskultur, odling torvanvändning och landskapets förändring 1750-
2000. 
62 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008. s199 
63 Jordbruksverket 2007. Jordbrukets miljöeffekter 2020– en framtidsstudie. Rapport 2007:7 s80 
64 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008. tabell 7.12 
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Nettoeffekten av dessa faktorer som i klimatrapporteringssammanhang rapporteras under 
rubriken ”Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” har för jordbruket 
nästan alla år från 1990 inneburit ett utsläpp av koldioxid,65 figur 5.3 och 5.4. I NIR 2008 
rapporteras dock en kraftigt ökad inlagring i betesmark liksom minskade utsläpp från 
åkermark. Metodiken för sektorn ”Markanvändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk” är under utveckling och Naturvårdsverket håller för närvarande på med en 
översyn av rapporteringen inom denna sektor. Data för 2005 och 2006 är mycket osäkra till 
följd av bland annat för få provytor. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2008.66 

År 2006 rapporterades inlagringen av kol i betesmark vara 6,2 Mt koldioxidekvivalenter 
samtidigt rapporterades bortodlingen kol i mark bara vara 1,0 Mt koldioxidekvivalenter. 
Netto emissionerna från jordbruket var därför – 5,2 Mt koldioxidekvivalenter.  Skulle dessa 
osäkra data stämma innebär det att inlagringen av kol i jordbruksmark år 2006 i stort vägde 
upp hela lustgasavgången i klimatrapporteringssektorn Jordbruk.  

 
Figur 5.3. Emissioner av koldioxid från åkermark. 67Den helt övervägande delen av utsläppen 
av koldioxid från åkermark kommer från organogena jordar. 

Figur 5.4. Emissioner av koldioxid från betesmark68  

 

                                                 
65 Jordbruksverket 2007. Jordbrukets miljöeffekter 2020– en framtidsstudie. Rapport 2007:7 s80 
66 Pers med Ulrika Svensson, Naturvårdsverket. Juni 2008. 
67 Opublicerad Data från Naturvårdsverkets Databas TPS (Tekniskt ProduktionsStöd) 20080607 
68 Opublicerad Data från Naturvårdsverkets Databas TPS (Tekniskt ProduktionsStöd) 20080607 
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5.8 Jordbrukets utsläpp i sektorn Energi 
5.8.1 Jordbrukets energianvändning 
Jordbrukets utsläpp till följd av användning av fossil energi redovisas i 
klimatrapporteringssektorn Energi tillsammans med utsläppen från skogsbruk och fiske, se 
tabell 5.1. Den fossila energin används som drivmedel och till uppvärmning av torkar och 
lokaler.69 Energimyndigheten och Jordbruksverket samarbetar för närvarande med att ta fram 
bättre ststistikunderlag för jordbruket separat. Arbetet beräknas vara klart i slutet på augusti 
2008. 

5.8.2 Bioenergi 
Genom produktion av bioenergi kan jordbruket bidra till att utsläpp av koldioxid från fossila 
bränslen ersätts med icke fossilt kol. Dessa utsläppsreduktioner tillgodoräknas inte sektorn 
Jordbruk och inte heller jordbruksdelen av sektorn Energi. Reduktionen sker i stället i den 
sektor där biobränslet används. Ersätter bioenergin fossilt bränsle i jordbruket minskar 
utsläppen från jordbrukets energianvändning.  

5.9 Osäkerheter 
Även om aktivitetsdata (se avsnitt 5.2.1) från jordbruket beräknas med förhållandevis god 
noggrannhet på nationell nivå så bidrar jordbruksektorn till en stor del av den totala 
osäkerheten i klimatrapporteringen. Detta beror i första hand på att emissionsfaktorerna är 
bland de mest osäkra i hela rapporteringssystemet. Direkta emissioner från jordbruksmark har 
enligt IPCC Good Practice Guidance en osäkerhet på ungefär 80 procent bara för 
emissionsfaktorn.70  

Att som i Sveriges rapportering skilja på emissionerna från stallgödsel och mineralgödsel kan 
minska variationerna något men siffrorna över utsläpp från jordbruksmark är ändå mycket 
osäkra. Emissionerna av metan från stallgödselhanteringen har ett uppskattat fel på 50 
procent. Beräkningarna av emissionerna från nötkreaturens ämnesomsättning är lite säkrare 
men har ett fel på ungefär 30 procent. Osäkerheten kan också påverkas negativt av att det 
ibland behöver göras interpoleringar eftersom aktivitetsdata inte samlas in årligen.71    

På tio i topp listan över de utsläpp som står för störst del av osäkerheten i den nationella 
rapporteringen toppar lustgas från mark överlägset. Den totala osäkerheten från ”lustgas från 
jordbruksmark” som procent av de totala svenska utsläppen är 5,1. Tvåan på listan, "metan 
från soptippar” ligger på 1,6 procent. Även ”metan från djurens ämnesomsättning”, ”lustgas 
från gödselhantering” och ”metan från gödselhantering” finns med på denna tio i topplista.72   

Naturvårdsverket ser för närvarande över metoderna för redovisningen i sektorn 
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk bland annat för att minska 
osäkerheterna (se avsnitt 5.7).   

                                                 
69 Jordbruksverket 2007. Jordbrukets miljöeffekter 2020– en framtidsstudie. Rapport 2007:7 s80 
70 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008, s195 
71 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008, s195 
72 Ibid, tabell 1.6 
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5.10 Utsläpp i andra länder 
Jordbruket orsakar förutom utsläpp i Sverige även utsläpp i andra länder genom import av 
insatsvaror, som maskiner, foder och mineralgödsel.  

Exempelvis så bestod kring sekelskiftet 2000 den areal som krävs i andra länder för att 
producera råvarorna till det proteinkraftfoder som används i Sverige av ungefär 250 000 
hektar, eller cirka en tiondel av den svenska åkerarealen.73  

Mineralgödselkväve orsakar utsläpp av lustgas i Sverige när gödseln används. Men även 
tillverkningen av mineralgödsel orsakar stora utsläpp av lustgas och koldioxid, se figur 11.1. 
Tillverkningen sker dock inte i Sverige, varför dessa utsläpp inte kommer med i den svenska 
redovisningen av växthusgasutsläpp.    

Ska man analysera det svenska jordbrukets eller den svenska konsumtionen av livsmedels 
påverkan på det globala problemet växthuseffekten är därför den nationella redovisningen inte 
ett optimalt verktyg. I synnerhet inte så länge alla länder inte är med i systemet. Den 
”ultimata” åtgärden om avsikten bara vore att få ned utsläppen från svenskt jordbruk, vore ju 
att lägga ner hela produktionen och importera all mat. Utsläppen från svensk matkonsumtion 
hamnar då i huvudsak i andra länder.  

Det omvända kan sägas för svensk export. Sverige redovisar utsläpp från  exempelvis 
stålindustri, stål som sedan används utomlands.   

5.11  Livscykelanalyser  
För att ge en rättvis bild av en produkts påverkan på klimatet måste hela dess livscykel 
beaktas. Livscykelanalys är en förkortning av det engelska begreppet Life Cycle Assessment. 
En rak översättning av begreppet blir ”livscykel-värdering” eller ”livscykel-bedömning”. Den 
svenska översättningen har emellertid blivit ”livscykel-analys”. 

Med hjälp av livscykelanalyser beräknas en produkts sammanlagda miljöpåverkan från 
”vaggan till graven” och man har möjligheter att identifiera var de mest miljöpåverkande 
stegen i livscykeln finns. ”Graven”, slutpunkten, behöver heller inte vara slutanvändningen. 
”Gårdsgrinden” är en vanlig slutpunkt för livscykelanalys av jordbruksprodukter. En produkts 
livscykel definieras genom att systemgränser, antaganden och allokeringar fastställs och 
presenteras på ett tydligt sätt för en funktionell enhet, till exempel en liter mellanmjölk.  

Måldefinitionen är helt avgörande för slutresultatet. Resultat från olika kompletta 
livscykelanalyser av livsmedelsprodukter kan därför vara svåra att jämföra korrekt eftersom 
måldefinitionen för analysen satts olika. Genomförandet av kompletta livscykelanalyser är 
tids- och resurskrävande.74  

Förändras produktionsprocessen efter att en livscykelanalys genomförts så påverkas i regel 
giltigheten av analysen. Värdena i en livscykelanalys av jordbruksprodukter blir därför i regel 
mindre användbara med tiden. 

                                                 
73 LRF och Ekologiska Lantbrukarna 1999. Miljö och ekologiskt lantbruk. 
74 Katarina Nilsson, Ulf Sonesson, SIK, Oktober 2007GWP- kartläggning – Vad vet vi idag om klimatpåverkan 
från svenska livsmedel? 
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I livscykelanalyser är ofta det som i klimatrapporteringssammanhang kallas aktivitetsdata, det 
vill säga källans storlek (kons foderstat, använd mängd mineralgödsel eller antal körda 
kilometrar) väl känt. Bedömningarna av utsläppen som orsakas av dessa aktivitetsdata, det vill 
säga de emissionsfaktorer som används, är dock i regel inte bättre kända i livscykelanalyser 
än i internationell rapportering. 

5.12 Utvecklingen hittills 
Problematiken med växthuseffekten anses ofta ha sin början vid tidpunkten för 
industrialismens genombrott och den storskaliga användningen av fossil energi. Inom jord och 
skogsbruk har dock användningen av fossil energi inte spelat någon roll förrän efter 1945 då 
traktoriseringen kom igång. År 1870 hade stora virkesuttag från skog och uppodlingen av 
mulljordar en sådan omfattning att de icke energirelaterade utsläppen från jordbruket 
motsvarar utsläppen av fossila bränslen från hela samhället år 2000. År 1930 hade 
skogskötseln förändrats så att icke energirelaterade utsläpp från jord och skogsbruk åter totalt 
sett var en koldioxidsänka.75  

De minskningar av redovisade emissioner som skett från klimatrapporteringssektorn Jordbruk 
sedan 1990 (se avsnitt 5.6.1.3 och 5.6.2.3) beror till stor delen på att verksamheten har 
minskat i omfattning. En del beror på ”klimateffektivare” produktion exempelvis högre 
mjölkproduktion per ko.  

Jordbruksverket skrev 2004 att den positiva utveckling för växthusgasemissionerna från 
jordbruket som skett sedan 1990 har skett utan att några särskilda åtgärder vidtagits med det 
direkta målet att åstadkomma en reduktion av växthusgaserna. Drivkraften bakom 
förändringarna är istället antingen företagsekonomiska och/eller så är de resultatet av åtgärder 
för att uppnå andra miljömål och/eller förbättringar i djurhälsa och djuromsorg.76 

 

5.13 Prognoser inför framtiden 
Jordbrukets omfattning är av grundläggande betydelse för de framtida växthusgasutsläppens 
storlek. Många framtidsscenarier förutspår att både den odlade arealen och antalet djur i 
Sverige kommer att minska. Det senaste årets höjda priser på många jordbruksprodukter kan 
komma att påverka denna utveckling. På samma sätt som jordbrukets omfattning är den 
främsta orsaken till den åstadkomna minskningen av utsläppen torde en ökad omfattning 
innebära att det blir svårare att uppnå dessa mål. I Sveriges fjärde nationalrapport om 
klimatförändringar år 2005 avstod man från att göra en prognos om utsläppen fram till 2020, 
på grund av svårigheter att förutsäga förändringar av jordbrukspolitiken.77 I 
Naturvårdsverkets och Energimyndighetens arbete med kontrollstation 2008 (se avsnitt 4.1) 
fanns emellertid en prognos baserad på Jordbruksverkets 2020 studie med. 78    

                                                 
75 Astrid Kander 2007. Is it simply getting worse? Agricultural and Swedish greenhouse gas emissions over 200 
years. Economic History Review. Även Blir det bara värre? Svensk klimatpåverkan under 200år. Artikel i 
svensk mosskultur , odling torvanvändning och landskapets förrändring 1750-200. KSLA meddelande nr 41 
2008.s 424f 
76 Jordbruksverket 2004. Förutsättningar för en minskning av växthusgasutsläppen från jordbruket. 
rapport 2004:1 
77 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar. Ds 2005:55 s68 
78 Energimyndigheten och Naturvårdsverket (2007). Åtgärdsmöjligheter  i Sverige – en sektorvis genomgång. 
S173 
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5.13.1  Jordbruksverkets 2020 studie 
Jordbruksverket genomförde under 2007 en studie över olika möjliga scenarier för 
jordbrukets utveckling fram till år 2020.79 Avsikten med studien var dock inte att göra den 
bästa förutsägelsen utan snarare att illustrera hur olika delar av jordbruket kan tänkas påverkas 
av möjliga förändringar i omvärlden. Detta för att bättre kunna förstå vilka faktorer som är 
avgörande för miljöeffekterna. Studien fokuserar på marknadsförändringar och förändringar 
av jordbrukspolitiken, vilka följaktligen diskuteras mer i detalj. De flesta scenarierna 
indikerade en minskning av de odlade arealerna och mängden djur. Ett av de studerade 
scenarierna är intressant eftersom det innebar ett trendbrott på världsmarknaden då ett höjt 
oljepris får en betydande påverkan på priserna. (figur 5.5) Scenariot kallas för Bioenergi och 
innebar ett oljepris om 100 dollar per fat, ett pris som redan kraftigt överskridits.  

 

Figur 5.5. Beräknad total produktion (Mton) vid olika scenarier80 och därav följande utsläpp 
av växthusgaser Mton koldioxidekvivalenter. 

 

5.13.2  Jordbruksverket 2008 
Jordbruksverket har i en rapport81 som har karaktären av ett diskussionsunderlag gjort en 
genomgång av bland annat strukturen inom jordbruket. Den är inte heltäckande, en 
koncentrering görs mot produktgrupperna spannmål och oljeväxter, samt mjölk och nötkött.  

I underlaget konstateras att sedan gårdsstödsreformen genomfördes har situationen på 
världsmarknaden för jordbruksprodukter förändrats radikalt. T.ex. har spannmålspriserna 
                                                 
79 Jordbruksverket 2007. Jordbrukets miljöeffekter 2020– en framtidsstudie. Rapport 2007:7 s13, 36ff, 80f 
80 Kvantiteten nötkött har multiplicerats med en faktor tjugo för att synas i figuren. 
81 Jordbruksverkets rapport 2008:12, Jordbruket om tio år - Hur påverkar omvärlden? 
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stigit starkt de två senaste åren och är just nu högre än på mycket länge, realt sett till och med 
högre än under de senaste 30 åren.  

Även priserna på mejeriprodukter är historiskt sett mycket höga. Prishöjningarna på 
världsmarknaden har slagit igenom i priserna till jordbrukarna i Sverige. Spannmålspriset, 
uttryckt som brödvete, har stigit från knappt 1 krona/kilot för två år sedan till uppåt 
2 kronor/kilot vid årsskiftet 2007/08. Motsvarande prishöjning på mjölken är från cirka 
2,75 kronor/kilot vid årsskiftet 2006/07 till cirka 3,75 kronor/kilot vid årsskiftet 2007/08. 
Även priset på nötkött har stigit, men inte lika starkt. 

Priserna på övriga produkter har varit stabila, utom för sockerbetor där priset har fallit som en 
följd av EU:s sockerreform.  
 Slättbygd Mellan bygd Skogsbygd 

Spannmål, oljeväxter och 
specialgrödor 

Ökning* Undanträngning 
av vall, träda och 
sockerbetor är möjlig. 

Ökning i goda lägen för 
främst eget föder är 
möjligt 

Liten omfattning. 
Oförändrat 

Permanenta 
bioenergigrödor** 

Nämnvärd omfattning inte 
sannolik 

Möjligen på stora skiften 
nära tätorter. 

Möjligen på stora skiften 
nära tätorter men skog är 
förmodligen mera 
närliggande. 

Mjölk Eventuell  minskning. 
Omfattningen beror ytterst 
på konkurrensförhållandet 
mellan spannmål och vall. 

Ökning möjlig om 
tillräckligt många stora 
företag kan bildas. 

Sannolikt ingen nämnvärd 
ökning 

Nötkött*** Minskning Minskning. Beror på 
utformningen av 
miljöersättningarna. 

Minskning Beror på 
utformningen av 
miljöersättningarna. 

Griskött, och kyckling*** Eventuell minskning Eventuell minskning Eventuell minskning 

Ägg**** Oförändrat Oförändrat Oförändrat 

 

* Eventuella begränsningar till följd av beslut om radikala minskningar av 
växtnäringsläckaget till havet har inte beaktats. Detta skulle kunna medföra en ökning av 
odlingen på permanenta bioenergigrödor på bekostnad av spannmålsodlingen. 

** Det antas att inga ytterligare särskilda stödåtgärder inrättas. För låg bördighet på 
tillgängliga arealer kan hindra utvecklingen. 

*** Utvecklingen av djursmittor i potentiella exportländer kan få stort genomslag. Kraftfulla 
förbättringar i dessa länder skulle på sikt kunna få stark påverkan. Det har dock inte gjorts 
någon bedömning av sannolikheten för sådana förbättringar. 

**** Förutsättningarna för handel antas förbli oförändrade. Ökade möjligheter till import 
skulle kunna få stark påverkan, men sannolikheten har inte bedömts. 

Tabell 5.5. Några möjliga utvecklingstendenser i jordbruket beroende på specifika 
förutsättningar. 
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5.13.3  Klimatförändringars påverkan på jordbrukets klimatpåverkan 
Jordbruksverket82 har i rapporten ”En meter i timmen” analyserat klimatförändringarnas 
påverkan på jordbruket i Sverige fram till 2020. Det konstaterades att under de givna 
förutsättningarna får klimatförändringarna liten påverkan på produktionen relativt normal 
teknikutveckling.  

I den mån klimatförändringarna eller åtgärder mot dessa påverkar produktionens omfattning 
och struktur, kommer detta också att påverka växthusgasutsläppen. Det kan kanske gälla 
höjda världsmarknadspriser på spannmål och mineralgödsel, höjda oljepriser, möjlighet att 
odla nya sorter eller ökad efterfrågan på bioenergi med mera. 

 

5.14 Referenser  
Bernes Claes, En ännu varmare värld. Naturvårdsverket 2007.  

Climate Change 1995, The Science of Climate Change: Summary for Policymakers and 
Technical Summary of the Working Group I Report,  

IPCC 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 
Agriculture, Forestry and Other Land Use 

IPCC Scientific report 2007 

Jonas Nilsson CUL Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen  - en litteraturgenomgång 
SLU 2007 hänvisar till LRF och Ekologiska Lantbrukarna 1999. Miljö och ekologiskt 
lantbruk. 

Jordbruksverket 2007. Jordbrukets miljöeffekter 2020– en framtidsstudie. Rapport 2007:7  

Jordbruksverket Jordbruket om tio år Hur påverkar omvärlden? SJV rapport 2008:12 

Jörgen E. Olesen och Sören O Petersen 2002. The need for truly common Nordic guidance on 
greenhouse gas emissions inventories for agriculture.Danish Institute of Agricultural 
Sciences. DIAS report, Plant Production no 81.  

Kasimir Klemedtsson, Åsa 2001 metodik för skattning av jordbrukets emissioner av lustgas. 
Underlag för Sveriges nationalrapport till Klimatkonventionen. Naturvårdsverkets rapport 
5170. 

Katarina Nilsson, Ulf Sonesson, SIK, Oktober 2007GWP- kartläggning – Vad vet vi idag om 
klimatpåverkan från svenska livsmedel? 

KSLA 2008 meddelande nr 418. Svensk mosskultur, odling torvanvändning och landskapets 
förändring 1750-2000. 

LRF och Ekologiska Lantbrukarna 1999. Miljö och ekologiskt lantbruk. 

Naturvårdsverket 2006, Utsläpp av metan och lustgas från jordbrukssektorn. Rapport 5506 

NIR (2007) Sweden´s National Inventory Report 2008 Submitted under the United Nations 
Framework Convention on Climate Change. Naturvårdsverket, Stockholm.Opublicerad Data 
från Naturvårdsverkets Databas TPS (Tekniskt ProduktionsStöd)  

                                                 
82 Jordbruksverket 2007 En meter i timmen - klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i Sverige. 
Rapport 2007:16 



 36

Wesström I. & Joel A. 2007 Lustgasavgång från åkermark vid reglering av grumdvattennivån 
– en litteraturstudie. Slutredovisning av SJV projekt 25-6828/04. Sveriges 
lantbruksuniversitet, Inst. För Markvetenskap, Avd för hydroteknik. Rapport 6. Uppsala 2007. 

Jordbruksverket (2004). Förutsättningarna för en minskning av växthusgasutsläppen från 
jordbruket. Rapport 2004:1  

Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting 
Instructions (Volume 1), kapitel 1 Understanding the common reporting framework.  

Jordbruksverket (2007) En meter i timmen - klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i 
Sverige. Rapport 2007:16 

5.14.1  Internetreferenser 
http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/Report/AR4WG1_Print_Annexes.pdf ordet GWP. 2008-07-07 

http://unfccc.int/files/ghg_emissions_data/application/pdf/swe_ghg_profile.pdf 2008-07-08 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/guidelin/ch1ri.pdf 2008-07-08 

 



   37

6 Förbättrad utfodring av djur 
6.1 Inledning 
Metan från djurens ämnesomsättning är en betydelsefull del av jordbrukets utsläpp 
(se avsnitt 5.6.1.1). Detta kapitel undersöker om man kan påverka dessa utsläpp genom att 
förändra utfodringen. Förändringar av produktionssystem och avelsarbete kommer att 
behandlas i kommande rapporter. 

6.2 Sammanfattning 
Möjligheten att minska metangasemissionerna från svensk animalieproduktion genom direkta 
förändringar i utfodringen är inte så stora. Andra åtgärder inom djurproduktionen är 
förmodligen effektivare 

Genom att välja ett foder som har producerats med små växthusgasutsläpp kan djurbonden 
emellertid påverka – men produktionsåtgärden är då i växtodlingen. Kunskapen om vad som 
är ett klimateffektivt foder kan göra det möjligt för djurbonden att utfodra med foder som har 
producerats klimateffektivt. SIK rapport nr 772, 2008 är ett första exempel på hur stora 
växthusgasutsläpp olika fodermedel ger. Genom att ta fram data för fler fodermedel och hålla 
data uppdaterade så skulle foderstaterna bättre kunna växthusgasoptimeras på samma sätt som 
foderstaterna nu optimeras för ekonomiskt utbyte.   

Tillsatser är inget tilltalande sätt att hålla nere metanutsläppen. Tveksamhet finns om främst 
effektivitet och djurskyddsaspekter. Däremot kan man inte vara säker på att påverkan på 
metabolismen aldrig kan bli en effektiv åtgärd.  

6.3 Metan från djurens ämnesomsättning 
Metan bildas under idisslarnas matsmältningsprocess och produceras av metangasbildande 
mikroorganismer i den första och största av kons fyra magar, vommen. I vommen bryter 
mikroorganismerna ner kolhydraterna i fodret till enklare sockerarter som sedan omvandlas 
till fettsyror. I första hand bildas ättiksyra, smörsyra och propionsyra. Förhållandet mellan de 
olika fettsyrorna har betydelse för hur mycket metan som bildas. Vid fiberrika foderstater 
bildas mer ättiksyra och smörsyra och vid kraftfoderrika foderstater bildas mer propionsyra. 
Samtidigt med ättiksyra och smörsyra bildas också väte medan propionsyrabildningen 
förbrukar väte. Det frigjorda vätet används av de metanbildande (metanogena) 
mikroorganismerna till att reducera koldioxid varvid metan och vatten blir restprodukter 
enligt formeln CO2 + 4 H2 -> CH4  + 2 H2O. 

Gasen som finns i vommen är en blandning som huvudsakligen består av koldioxid och 
metan. Kvävgas förekommer samt spår av syrgas. Vätgas saknas eller finns endast i mycket 
små mängder, utom under de första dagarna efter att utfodring återupptagits efter en period av 
fasta. Hos nötkreatur utgör metan 30-40 procent av den totala gasmängden i vommen. 
Andelen är relativt konstant medan andelen koldioxid och kvävgas kan variera avsevärt.83  

                                                 
83 Dukes et al 1970 



 38

Djuren släpper ut metan genom utandningsluften eller genom ”rapning”. Metanbildning 
innebär en förlust av foderenergi och utgör en ineffektiv användning av fodret. Forskare har 
därför sökt att finna sätt att begränsa denna energiförlust som kan utgöra upp till 7 procent av 
det totala energiinnehållet i fodret.84 

Följande faktorer påverkar idisslarnas metanproduktion:  

• fodrets fysikaliska och kemiska egenskaper 

• utfodringsnivå och utfodringsrutiner 

• användningen av fodertillsatser med mera som stimulerar tillväxt och 
produktionseffektivitet 

• djurens aktivitet och hälsa. 

Mängden konsumerat foder och fodrets smältbarhet är de två mest betydelsefulla faktorerna 
som påverkar idisslarnas metanproduktion.  

6.4 Åtgärder 
Åtgärder för att minska husdjurens utsläpp av metan kan delas in områdena förbättrad 
utfodring, användning av specifika preparat och fodertillsatser samt förändringar/förbättringar 
i produktionssystem och avelsarbete. Förändringar av produktionssystem och avelsarbete 
behandlas i senare rapporter. 

6.4.1 Val av fodermedel 
Beräkningar finns på olika fodermedels bidrag till växthuseffekten.85 Val av fodermedel efter 
klimatpåverkan är därför möjligt att göra. Exempel på ett sådant val är vallfoder från ren 
gräsvall jämfört med klöver/gräsvall där den senare har nästan 25 procent lägre 
klimatpåverkan på grund av lägre behov av handelsgödsel. Val av ensileringsmetod som 
rundbal, plansilo eller tornsilo, påverkar inte nämnvärt klimatpåverkan. Hö har cirka 10 
procent lägre klimatpåverkan än ensilage.  

Inhemskt producerat proteinfoder som ärter och åkerbönor har en betydligt mindre 
klimatpåverkan än importerat sojamjöl från Brasilien.  

Användningen av omättat fett är en åtgärd som tydligt visat sig ge effekt på metanbildningen. 
Fett förjäses inte i vommen och bidrar därmed inte till metanproduktionen. Är fettet dessutom 
omättat förbrukas väte av vommikroorganismerna då dessa strävar efter att mätta fettet. 
Danska beräkningar visar på att en ökning av mängden fett per ko och dag från 400 till 800 
gram gav en sänkning av metanproduktionen på 93 gram/ko och dag. En möjlig årlig 
minskning uppskattas till cirka 18 kilogram metan86. Fett i foderstaten påverkar emellertid 
utnyttjandet av grovfoder negativt då smältbarheten på fiber minskar. Dessutom finns risk för 
att produkterna påverkas negativt då mer omättat fett ger ökad risk för oxidation och 
härskning. 

                                                 
84  Wood et al 1998 
85  SiK Rapport Nr 772 2008 
86  Emanuelson, 2007 
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Val av fodermedel kan vara en möjlig åtgärd för att minska animalieproduktionens 
miljöpåverkan. Minskningspotentialen finns då både i ledet fram till djuret (odling, 
foderkonservering, transport med mera) och i användningsledet (utfodring).  Idisslarnas 
klimatpåverkan är stor i utfodringsledet medan val av fodermedel är lika viktigt för alla 
djurslag.  

Med utgångspunkt från de data som SIK presenterat kan enskilda foderstaters klimatpåverkan 
beräknas. Sådana beräkningar skulle kunna bli en naturlig del i utfodringsplaneringen och 
utfodringsrådgivningen framöver. Värden för fler fodermedel än de som nu ingår i SIK-
rapporten skulle dock behövas. 

6.4.2 Förhållandet grovfoder/kraftfoder 
En väl känd åtgärd som minskar metangasbildningen i vommen är att öka andelen kraftfoder i 
förhållande till grovfoder. Åtgärden gynnar bildandet av propionsyra på bekostnad av 
ättiksyra och smörsyra vilket leder till minskad metanbildning. Effekten av denna förändring 
minskar emellertid allt eftersom produktionen ökar. En annan effekt av ökad 
kraftfoderanvändning är att produktionen (kilogram mjölk/ko och år, daglig tillväxt och 
liknande) som regel ökar vilket gör att den totala mängden utsläppt metan per kilogram färdig 
produkt minskar.  

Enligt Svensk Mjölk87 så behöver effekten av förändrat kraftfoder/grovfoderförhållande 
studeras på dagens högproducerande kor och de fodermedel som är aktuella att använda till 
dessa. Skälet är att beräkningar av forskare på SLU visar att en sänkning av grovfoderandelen 
från 60 till 40 procent endast skulle leda till en minskning av mängden metan på 
1 kilogram/ko och år. 

Svenska mjölkkofoderstater består redan av en hög andel kraftfoder och en ökning kan vara 
negativt för djurvälfärden.88 Vissa kraftfodermedel har också en hög klimatpåverkan. 

6.4.3 Optimala foderstater 
Djurens näringsbehov varierar bl.a. beroende på produktionsnivå, ålder och hur de hålls. 
Välbalanserade foderstater där djurens behov av energi och olika näringsämnen täcks utan att 
varken underskott eller överskott uppstår är en åtgärd av stor betydelse för ett effektivt 
foderutnyttjande.  

6.4.4 Användning av foder med hög kvalité 
”Bra foder” d.v.s. foder med högt näringsvärde, god smaklighet och god hygienisk kvalité 
bidrar på samma sätt till en minskad metangasproduktion per kilogram färdig produkt genom 
att den dagliga produktionen per djur kan öka. Bra vallfoder och bete (hög smältbarhet, 
mycket socker etc.) kan också vara direkt positivt genom att det ger mer propionsyra i 
vommen.  

Ökad produktion förutsätter ett avelsarbete som utvecklar den genetiska kapaciteten. 
Resultatet blir att färre djur behöver hållas för att producera en viss volym.  

                                                 
87  Emanuelson 2007 
88  Jordbruksverkets rapport 2004:1 
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6.4.5 Förbättrade betessystem 
God betesplanering och skötsel av betesmarken kan ge förutsättningar för ett högt betesintag, 
ett bete med högt näringsinnehåll samt väl utnyttjande betesarealer.  

6.4.6 Användning av specifika preparat 
Ett flertal olika preparat och fodertillsatser har studerats i syfte att minska klimatpåverkan, i 
de flesta fall genom minskad metangasproduktion. Bland förslagna åtgärder kan nämnas 
användning av antibiotikaliknande ämnen (rumensin och monensin), vaccin, probiotika, 
halogenerade föreningar och jonofora preparat. Flera amerikanska undersökningar visar på 
effekter på metanproduktionen motsvarande 7-9 procent sänkning av metanproduktionen per 
dag genom användning av vissa av dessa preparat. Användningen är dock i många fall inte 
tillåten i Sverige. 

Effekter av monensin, solrosolja, enzymer, jäst och fumarsyra har studerats89. Innan 
korrigering av CH4 emissionen för konsumtion av torrsubstans och energi hade solrosoljan 
bäst effekt på metanemissionen med 22 procent lägre produktion jämfört med kontroll. 
Tillsatserna av monensin och enzym hade ingen effekt. Efter korrigering för skillnader i 
foderintag bestod effekten från solrosoljan. Dessutom kunde en reducering av 
metanemissionen på 8,6 procent som en effekt av monensintillsatsen noteras. Inga effekter 
kunde noteras som resultat av behandlingen med jäst eller fumarsyra. 

Forskarna drar slutsatsen att solrosolja och monensin kan minska metanemissionen från 
nötkreatur som utfodras med mycket grovfoder. Emellertid behöver studier göras för att 
undersöka om denna minskning är bestående över längre utfodringsperioder. 

Forskare vid Rowett Research Institute är i slutfasen med att utveckla en fodertillsats till 
idisslare som förhindrar metanbildning och förbättrar foderutnyttjandet, det vill säga ökar 
produktionen per enhet tillfört foder. Metanbildning är det huvudsakliga sättet för idisslare att 
göra sig av med vätgas i vommen. Mikrofloran i vommen kan delas upp i två olika 
populationer, de som producerar väte och de som använder väte till att bilda metan. I stället 
för att påverka de metanbildande mikroberna direkt har man hittat ett sätt att fånga upp vätet 
metaboliskt innan det används av de metanbildande mikroorganismerna. En av de möjliga 
fodertillsatserna för att binda väte är organiska syror till exempel fumarsyra. Genom att 
tillsätta en viss form av fumarsyra till foderstaten har man i tillväxtstudier på lamm kunnat 
visa på en möjlig minskning av metanbildningen på 70 procent. En sådan begränsning av 
metanproduktionen har också lett till att foderutnyttjandet ökat med 10 procent.  Det har stor 
betydelse hur fumarsyran används. Att använda syran i tillräcklig mängd för att få effekt ger 
pH störningar. Lösningen har blivit en mekanism där syran frigörs långsamt under en längre 
tid vilket gett möjlighet att foderstaten kan bestå av fumarsyra upp till 10 procent utan att 
orsaka störningar i aptit och fodersmältning.  

Försök på stutar där metanproduktionen i vommen reducerats med 23 procent finns även 
redovisade.90  

                                                 
89  Mc Ginn et.al 2004 
90  Bayaru et al. 2001 
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Huvuddelen av de studier som finns redovisade har genomförts in vitro (dvs. inte på levande 
djur) eller på djur i mindre skala. Ett försök att räkna om försöksresultaten till praktisk 
tillämpning visar på behov av stora mängder fodertillsats. Newbold et al 2005 drar slutsatsen 
att även om det ser ut att vara möjligt att använda organiska syror, speciellt fumarsyra, för att 
minska metanproduktionen i vommen så kommer de mängder av syra som skulle behövas för 
att åstadkomma en betydande effekt att vara allt för stora att hantera.91 

Erfarenheter från praktisk tillämpning saknas således. Dessutom behöver de använda 
produkterna godkännas som fodertillsats.  

6.5 Behov av ytterligare kunskap 
Forskning pågår för närvarande på SLU med syfte att utveckla bättre metoder för att mäta 
metanproduktion från producerande mjölkkor samt att mäta metanproduktionen från olika 
typer av foderstater. Målet är att få ett säkrare underlag för att uppskatta metanproduktionen 
från dagens högproducerande kor. 

Beräkningar av klimatpåverkan behöver göras för alla viktiga fodermedel på den svenska 
marknaden. Detta skulle i sin tur möjliggöra klimatanpassade foderstater.  

6.6 Slutsats 
Möjligheten att minska metangasemissionerna från svensk animalieproduktion genom direkta 
förändringar i utfodringen är inte så stora. Andra åtgärder inom djurproduktionen är 
förmodligen effektivare. 
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7 Kol i betesmarker  
7.1 Inledning, avgränsning och definition 
Syftet med det här kapitlet är att översiktligt belysa olika aspekter av kolinlagring i 
gräsmarker. Hur fungerar inlagringen? Vad finns det för reglerande mekanismer och kan man 
anpassa hävden med avseende på att maximera inlagringen? Beror inlagringen i första hand 
på ackumulering av organiskt material i marken eller beror den till övervägande del på att de 
öppna ängs- och betesmarkerna håller på att växa igen? Om det huvudsakligen handlar om 
igenväxning föreligger en miljömässig och samhällsekonomisk målkonflikt mellan å ena 
sidan klimatarbetet och å andra sidan miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap – 
Jordbruksverket fördelar årligen närmare 1 000 miljoner kronor till lantbrukare för hävd och 
restaurering av betesmarker och slåtterängar.92   

Endast gräsmarkernas betydelse som kolsänka behandlas här. Utsläpp av metan från betesdjur 
behandlas i kapitel 6. Framställningen bygger huvudsakligen på underlagsdata för Sveriges 
rapportering till UNFCCC.93 Med gräsmark avses, i överensstämmelse med Sveriges 
rapportering, jordbruksmark som väsentligen används till bete eller hötäkt och som inte plöjs 
regelmässigt. Ägoslaget kännetecknas ofta av tuvor, sten, viss buskvegetation eller hög 
markfuktighet, det vill säga i princip mark som i vagare språkbruk kan gå under beteckningen 
ängs- och betesmark.94 I praktiken kan det finnas ett moment av subjektivitet och otydlighet i 
avgränsningen mellan å ena sidan extensivt och oregelbundet hävdade naturbetesmarker med 
rik förekomst av träd och buskar och å andra sidan skogsmark. Vid insamlingen av data till 
klimatrapporteringen klassificeras dock träd- och buskrika betesmarker i hög utsträckning 
som skog.95 

7.2 Slutsatser 
Globalt sett är betesmarker och andra gräsbärande marker betydelsefulla kolsänkor. Också de 
svenska naturbetesmarkerna är kolsänkor, med en årlig inlagring på cirka 0,5-1 Mt 
koldioxidekvivalenter. Den uppskattade inlagringen varierar mycket mellan olika år, sannolikt 
på grund av väder och statistiska slumpfaktorer. I förhållande till den begränsade 
betesmarksarealen i Sverige framstår inlagringskapaciteten som relativt stor.    

Inlagringen av kol i svenska betesmarker beror sannolikt inte i första hand på igenväxning – 
och även om igenväxning kan vara en delförklaring är det inte något argument för att plantera 
igen betesmarkerna eftersom nettoinlagringen (ton/hektar och år) i betesmark är av samma 
storleksordning som nettoinlagringen i skog. Dessutom finns det skäl att anta att 
inlagringskapaciteten under markytan är större i en välhävdad betesmark än i skogsmark. 

                                                 
92 Jordbruksverket & Statistiska centralbyrån, 2007. 
93 Underlagsdata från Naturvårdsverkets TPS-databas. 
94 NIR, 2007; E. Karltun, Institutionen för skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet, opublicerad 
arbetsdokumentation. 
95 Jordbruksverket & Statistiska centralbyrån (2007) anger cirka 500 000 ha ängs- och betesmark – jämfört med 
klimatrapporteringens cirka 400 000 ha.   
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De flesta beräkningar (i motsats till dem som ligger till grund för den svenska 
klimatstatistiken) av kolinlagring i betesmarker som redovisas i den vetenskapliga litteraturen 
utesluter träd och buskar. Trots det är inlagringsvärdena höga, vilket antyder att den 
långsiktiga inlagringskapaciteten under markytan är betydande. Denna aspekt framgår inte av 
rapporteringen till UNFCCC. Kolinlagringen i svenska betesmarker kan därför vara mer 
betydande än vad som hittills har gått att utläsa av statistiken. 

Det saknas vetenskapliga studier av kolinlagring i betesmarker i Norden. Det svenska 
dataunderlaget för rapporteringen till UNFCCC lämpar sig dåligt för mer ingående analyser 
av betesmarker. Därtill varierar inrapporteringsförfarandet till UNFCCC stort mellan olika 
länder, varför det i nuläget inte är möjligt att göra nationella jämförelser. 

7.3 Bakgrund 
Globalt sett är betesmarker och andra gräsbärande marker betydelsefulla kolsänkor.96 Mer än 
tio procent av allt kol i biosfären kan hänföras till gräsmarker.97 Studier från Europa och 
Nordamerika visar att nettoinlagringen av kol i tempererade gräsmarker uppgår till mellan 0,2 
och 0,6 ton/hektar och år.98 I Sverige är gräsmarksarealen begränsad. Endast något mer än 
400 000 ha, eller en procent av landytan, täcks av gräsmark, enligt den ägoslagsdefinition (se 
nästa stycke) som ligger till grund för Sveriges rapportering till UNFCCC.99 Trots det syns 
gräsmarkerna i klimatstatistiken – i storleksordningen 0,5-1 Mt koldioxidekvivalenter binds in 
i gräsmarker i Sverige varje år.100 Det motsvarar en kolinlagring på 0,3-0,7 ton/hektar och 
år.101 Skogen svarar, totalt sett, för en mångdubbelt större kolinlagring i Sverige, men i 
förhållande till gräsmarkernas ringa omfattning framstår ändå gräsmarkernas 
inlagringspotential som förhållandevis stor.  

7.4 Inventeringsmetodik 
Sveriges rapportering till UNFCCC gällande kolinlagring bygger på mätdata som samlas in 
inom ramarna för den nationella Riksinventeringen av skog (RIS).102 RIS består av två delar: 
Riksskogstaxeringen och Markinventeringen. Inventeringsmetodiken bygger på 
stickprovsundersökningar i mestadels permanenta provytor fördelade över hela landet. 
Provytorna täcker ett brett spektrum av naturtyper, det vill säga inte bara skogsmark, och 
varje år inventeras drygt 10 000 ytor, varav några hundra på gräsmarker. De fasta provytorna 
återinventeras med 5-10 års intervall. Startår är 1990. Av statistiska skäl är det inte 
meningsfullt att dela in gräsmarkerna i biologiska eller geografiska underkategorier.  

Den årliga nettoinlagringen av kol delas in i tre huvudpooler:103 

                                                 
96 T.ex. Bruce m.fl., 1999; Post & Kwon, 2000; Conant m.fl., 2001; Vleeshouwers & Verhagen, 2002; Fan m.fl., 
2008.  
2 Jones & Donnelly, 2004. 
3 Sammanställning i Jones & Donnelly, 2004. 
99 NIR, 2007. 
100 Ibid 
101 1 ton kol svarar mot 3,67 ton koldioxidekvivalenter. 
102 Se vidare Riksinventeringen av skog, 2003. 
103 NIR, 2007; E. Karltun, Institutionen för skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet, opublicerad 
arbetsdokumentation; H. Petersson, Institutionen för skoglig resurshållning, Sveriges lantbruksuniversitet, 
muntliga uppgifter.  
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(i) Levande biomassa – över och under markytan. Levande biomassa över markytan 
inkluderar endast vedartad vegetation (träd, buskar och ris). Levande biomassa 
under markytan inkluderar endast rötter med en diameter större än 2 mm. 
Noterbart är att fältskiktet inte beaktas i statistiken.  

(ii) Dött organiskt material – förna, humus och död ved ovanför mineraljordsgränsen. 
Av tekniska skäl inkluderas även levande finrötter (ovanför mineraljordsgränsen) i 
denna pool.  

(iii) Markkol – organiskt material i mineraljorden ned till 50 cm djup.   

7.5 Resultat och diskussion 
7.5.1 Jämförelse mellan betesmark och skog samt variation över tiden 
Figur 7.1 visar nettoinlagringen av kol i svenska naturbetesmarker uppdelad i olika pooler 
under perioden 1990 till 2002. Av statistiska och metodologiska skäl (t.ex. frekvens av 
återinventerade rutor) undviks siffror från senare år.104 Som jämförelse visas motsvarande 
siffror för skog i Figur 7.2. De övergripande mönstren för de båda ägoslagen är snarlika. Den 
överlägset största inlagringen, cirka 95 procent i både betesmark och skog, sker i poolen 
Levande biomassa. Träd- och buskvolymen ökar alltså årligen i både betesmark och skog. En 
viss inlagring sker även i Markkol. Däremot är inlagringen i Dött organiskt material negativ, 
det vill säga här sker istället en viss förlust av kol. Jämförelsen mellan de båda markslagen 
visar inte bara likheter i fråga om övergripande mönster utan även när det gäller 
inlagringsmängd per ytenhet. Intressant nog är den totala nettoinlagringen, per ytenhet räknat, 
av samma storleksordning i betesmark och skog (0,29 ± 0,25 respektive 0,35 ± 0,26 t/ha och 
år). Av Figurerna 7.1 och 7.2 framgår också tydligt att variationen mellan olika år är mycket 
stor i både betesmark och skog. Variationen är dock något större i betesmark än i skog. 
Variationskoefficienten för betesmark är 86 procent medan motsvarande värde för skog är 76 
%. Figurerna 7.1 och 7.2 visar dessutom att fluktuationerna över tiden inte samvarierar. Till 
viss del kan sannolikt olika väderparametrar förklara fluktuationerna, men även rena 
slumpfaktorer torde ha betydelse. Det finns en avsevärd osäkerhet i beräkningarna av 
kolinlagring eftersom de bygger på extrapolering av mätningar i enskilda provpunkter 
fördelade inom större provytor i vilka de årliga förändringarna av kolinlagring är små och 
svåra att detektera med jämn precision.105 

                                                                                                                                                         
 
104 H. Petersson, Institutionen för skoglig resurshållning, Sveriges lantbruksuniversitet, muntlig uppgift.  

 
105 E. Karltun, Institutionen för skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet, muntlig uppgift. 
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Figur 7.1. Betesmarker – årlig kolinlagring (C) per ytenhet, totalt samt uppdelat i olika 
pooler. Negativa värden indikerar förlust av kol. 1 ton kol svarar mot 3,67 ton 
koldioxidekvivalenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.2. Skog – årlig kolinlagring (C) per ytenhet, totalt samt uppdelat i olika pooler. 
Negativa värden indikerar förlust av kol. 1 ton kol svarar mot 3,67 ton koldioxidekvivalenter. 
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7.5.2 Igenväxning? 
Det går inte att utesluta att igenväxning av betesmarker är en relevant förklaringsvariabel när 
det gäller de höga värdena på kolinlagring i Levande biomassa, figur 7.1. Samtidigt förefaller 
det orimligt att igenväxning skulle vara den mest väsentliga förklaringen. Hur skulle 
igenväxning kunna leda till lika mycket inlagring per ytenhet i betesmarker som i skog? Dels 
räknas de mest träd- och buskrika betesmarkerna som skog och inte som betesmark i Sveriges 
klimatrapportering. Dels finns det inga belägg för att betesmarkerna generellt sett håller på att 
växa igen. Även om igenväxningen av ängs och betesmarker var dramatisk under senare 
hälften av 1900-talet är det nu tvärtom så att hävden av de återstående gräsmarkerna har 
stabiliserats eller till och med intensifierats.106 Till viss del kan dock inlagringen i Levande 
biomassa tillskrivas förtätning och tillväxt av befintliga träd och buskage i för övrigt öppna 
betesmarker. Hur stor betydelse denna volymökning har är dock oklart. Fördjupade studier 
krävs för att bättre förstå hur inlagringen per ytenhet i Levande biomassa kan vara lika stor i 
betesmark som i skog. Man kan också vända på problemet och fråga varför värdena på 
inlagring i skog inte är högre. Dessutom måste felkällor som beror på inventeringsmetodik 
och praktisk avgränsning av olika kolpooler utredas närmare (se vidare nästa stycke).          

7.5.3 Inlagring av kol i marken underskattas  
De flesta beräkningar av kolinlagring i gräsmarker som redovisas i den vetenskapliga 
litteraturen utesluter kol i vedartad vegetation.107 Trots det är dessa beräkningar 
storleksmässigt jämförbara med de värden som Sverige rapporterar till UNFCCC, vilket är 
anmärkningsvärt. Om poolen Levande biomassa uteslöts ur den svenska rapporteringen skulle 
den genomsnittliga ackumuleringen av kol i svenska gräsmarker bara bli ungefär en tiondel av 
den ackumulering som beräknats för gräsmarker i andra tempererade områden. Innebär det att 
den markbundna inlagringen är lägre i svenska naturbetesmarker än i andra tempererade 
gräsmarker? Frågan är relevant eftersom en potentiellt långsiktig 108 ackumulering av kol i 
marken ur klimatsynpunkt är viktigare än en temporär inlagring i träd och buskar. Det finns 
dock inte någon anledning att anta att den markbundna inlagringen skulle vara väsentligt lägre 
i svenska betesmarker än i andra tempererade gräsmarker. Snarare kan man anta att 
inventerings- och mätmetodik, liksom rent redovisningstekniska aspekter, har stor betydelse 
för hur fördelningen av kol mellan olika pooler uttrycks i den svenska klimatstatistiken. 
Rötter (> 2 mm) redovisas till exempel i poolen Levande biomassa och fältskiktet beaktas inte 
alls i den svenska statistiken. När det gäller levande biomassa i rena gräsmarker är andelen 
biomassa under markytan vanligen många gånger större än andelen ovanför markytan,109 och 
biomassan under markytan räknas i gräsmarkslitteraturen i regel till kategorin markbundet 
kol. Den markbundna kolinlagringen i svenska naturbetesmarker kan alltså förmodas vara 
betydligt större än vad som framgår av den inrapporterade statistiken.  

                                                 
106 Jordbruksverkets statistik över kontroller av ängs- och betesmarker med miljöersättningar (EU-stöd), 
opublicerade uppgifter. 
107 Jämför t.ex. Jones & Donnelly, 2004.   
108 Hundratals år, Ibid.   
109 Jämför t.ex. IPCC (2006) som anger förhållandet 4:1 för norra Europa. 
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Att såväl metodval som redovisningstekniska aspekter generellt sett har ytterligt stor 
betydelse för de värden som presenteras framgår med slående tydlighet vid en genomgång av 
olika länders rapportering till UNFCCC.110 Om inrapporteringsförfarandet, från insamling av 
data till slutredovisning, var mer standardiserat skulle rimligtvis grannländer som till exempel 
Sverige och Norge uppvisa likartade värden för gräsmarkers inlagringskapacitet. I själva 
verket är inrapporteringsvariationen så stor att det i princip är omöjligt att jämföra data mellan 
olika länder – och problemet gäller inte bara gräsmark. En iögonfallande tendens beträffande 
gräsmarker är dock att en majoritet av länderna i Europa, både i norr och i söder, i motsats till 
vetenskaplig koncensus rapporterar nettoförluster av kol.   

7.5.4 Markinlagring och reglerande mekanismer 
Å ena sidan är det väldokumenterat att tempererade gräsmarker generellt sett binder in kol 
genom inlagring under markytan.111 Å andra sidan råder det oklarhet kring hur länge 
inlagringen i marken kan fortgå innan jämvikt uppstår. Det finns teoretiska studier som i 
princip räknar med fortgående kolinlagring tills marken plöjs upp,112 medan andra studier 
uppskattar att marken blir mättad efter 10-100 år.113  

Hassink114 pekar på ett tydligt samband mellan marktextur och inlagringsförmåga; den 
långsiktiga inbindningen av kol ökar proportionellt med andelen silt och lera i mineraljorden. 
Andra studier115 framhåller att inlagringen i marken ökar i förhållande till grässvålens och 
rotsystemets täthet – och tätheten i sin tur gynnas av en medelhård hävd, det vill säga en hävd 
som kan bibehålla såväl hög artrikedom som hög individtäthet. Vidare förefaller kontinuerlig 
störning genom bete vara gynnsammare för tätheten än tillfällig störning genom slåtter.116  

Till en viss nivå ökar markinlagringen i förhållande till primärproduktionen. Om 
näringstillgången blir för hög finns det dock risk att nedbrytningshastigheten överskrider 
inlagringshastigheten. Jones & Donnelly117 drar slutsatsen att kolinlagringen kan öka i magra 
marker genom gödning, medan gödning av redan näringsrika marker är negativt ur 
inlagringssynpunkt – en slutsats som i praktisk mening är långt från den skötsel som idag 
gäller för svenska naturbetesmarker. Hu med flera.118 visar att ackumuleringen av organiskt 
material i gräsmarker kan komma att öka som svar på ökad CO2-halt i atmosfären: en ökad 
assimilering av CO2 skulle leda till ett ökat utnyttjande av markens kväveförråd vilket i sin tur 
skulle minska aktiviteten av nedbrytande mikroorganismer.  

     

                                                 
110 UNFCCC, 2007. 
111 Jones & Donnelly, 2004. 
112 Six m.fl., 2002. 
113 Potter m.fl., 1999; Franck, 2002. 
114 Hassinik, 1997. 
115 Reeder & Schuman, 2002. 
116 Jones & Donnelly, 2004. 
117 Ibid 
118 Hu m.fl., 2001. 
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8 Organogena jordar 
8.1 Inledning 
Organogena jordar eller mulljordar bidrar till en stor andel av det svenska jordbrukets utsläpp 
av växthusgaser. En minskad jordbearbetning, exempelvis plöjning, bedöms kunna minska 
utsläppen från dessa jordar. Enligt FN:s klimatpanel (IPPC) är minskad odling av mulljordar 
en av de viktigaste åtgärderna för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser. I detta 
kapitel studeras förutsättningar för en miljöersättning och hur den skulle kunna utformas för 
att stimulera en övergång från spannmålsodling till långliggande vall på organogen 
jordbruksmark. Behovet av ytterligare kunskap för att kunna utforma en effektiv åtgärd 
undersöks. I kapitlet berörs även andra åtgärder för minskade utsläpp från organogena jordar, 
som rådgivning, reglering av vattennivån och våtmarker. 

8.2 Sammanfattning 
Organogen jordbruksmark utgör 7,2 procent av Sveriges odlade areal och 0,7 procent av 
landets totala yta, men har genom åren  bidragit till utsläpp av en storlek som motsvarar 40-50 
procent av de svenska utsläppen i klimatrapporteringssektorn Jordbruk.119 (se avsnitt 5.6-5.7). 

Jordbearbetning ökar bortodlingshastigheten av organogen jord och därmed utsläppen av 
koldioxid. En övergång från odling av spannmål och radgrödor till en mer extensiv 
användning som långliggande vall, bete eller träda minskar behovet av jordbearbetning. En 
möjlig åtgärd för att minska klimatutsläppen är därför att införa en miljöersättning för odling 
av långliggande vall på organogen jordbruksmark. I detta kapitel utreds förutsättningarna för 
en sådan miljöersättning.  

Miljöersättningen skulle likna nuvarande miljöersättning för vallodling, men med ett krav att 
vallen ska ligga obruten i minst 5 år. Åtgärden är främst inriktad på att minska 
spannmålsodlingen eftersom omställning av potatis, morötter och grönsaker skulle kräva 
mycket höga ersättningsnivåer.  

Det saknas säker kunskap om storleken på utsläppen av växthusgaser från olika grödor och 
olika typ av torvjord. Beräkningarna i kapitlet baseras på schablonvärden, där utsläppen av 
koldioxid per odlad hektar beräknas kunna minska till hälften vid övergång från 
spannmålsodling till långliggande vall. Detta är en grov uppskattning baserad på tumregler för 
bortodlingshastigheten för torvjord.  

Om all spannmål på organogena jordar läggs om till långliggande vall skulle därmed 
koldioxidutsläppen från organogena jordar minska med 650 kton eller 24 procent av det 
beräknade värdet i tabell 8.2. Rimligt är emellertid att räkna med en anslutning på 10-50 
procent av ettåriga grödor beroende på ersättningsnivån. Med en stödnivå på 3 000 kronor per 
hektar kan utsläppen av koldioxid från organogena jordar minska med 3-13 procent eller 80-
350 kton koldioxid per år. Kostnaden blir 0,5-1 kronor per kilogram minskade 
koldioxidutsläpp, beroende på vilken stödnivå som blir aktuell. Totalkostnaden blir 15-370 
miljoner kronor per år och hamnar på 100 miljoner kronor per år vid en anslutning på 25 
procent spannmål och en ersättningsnivå på 3 000 kronor.  

                                                 
119 NIR 2008 (Naturvårdsverket 2007) 
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Sannolikt innebär åtgärden även minskade utsläpp av lustgas från de organogena jordarna till 
följd av minskad kvävegödsling. Däremot kan utsläppen komma att öka från mark som odlas 
med spannmål i stället för den spannmål som tidigare odlats på mulljorden. 

8.3 Förslag 
8.3.1 Kompletterande analys av grödfördelningen på organogena jordar 
En analys behöver genomföras av vad som har odlats på den organogena jordbruksmarken de 
senaste åren (2004-2008). Syftet är att få en lista över aktuella jordbruksblock på organogen 
mark, se aktuell grödfördelning samt de förändringar som skett till följd av ökat 
spannmålspris med mera. Studien bör även visa arealen långliggande vall och den areal som 
något år odlats med ettåriga grödor eller radgrödor, vilket är ett viktigt underlag vid 
utformandet av en eventuell ny miljöersättning. Studien bör genomföras i samarbete mellan 
Jordbruksverket och SLU hösten 2008.   

8.3.2 Behov av ytterligare kunskap 
För att utforma effektiva klimatåtgärder för organogena jordar behövs mer kunskap om 
skillnader i utsläppen av växthusgaser från olika grödor och olika typ av organogen jord. 
Forskning behövs om hur reglerad vattennivå kan utnyttjas för att minska utsläppen av 
växthusgaser från jordbruksmark. Likaså behövs mer kunskap om hur våtmarker kan 
användas för minskade utsläpp av växthusgaser och om det kan kombineras med funktioner 
som rening av växtnäring, biologisk mångfald och rekreation. Mer kunskap behövs även kring 
hur reducerad jordbearbetning påverkar lustgasavgången.  

Det kan även behöva klargöras hur de organogena marker, cirka 400 000 hektar, som tidigare 
odlats men som inte finns med i Jordbruksverkets blockdatabas används idag.   

8.4 Bakgrund  
I Sverige utgörs 7,2 procent av jordbruksmarken av organogena jordar120. Denna 
jordbruksmark har ett ursprung som myrar (torvmarker) eller i vissa fall som sjöar 
(gyttjejordar). I orörda myrar binds vanligtvis koldioxid samtidigt som de vattenmättade 
förhållandena medför utsläpp av metan. Vid dränering och uppodling av torvmark 
genomluftas jorden, vilket ökar nedbrytningen av det organiska materialet. Det leder 
vanligtvis till att metanavgången upphör, medan utsläppen av koldioxid och lustgas ökar121. 

Minskad odling på organogena jordar lyfts av FN:s klimatpanel (IPCC) fram som en av de 
viktigaste åtgärderna för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser122. I Sverige har bl.a. 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket123 övervägt en åtgärd där odlingen på organogena 
jordar läggs om till mer extensiv användning för att minska växthusgasutsläppen. 

                                                 
120 Om gyttjejordarna räknas med blir siffran 8,6 procent (uppgifter från Berglund och Berglund 2008). 
121 Martikainen m.fl. 1993 
122 IPCC 2007 
123 Energimyndigheten och Naturvårdsverket (2007) 
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8.5 Definition 
Organogena jordar skiljer sig från mineraljordar (fastmarksjordar) genom halten av organiskt 
material. För att klassas som organogen ska torvjordar, enligt svensk jordartsklassificering, 
innehålla minst 30 viktsprocent organiskt material och gyttjejordar minst sex procent 
(Ekström 1927). Enligt IPPC:s definition ska marken innehålla minst 20 viktsprocent 
organiskt kol (ca 35 procent organiskt material) för att klassas som organogen124. 
Torvjordarna delas i sin tur upp i näringsrika kärrtorvjordar och näringsfattiga mosstorvjordar.  
I jämförelse med mineraljordar kännetecknas organogena jordar av låg volymvikt, hög 
porositet (låg täthet) och god vattenhållande förmåga.  

8.6 De organogena jordarnas ursprung 
Organogena jordar har ett ursprung som torvmarker (myrar) eller i vissa fall som sjöar 
(gyttjejordar). Torv bildas vid ofullständig nedbrytning av organiskt material, som ofta beror 
på syrebrist orsakad av stillastående vatten. I sjöar kan syrebristen leda till ackumulation av 
gyttja.  

I Sverige har stor areal myr dikats ut och sjöar har sänkts för att vinna odlingsbar mark. 
Denna aktivitet har pågått under många århundraden, men var som mest intensiv från mitten 
av 1800-talet fram till 1970, då det statliga stödet för torrläggning upphörde. Som mest 
odlades cirka 705 000 hektar myrjord i Sverige på 1940-talet125, varav 250-300 000 hektar 
fortfarande odlas. Det är oklart hur resterande areal (drygt 400 000 hektar) används idag. 

8.7 Areal, grödfördelning och odlingsintensitet  
Av Sveriges 3,5 miljoner hektar jordbruksmark (åkermark + betesmark/slåtteräng) utgörs 
omkring 250 000 hektar126 eller 7,2 procent av mulljordar127. I vissa sammanhang inkluderas 
även gyttjejordar (gyttja, lergyttja, gyttjelera, kalkgyttja och bleke) i den organogena 
marken128 (tabell 8.1). Att totalarealen i tabell 8.1 skiljer sig från Sveriges officiella 
redovisning, beror på att källorna för beräkningarna är något olika och att gyttjejordarna inte 
ingår i Sveriges officiella rapportering. 

                                                 
124 IPCC 2003 
125 Hjertstedt, 1946 
126 Enligt Sveriges officiella rapportering av utsläppen av växthusgaser till IPPC (Naturvårdsverket 2007) är 
arealen organogen jordbruksmark 280 000 ha (250 000 ha åker + 30 000 ha naturbetesmark, uppgiften för 
naturbetesmark från riksskogstaxeringen)  
127 NIR 2008 (Naturvårdsverket, 2007) 
128 Berglund & Berglund 2008 
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Tabell 8.1: Areal organogen jord i Sverige enligt Berglund och Berglund (2008) 
 Areal (ha) Andel av 

organogen jord 
Andel av svensk 
jordbruksmark  

Torv (> 0,5 m mäktighet) 202 383 67 % 5,8 % 

Ytlig torv (< 0,5 m mäktighet) 50 191 17 % 1,4 % 

Gyttjejord (räknas inte som organogena i NIR)  48 913 16 % 1,4 % 

Totalt areal organogen jord 301 487 100 % 8,6 % 

Totalt. Jordbruksmark i Sverige 3 496 665   

 

Andelen organogen jordbruksmark varierar mellan länen, med 2,7 procent i Värmlands län 
och 17 procent i Kronobergs län129. De organogena jordarna är i vissa områden relativt 
koncentrerade, exempelvis på Gotland och Närkeslätten men är i övrigt utspridda, vilket 
innebär att många brukare har en viss andel organogen mark. En och samma åker kan delvis 
utgöras av organogen mark och i övrigt mineraljord. Torvtypen kan dessutom variera inom en 
åker och även med djupet. 

Odlingsintensiteten på mulljordarna är lägre jämfört med genomsnittet för Sverige. Vall odlas 
i större utsträckning jämfört med mineraljordar och andelen höstsäd är liten. 
Bearbetningsintensiva grödor som potatis och morötter kan vara betydande för enskilda 
brukare, bl.a. på Gotland. Avkastningen skiljer sig inte markant mellan organogen jord och 
fastmarksjordar. Torvjordar kan vara attraktiva för rotfrukter på grund av deras vattenhållande 
förmåga och dess egenskap att inte repa grödan.  

Vilka grödor som odlas på mulljordar framgår av tabell 8.2. Det kan jämföras med ett 
genomsnitt på cirka 40 procent för ettåriga grödor i Sverige130. Enligt SLU:s studie varierade 
odlingsintensiteten mycket inom olika områden, från 9-55 procent ettåriga grödor. Inom de 
organogena jordarna var torvjordarna mindre intensivt odlade än gyttjejordarna, vars 
egenskaper påminner mer om mineraljordarna.  

                                                 
129 Berglund och Berglund 2008 
130 SCB 2004 
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Tabell 8.2: Areal organogen jordbruksmark och utsläpp av koldioxid, beräknat enligt 
uppgifter i NIR 2008 (Naturvårdsverket 2007) och IPPC:s riktlinjer. 

Gröda 

Andel av 
organogen 
jbr-mark 

(%) Areal (ha)

Bortodl. 
hastigh. 
(cm/år)1

CO2-
avgång 

(ton/ha)2

Total 
CO2-

avgång 
(kton) 

Total 
N2O-avg. 

(kton 
CO2-ekv) 

Total 
avgång 

(kton CO2-
ekv) 

Bete (på åker) 38     94 924    0,5 5,8        548            370            918    

Långliggande vall             -      0,75 8,6             -                 -      
Vall 36     89 928    1 11,5     1 038            350         1 388    
Ettåriga grödor3 24     59 952    1,5 17,3     1 038            234         1 272    
Radgrödor4 1,4       3 497    2,5 28,9        101             14             115    
Summa 99,4   248 301           2 725            967         3 692    

1Värden från NIR 2008 utom för långliggande vall där ett medel för vall och betesmark har använts 

2 Bortodlingshastigheten*CLF, där värdet 3,15 använts för CLF (Carbon loss factor) i enlighet med NIR 2008 

3 Spannmål, oljeväxter, baljväxter, grönfoder, trädgårdsgrödor och lin 

4 Med radgrödor avses potatis, sockerbetor och köksväxter som morrötter och grönsaker. 
 

8.8 Utsläpp av växthusgaser från organogena jordar 
De växthusgaser som utgör ett betydande bidrag till utsläppen från organogena jordar är 
koldioxid (CO2) och lustgas (N2O). För metan (CH4) kan den organogena jordbruksmarken 
utgöra en liten källa eller fälla beroende på vattennivå och väderförhållanden131.  

I internationell klimatrapportering ingår utsläppen av koldioxid från organogena jordar inte i 
sektorn Jordbruk utan i sektorn Markanvändning förändrad markanvändning och skogsbruk 
som redovisas i figur 5.3. Den helt övervägande delen av utsläppen av koldioxid från 
åkermark kommer från organogena jordar.   

Sveriges officiella rapportering av utsläppen av koldioxid och lustgas från organogena 
jordar132 grundar sig på IPPC:s generella riktlinjer. Osäkerheten i beräkningarna är mycket 
stor. För koldioxid grundar sig uppgifterna bl.a. på medelvärden för markens kolinnehåll och 
generella utsläppsfaktorer för olika grödor.  

För lustgas räknar man enligt IPCC:s riktlinjer med ett generellt utsläpp på 8 kilogram 
lustgaskväve per hektar och år för organogen jordbruksmark, vilket motsvarar 3,9 ton CO2-
ekvivalenter per hektar. Enligt studier på svenska och finska jordar är utsläppen av lustgas 
lägre per ytenhet133. Gyttjejordarna ingår inte redovisningen av organogena jordar.  

Mekanismerna bakom utsläppen av lustgas och koldioxid från jordbruket beskrivs översiktligt 
i avsnitt 5.6. och 5.7.  

 

                                                 
131 Nykänen et al 1995, Augustin et al 1998, Naljanen et al 2003 
132 Naturvårdsverket 2008 
133 Klemedtsson et al 1999 
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8.8.1 Scenarion för utsläppen till år 2020 
Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) har beräknat avgången av koldioxid relaterad till 
bortodling av organogen jord, tabell 8.3 och 8.4 och bedömt utsläppen år 2020 vid olika 
scenarion.134 Olika scenarier för utvecklingen har analyserats för oförändrad politik, fortsatta 
reformer och ökad bioenergiproduktion.  

Totalarealen i studien är lägre än vad som redovisas i tabell 8.1-2, vilket beror på olika 
beräkningsmetoder. Resultaten visar på minskade koldioxidutsläpp fram till 2020, i 
storleksordningen 17-19 procent, på grund av att den odlade arealen organogen jord minskar. 
Skillnaden mellan alternativen oförändrad politik, fortsatta reformer och ökad 
bioenergiproduktion är däremot relativt liten. 

 

Tabell 8.3: Scenarion för markanvändningen på organogen jord, 1 000 ha 
(Livsmedelsekonomiska institutet 2007) 
Gröda* 2002 

Refe-
rensår 

2010 2015 
Oför. 
politik 

2015 
Forts. 
reform 

2020 
Oför. 
politik 

2020 
Forts. 
reform 

2020 
Bio-
bränsle 

Vall 78 74 72 71 69 70 68

Ettåriga grödor 52 44 44 45 42 43 43

Radgrödor 3 3 2 3 2 2 3

Extensiv markanv. 82 77 65 58 61 54 53

Summa 215 198 183 177 175 169 166

förändring -8% -15% -18% -19% -21% -23%

*Ettåriga grödor: Spannmål, oljeväxter, baljväxter, grönfoder, trädgårdsgrödor och lin; Radgrödor: Potatis, sockerbetor och köksväxter, 
Vall: Slåtter och betesvall, frövall, gröngödsling; Extensiv markanvändning: Betesmark, träda, rörflen, outnyttjad åkermark etc.  
 

Tabell 8.4: Koldioxidförluster från organogen jord, 1000 ton (Livsmedelsekonomiska 
institutet 2007) 
Gröda* 2002 

Refe-
rensår 

2010 2015 
Oför. 
politik 

2015 
Forts. 
reform 

2020 
Oför. 
politik 

2020 
Forts. 
reform 

2020 
Bio-
bränsle 

Vall 906 859 831 826 793 812 782

Ettåriga grödor 896 768 756 774 734 744 751

Radgrödor 88 78 71 81 69 61 75

Extensiv markanv. 472 444 378 336 354 312 305

Summa 2 361 2 148 2 036 2 016 1 951 1 929 1 913

förändring  -9% -14% -15% -17% -18% -19%

*Ettåriga grödor: Spannmål, oljeväxter, baljväxter, grönfoder, trädgårdsgrödor och lin; Radgrödor: Potatis, sockerbetor och köksväxter, 
Vall: Slåtter och betesvall, frövall, gröngödsling; Extensiv markanvändning: Betesmark, träda, rörflen, outnyttjad åkermark etc.  
 
                                                 
134 Livsmedelsekonomiska institutet 2007 
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8.9 Allmänt om bortodling och jordbearbetning  
Uppodlingen av organogena jordar medför att markytan sjunker. Sänkningen beror på sättning 
och krympning av jordlagren när vattennivån sänks och bortodling, det vill säga nedbrytning 
av det organiska materialet i jorden. Man brukar räkna med att markytan på en svensk 
torvjord, efter den primära ytsänkningen, sjunker med cirka 0,5 centimeter/år för betesvall, 1-
2 centimeter/år för stråsäd och 2-3 centimeter/år för potatis och morrötter135. 
Sänkningsprocesserna på gyttjejordar är dock begränsade136. 

Utsläppen av växthusgaser från organogen jordbruksmark är till stor del kopplad till 
jordbearbetningen och den så kallade bortodlingen av jordbruksmarken. 

Jordbearbetning är inom jordbruket ett samlingsnamn för plöjning, harvning och vältning. 
Plöjningen innebär att all jord över plöjningsdjupet vänds så att inget av den ursprungliga 
vegetationen längre syns. Plöjning utförs huvudsakligen för att luckra och vända jorden med 
syfte att underlätta utsädets myllning och göra växtnäringen tillgänglig för växterna. Genom 
att plöja ned det skördade fältets växtrester minskar sjukdomstrycket på efterföljande gröda. 
Plöjning används även för att mylla gödsel och grövre utsäde samt för att förstöra ogräs. 

Harvning innebär att det översta jordlagret bearbetas för att skapa gynnsamma förhållanden 
för utsädet att gro i marken. 

Vältning utförs med en vält med syfte att packa marken efter sådd för att förbättra 
anslutningen mellan frö och markyta. Vältningen förbättrar även vattenhushållningen på 
fältet.  

8.10 Möjliga åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser från organogena jordar  

Utsläppen av växthusgaser från organogena jordar kan påverkas genom valet av grödor som 
odlas och odlingsmetoderna. Även upphört brukande kan minska utsläppen. 
Jordbearbetningen är kanske den mest betydelsefulla faktorn i påverkan på utsläppen av 
koldioxid om marken fortfarande ska bevaras i jordbruksproduktionen. Odlingsmetoderna kan 
ändras för att minska jordbearbetningen eller för att ge högre kväveeffektivitet vilket minskar 
utsläppen av lustgas. Vattennivån på fältet påverkar nedbrytningen och utsläppen av 
växthusgaser vilket indikerar att utsläppen kan påverkas genom reglering av vattennivån på 
fälten eller omställning till våtmark.  

8.10.1 Ersättning för övergång till extensiv odling 
Jordbearbetning ökar bortodlingshastigheten av organogen jord och därmed utsläppen av 
koldioxid. Olika grödor kräver olika mycket jordbearbetning. En övergång från spannmål och 
radgrödor till en mer extensiv användning som långliggande vall, energiskog, bete eller träda 
minskar behovet av jordbearbetning. Styrmedlen för en sådan övergång skulle kunna vara 
ekonomisk ersättning i kombination med rådgivning i växthusgasfrågor till berörda 
markägare.  

                                                 
135 Berglund 1989 
136 Berglund 2008 
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En möjlig åtgärd är därför att införa en miljöersättning för organogen jordbruksmark som 
odlas med långliggande vall eller andra grödor som inte kräver årlig jordbearbetning. I 
jämförelse med träda eller upphörd odling kan vallen vara mer attraktiv för brukaren eftersom 
den ger en avkastning. Därmed kan ersättningsnivån och statens kostnad hållas lägre.  

Med långliggande vall avses här en vall som inte bryts förrän efter 5-20 år. Hinder för en för 
övergång till långliggande vall kan vara att brukarens möjlighet till en växtföljd minskar. Ett 
annat problem är att vallen försämras med tiden, exempelvis genom ett ökat inslag av ettåriga 
gräs som vitgröe. Vallens livslängd kan öka genom att odla långlivade gräs som timotej och 
ängsgröe och utesluta baljväxter som ändå är svåra att odla på mullrika vallar. Vallens 
livslängd gynnas dessutom av årlig skörd, där bete är att föredra framför slåtter.  

Även vad som finns under mulljorden kan påverka brukarens vilja att välja mer extensiva 
brukningsformer. Om jordlagret under mulljorden är mindre lämpligt att odla torde brukarens 
incitament att välja extensiva brukningsmetoder öka. 

Radgrödor, som morötter och potatis, kräver omfattande jordbearbetning och ger därmed 
större utsläpp per ytenhet av koldioxid än spannmål.  Morot och potatis har dock ett högt 
avsaluvärde varför det skulle krävas mycket höga ersättningsnivåer för att långliggande vall 
ska vara ett alternativ. Torvjordarnas egenskaper med god vattenförsörjning och hög kvalitet 
på rotfrukterna samt höga investeringskostnader och kontraktsbunden odling gör att det inte är 
realistiskt att förvänta sig att dessa odlare ska gå över till långliggande vall, oavsett stödnivån 
i miljöersättningen.   

Spannmålsodlare är inte bundna till den organogena marken och är mer flexibla att flytta den 
intensiva odlingen till mineraljordar om sådan finns tillgänglig. För dessa brukare kommer 
anslutningen snarare att avgöras av ersättningsnivån och spannmålsprisets utveckling.  

Även om radgrödor släpper ut mer koldioxid per ytenhet, jämfört med övriga grödor, utgör de 
bara 10 procent den potentiella minskningen vid övergång av all ettårig gröda och radgrödor 
till vall. 

Som ett alternativ eller komplement till miljöersättningen är det även tänkbart att utforma 
individuella ersättningar inom åtgärden Utvald miljö i landsbygdsprogrammet. En individuell 
ersättning (miljöinvestering) kan eventuellt vara lämpligt för omställning av kapitalintensiva 
grödor som morrötter och spannmål. Kostnader för markkartering skulle kunna ingå, vilket 
möjliggör ytterligare precision i åtgärden. Någon individuell ersättning föreslås dock inte i 
denna rapport. Som beskrivs ovan är det ett drastiskt och kostsamt steg för en brukare att 
flytta eller överge sin odling av radgrödor.  

Eftersom arealen organogen jordbruksmark är stor, 300 000 hektar, är det viktigt att åtgärden 
får en stor anslutning vilket gör en miljöersättning mer effektiv än en individuellt utformad 
ersättning. Genom att miljöersättningar har generella villkor och stödbelopp blir den 
administrativa kostnaden per beslut dessutom betydligt lägre. 

8.10.1.1 Första skiss till en miljöersättning för långliggande vall på organogen 
mark 

Målet med åtgärden skulle vara att stimulera överföringen av ettåriga grödor på organogen 
jord till långliggande vall. Avsikten är främst att minska spannmålsodlingen på dessa jordar, 
men även överföringen av radgrödor som potatis och morötter ska kunna få stöd.  

Med miljöersättningar binder man upp en viss mark eller brukare för ett åtagande på minst 
5 år. Åtgärden kan utformas som en egen ersättningsform eller ingå i någon av de befintliga 
miljöersättningarna. 
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Reglerna för miljöersättningen skulle vara snarlika nuvarande miljöersättning för vallodling, 
där vallen ska ligga obruten i minst 3 år. Grundersättningen för nuvarande vallstöd är 
emellertid låg (tabell 8.5) och beräknad utifrån alternativet att odla spannmål två av fem år. 
Kravet på liggetid för vallen bör dock minst vara 5 år om syftet är att minska utsläppen av 
växthusgaser från organogena jordar. Därmed skulle ersättningen likna nuvarande 
miljöersättning för skyddszoner längs vattenområden, där marken ska sås med vallväxter och 
ligga obruten i minst 5 år. 

Det finns även paralleller till miljöersättningen för skötsel av våtmarker, där brukaren 
förbinder sig att bevara våtmarken i 20 år. För våtmarkerna ingår ett schablonbelopp för 
markens alternativvärde i den årliga ersättningen. I tabell 8.5 redovisas ersättningsformer i 
landsbygdsprogrammet 2007-2013, där det ingår ersättning för vallodling eller våtmark. 

Tabell 8.5: Nuvarande ersättningar inom landsbygdsprogrammet 2007-2013, som liknar ett 
eventuellt stöd för långliggande vall på organogen jordbruksmark 
Ersättningsform Vallstöd Skyddszoner Kompensation

sbidrag 
Våtmarker 

Stödområde Grundersättning i 
hela landet 
(tilläggsersättning 
utanför slättbygd)

Slättbygder Hela landet 
utom slättbygd 
(dock endast 
till djurhållare) 

Hela Sverige 

Liggetid  Vallen ska ligga 
obruten i minst 3 
vintrar i följd.  

Vallen ska sås 
senast 15/6 år 1 
och brytas 
tidigast höst år 5 

Inget krav Marken ska bevaras 
som våtmark i 
minst 20 år 

Skördekrav Årligt slåtter/bete Inget krav Årligt 
slåtter/bete och 
bortförsel 

Inget krav 

Åtagandeperiod 5 år 5 år 1 år 5 år (med rätt till 
förlängning med 
5+5+5 år till totalt 
20 år) 

Årlig ersättning Grund: 300 kr/ha 

Tillägg (djur): 

      250-1800 
kr/ha1  

Åker: 1 000 
kr/ha 

950-2 550 
kr/ha2  

Åker: 3 000-4 000 
kr/ha3 

Övrig mark: 1 500 
kr/ha 

Ersättning för 
anläggning/ 
restaurering 

- - - Individuellt, max 
200 000 kr/ha 
(engångsbelopp) 

1 Tilläggsbeloppet varierar mellan olika stödområden 

2 Ersättningen varierar mellan olika stödområden och antalet djur 

3 Det högre beloppet gäller högproduktiv åker i södra Götalands slättbygder. 
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Kriterier för stöd 
För att berättiga till ersättning ska marken vara klassad som organogen, undantaget 
jordartsklasserna för gyttja, enligt SGU:s jordartsdatabas. Jordartsdatabasen täcker i nuläget 
inte hela Sverige, varför alternativ dokumentation bör kunna godkännas i vissa fall. 

Ett kriterie för ersättningen skulle kunna vara att den bara ges för organogen åkermark som 
minst en gång under en referensperiod, t.ex. 2004-2008, odlats med ettåriga grödor. Kravet 
kan även vara odling av ettåriga grödor minst två eller tre år under referensperioden för att 
minska risken att mark som redan odlas extensivt, med vall fyra år av fem, ansluts till 
ersättningen. En längre referensperiod, t.ex. 2001-2008, kan väljas om det bedöms ge ett mer 
rättvisande underlag. 

Brukare som söker ersättningen ansvarar själva för att ansökan bara innefattar mark som 
uppfyller kriterierna för stödet. Genom att odlingen registreras i Jordbruksverkets databas 
varje år kan stödmyndigheten relativt enkelt kontrollera vilka sökande som uppfyller 
villkoren.  

Ett alternativ är att publicera en lista över de block och brukare som kan komma i fråga för 
ersättning. Vad som är organogen mark framgår bl.a. av SGU:s jordartsdatabas. 
Jordartsdatabasen kan samköras med Jordbruksverkets register över jordbruksblock för att få 
en lista över block och brukare. För att nå målgruppen behöver listan offentliggöras i 
stödbroschyrer och med en digital karta på Jordbruksverkets hemsida. Detta kan öka 
anslutningen till ersättningsformen jämfört med att brukarna själva ska känna till vilken mark 
som är organogen och vad som odlats under referensperioden.  

Åtagandets utformning 
Organogen jordbruksmark som ställs om till långliggande vall bör ur växthusgassynpunkt 
ligga så länge som möjligt utan att plöjas upp, det vill säga mer än fem år om så är möjligt. 
Att utforma ersättningen som ett 5-årigt åtagande är dock motiverat eftersom ingenting 
hindrar brukaren från att gå in i ett nytt femårs åtagande i anslutning till det första. Att ha en 
lång åtagandeperiod på 10 eller 20 år kan verka avskräckande och minska anslutningen till 
ersättningen. 

All organogen jordbruksmark på företaget bör omfattas av åtagandet, även om ersättning 
endast ges för den mark som odlats med ettåriga grödor under referensperioden. Ett alternativ 
är att ersättningen sänks om bara en viss andel av marken ställs om till vall. Organogen 
jordbruksmark, som redan odlas med långliggande vall eller annan extensiv gröda, får inte 
omföras till sådan odling som ökar klimatutsläppen. En sådan regel behövs för att den 
intensiva odlingen inte ska flyttas till mark som ger lika stora utsläpp. Nackdelen är att ett 
sådant villkor kan vara resurskrävande att kontrollera. 

Det behöver utredas ifall åtagandet ska gälla hela jordbruksblock, delar av jordbruksblock 
eller skiften. Om det kan dokumenteras att endast delar av jordbruksblocket utgörs av 
organogen mark bör endast denna del omfattas av åtagandet. 

Godkända grödor 
Det behöver utredas vilka grödor som ska vara godkända att odla på den organogena marken i 
företaget. Det kan vara betesmark, vall, skyddszoner, långliggande träda, fleråriga industri- 
och energigrödor, viss frukt-, bär- och grönsaksodling, våtmarker, julgransodling eller annat. 
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Förbud 
Restriktioner kan även behövas i användningen av kvävegödsel och kalk. Gödsling med 
fosfor och kalium bör dock tillåtas för att öka möjligheten att få en god avkastning från 
vallen. Villkor som delvis begränsar gödselanvändningen kan vara svåra att kontrollera. 
Eventuellt bör stallgödsel tillåtas för att reglerna inte ska strida mot riktlinjerna för ekologisk 
produktion. Restriktioner mot användning av bekämpningsmedel kan införas ifall det är 
motiverat. 

Villkor för skörd och bortförsel av grödan 
Eventuella villkor för skörd och bortförsel av grödan behöver utredas. För att vallen ska 
fungera på lång sikt kan ett krav på årlig skörd av vallen genom slåtter eller bete vara en 
fördel. Utebliven skörd kan dock ge inbindning av kol i marken. Grödor som rörflen kan 
användas som bioenergi om de skördas, vilket bör vara tillåtet.  

Sammanfattning av stödvillkor 
Nedan följer tänkbara villkor för miljöersättningen 

• Marken ska vara klassad som organogen enligt SGU:s jordartsdatabas eller med stöd 
av annan dokumentation.  

• Marken ska minst en gång under 2004-2008 ha odlats med spannmål, oljeväxter 
potatis eller andra rotfrukter.  

• All organogenmark inom företaget ska uppfylla kravet på långliggande vall eller 
annan gröda som ger låga utsläpp. 

• Marken ska odlas som vall under hela stödperioden och får tidigast brytas efter 
årsskiftet år 5. Om brukaren ska gå in i ett nytt åtagande i direkt anslutning till det 
första får inte vallen brytas efter år 5. 

• Vallen ska ha såtts senast den 15 juni det första året i åtagandeperioden. Om vallen 
redan är etablerad när brukaren går in i åtagandet, får den inte brytas och sås om. 

• Förbud mot att använda kalk, eventuellt kvävegödselmedel och kemiska 
växtskyddsmedel. 

Ersättningsnivå 
Enligt EU: regelverk för miljöersättningar gäller att ersättningen ska täcka extrakostnader och 
inkomstbortfall till följd av de åtaganden som gjorts137. Stöd får bara ges för frivilliga 
åtaganden som går utöver gällande regler och normer enligt svensk miljölagstiftning. Den 
årliga ersättningen får inte överskrida ett visst maxbelopp per hektar. För vall gäller 
maxbeloppet 450 euro per hektar, ca 4 100 kronor/hektar. 

Stödet bör i huvudsak utgöra en ersättning för det inkomstbortfall det innebär att odla en 
långliggande vall i 5 år i stället för spannmål, oljeväxter eller radgrödor (alternativvärdet). I 
tabell 8.6 jämförs lönsamheten i vallodling jämfört med spannmål inom olika 
produktionsområden. Uppgifterna är hämtade från SLU:s områdeskalkyler 2008 (Agriwise). 
Vete för foderframställning har valts som jämförelse då det är en relativt lönsam 
spannmålsgröda som det finns beräkningar för från de flesta produktionsområdena, utom 

                                                 
137 Artikel 39.4 rådets förordning (EG) 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 
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nedre och övre Norrland där havre har använts. Råg, havre och korn kan dock vara vanligare 
än vete på organogena jordar. I tabell 8.6 visas lönsamheten utan miljöersättning på vallen. 
Skillnaden mellan spannmål och vall antyder att ersättningen skulle kunna uppgå till omkring 
3 000 kronor per hektar om man räknar med att spannmålen odlas årligen. Räknar man med 
spannmål exempelvis vartannat år blir ersättningen lägre. Av tabell 8.6  framgår även att det 
kan vara svårt att motivera en stödnivå på 3 000 kronor/hektar i Norrland. 

Tabell 8.6: Lönsamhet i odling av spannmål och vall. Uppgifter från Agriwise 20081. 
Produktionsområde Spannmål2 Slåttervall3 Skillnad mellan 

spannmål och vall 

Götalands södra slättbygder  7 516 2 891 4 625 

Götalands mellanbygder 5 807 1 037 4 770 

Götalands norra slättbygder 4 030 1 230 3 632 

Götalands skogsbygder  3 177 -455 2 800 

Svealands slättbygder 2 887 529 2 358 

Svealands skogsbygder 2 261 -997 3 258 

Nedre Norrland -1 506 -2 089 583 

Övre Norrland -1 835 -2 095 260 

1 SLU:s områdeskalkyler 2008, Agriwise, version 08-2, utgivningsdatum 2008-01-20 

2 Höstvete för foderproduktion, utom för nedre och övre Norrland där havre har använts 

3 Eventuella intäkter från miljöersättningar har räknats bort 

 

Kombinationer av stöd 
Det bör inte vara tillåtet att kombinera ersättningen för långliggande vall med nuvarande 
vallersättning på samma mark. De båda ersättningarna kan eventuellt slås samman till en 
gemensam ersättning för vallodling, med olika ersättningsnivå för långliggande vall på 
organogena jordar respektive 3–årig vall. Troligen är det dock mest lämpligt att se dem som 
två olika ersättningsformer. Vallen på organogen jord ska ligga på samma mark under hela 
åtagandeperioden, medan den 3-åriga vallen får flyttas runt mellan åren. Andra grödor än vall 
kan också komma att vara ersättningsberätigande i miljöersättningen på organogena jordar.  

Eftersom åtagandet för långliggande vall går längre än nuvarande vallstöd (grundersättning), 
skyddszoner och våtmarker, bör dessa ersättningar inte kunna kombineras på samma mark.  
Det bör däremot vara möjligt att kombinera ersättningen med kompensationsbidraget och 
miljöersättningarna för ekologisk produktion och miljöskyddsåtgärder. 

8.10.2 Åtgärdens potential och ekonomisk analys 
I tabell 8.7-8.9 visas förändringen i grödfördelning, utsläpp av koldioxid och kostnaden vid 
olika anslutning till ersättningen. Fyra olika scenarion visas för anslutningen av mark som 
odlas med ettåriga grödor. En anslutning på 10 procent räknas som en låg anslutning och 50 
procent som hög. Därutöver visas hur mycket utsläppen skulle minska om all odling av 
ettåriga grödor upphör (Alternativ D i tabell 8.7-8.9). Anslutningen av Radgrödor förutsätts 
vara minimal med de aktuella stödnivåerna och har satts till 1 procent i alla scenarion. I 
beräkningarna antas att utsläppen av koldioxid minskar till hälften vid övergång från 
spannmålsodling till långliggande vall. Detta bygger på grova uppskattningar utifrån 



   63

bortodlingshastigheten enligt tabell 8.2.  

Om all spannmål på organogena jordar läggs om till långliggande vall minskar 
koldioxidutsläppen från organogena jordar med 650 kton eller 24 procent. Rimligt är 
emellertid att räkna med en anslutning på 10-50 procent av ettåriga grödor beroende på 
ersättningsnivån. Med en stödnivå på 3 000 kronor per hektar kan utsläppen av koldioxid från 
organogena jordar med 3-13 procent eller 80-350 kton koldioxid per år. Kostnaden blir 0,5-1 
kronor per kilogram minskade koldioxidutsläpp, beroende på vilken stödnivå som blir aktuell. 
Sannolikt innebär åtgärden även minskade utsläpp av lustgas från de organogena jordarna till 
följd av minskad kvävegödsling. Däremot kan utsläppen komma att öka något från mark som 
övergår till spannmålsodling på grund av att odlingen av spannmål på organogena jordar lagts 
ned. 

Som jämförelseår i tabell 8.7-8.9 har valts år 2003, eftersom uppgifter om grödfördelning 
finns för detta år. Om man räknar med att arealen spannmål har ökat och kommer att öka med 
nuvarande höga spannmålspriser ökar åtgärdens potential att minska koldioxidutsläppen. 

Tabell 8.7: Förändrad areal för olika grödgrupper vid olika anslutning till ersättningsformen 

  A) Låg B) Mellan C) Hög 
D) All ettårig 
gr. 

Anslutning (% 
av gröda) 

Areal 2003 
(ha) 

Ettåriga 10 % 
Radgrödor 1 
% Vall 10 % 

Ettåriga 25 % 
Radgrödor 1 
% Vall 20 % 

Ettåriga 50 % 
Radgrödor 1 
% Vall 35 % 

Ettåriga 100 
% Radgrödor 
1 % Vall 50 %

Bete (på åker) 94 924 - - - -

Långliggande 
vall - 15 023 33 009 61 486 104 951

Vall 89 928 -8 993 -17 986 -31 475 -44 964

Ettåriga grödor 59 952 -5 995 -14 988 -29 976 -59 952

Radgrödor 3 497 -35 -35 -35 -35

Summa 248 301 0 0 0 0

 
Tabell 8.8: Förändrade utsläpp av koldioxid vid olika anslutning till ersättningsformen 
Anslutning till stödet   Nuläge  A) Låg B) Mellan C) Hög D) All ettårig 

Total CO2-avgång (kton)    2 725                  2 646              2 542               2 373                  2 074    

 CO2-minskning (kton)                     79                  183                  352                     650    

 CO2-minskning (%)    3% 7% 13% 24% 
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Tabell 8.9: Kostnad och kostnadseffektivitet vid olika anslutning till ersättningsformen 

Anslutning till stödet A) Låg B) Mellan C) Hög 
D) All ettårig 
gröda 

 Kostnad   Mkr kr/kg CO2  Mkr kr/kg CO2  Mkr kr/kg CO2  Mkr kr/kg CO2 

Stödnivå 1 000 kr/ha 15       0,19     33       0,18     61       0,17     105       0,16     

3 000 kr/ha 45       0,57     99       0,54     184       0,52     315       0,48     

6 000 kr/ha 90       1,15     198       1,08     369       1,05     630       0,97     

 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket (2007) har gjort en grov uppskattning av 
produktionsbortfallet vid omläggning av organogen mark med ettåriga grödor till extensiv 
markanvändning.  Enligt beräkningarna blir produktionsbortfallet för spannmål 
320 miljoner kronor/år samtidigt som utsläppen av koldioxid reduceras med 1,29 Mton. Detta 
ger en kostnad på 0,25 kronor/kilogram koldioxid och år. För radgrödorna blir 
produktionsbortfallet närmare 250 miljoner kronor/år samtidigt som utsläppen av koldioxid 
reduceras med 0,15 Mton vilket ger en kostnad på 1,64 kronor/kilogram koldioxid och år. 

Beräkningarna innehåller många mycket osäkra faktorer. Den största osäkerheten gäller 
vilken effekt den ändrade markanvändningen verkligen har på avgången av växthusgaser 
(Energimyndigheten och Naturvårdsverket 2007). Är den lägre än vad som antagits ovan 
stiger kostnaden per kilogram reducerade utsläpp proportionellt. Även typen av organogen 
mark har stor betydelse för avgången av växthusgaser. Eftersom torvtypen varierar mellan, 
och även inom enskilda åkrar, kommer åtgärdens effekt att variera mellan olika marker. 

8.10.3 Andra konsekvenser av ändrad användning av organogena jordar 
En omställning från intensiv odling till extensiv kan lokalt ha positiva miljöeffekter som 
minskat läckage av näringsämnen, minskad användning av kemiska bekämpningsmedel och 
ökad biologisk mångfald. Eftersom en minskad produktion på organogena jordar mycket väl 
kan innebära motsvarande ökning på andra jordar går det inte att förutse nettoeffekten.  

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gjort en grov uppskattning av 
produktionsbortfallet vid omläggning av all organogen mark med ettåriga grödor och 
radgrödor till extensiv markanvändning.  Produktionsbortfallet väntas dock inte påverka 
konsumenterna annat än marginellt, eftersom det antingen kompenseras med annan nationell 
produktion eller ökad import av livsmedel138. 

8.10.4 Reglerad vattennivå och våtmarker 
Om vattennivån hålls hög kan nedbrytningen av organiskt material i marken och därmed 
utsläppen av koldioxid minska. En hög vattennivå kan dock öka produktionen av lustgas 
samtidigt som det bidrar till att en större andel av lustgasen stannar i markvattnet139. Om inte 
marken är helt vattenmättad finns risk för lustgasavgång. Det är därför svårt att förutsäga 
nettoeffekten för avgången av växthusgaser vid reglerad vattennivå.  

Många oklarheter gäller även utsläppen vid omställning till permanenta våtmarker. Våtmarker 
som återskapas på åkermark kan fungera som både en fälla eller källa för växthusgaser 
                                                 
138 Energimyndigheten och Naturvårdsverket (2007) 
139 Wesström och Joel 2007 
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beroende bl.a. på våtmarkens produktivitet, typ av våtmark och näringstillgång140. Hur 
processerna fungerar för våtmarker på organogena jordar behöver utredas ytterligare.  

Åtgärder för reglering av vattennivån och våtmarker behöver utredas ytterligare innan de kan 
föreslås som åtgärder för minskade utsläpp från organogena jordar.  

8.10.5 Rådgivning  
Förlusterna av lustgas kan minska både från organogen mark och mineraljordar genom att 
främja ett effektivt kväveutnyttjande hos grödan. Rådgivning för växtnäring och kemiska 
bekämpningsmedel finns inom Greppa näringen. Rådgivningen syftar bl.a. till att anpassa 
kvävegödslingen efter grödans behov, vilket även kan minska avgången av lustgas. I nuläget 
finns ingen specifik rådgivning för minskade utsläpp av växthusgaser. Rådgivning ökar 
brukarnas kunskaper om klimatpåverkan och kan, förutom kväveanvändningen, även inriktas 
på minskad jordbearbetning på organogen jordbruksmark. 

8.11 Behov av ytterligare kunskap 
8.11.1  Kompletterande analys av grödfördelningen på organogena jordar 
En analys behöver genomföras av vad som odlats på den organogena jordbruksmarken 2004-
2008. Syftet är att se eventuella förändringar med ökat spannmålspris, gårdstödsreformen, 
frikopplat mjölkbidrag etc. Analysen behövs även för att beräkna arealen långliggande vall 
och hur stor areal som något år (t.ex. 2004-2008) odlats med ettåriga grödor eller radgrödor. 
Resultatet kan även ligga till grund för en eventuell publicering av mark som kan berättiga till 
ersättning om en miljöersättning införs för organogena jordar. Studien bör följa metoden i 
SLU:s analys av areal och grödfördelning 2003141, och omfatta även de jordbruksblock som 
tillkommit efter 2003. Studien bör genomföras i samarbete mellan Jordbruksverket och SLU 
hösten 2008 och följa metoden i SLU:s analys av areal och grödfördelning 2003142. Eftersom 
analysen är en förutsättning för att bedöma förutsättningarna och kostnaderna för en 
miljöersättning för långliggande vall bör den genomföras hösten 2008.  

8.11.2  Förbättrad kunskap om skillnader i utsläpp från olika organogen 
jord och grödor 

Resultat från forskningen tyder på att utsläppen av växthusgaser varierar stort mellan olika 
typer av organogena jordar. Mer kunskap behövs för att klargöra dessa skillnader. Resultaten 
kan användas exempelvis för att komplettera den föreslagna generella miljöersättningen, med 
mer riktade åtgärder till mark där utsläppen är särskilt stora. Gyttjejordarna ingår inte i 
Sveriges officiella redovisning av utsläppen från organogena jordar. Det behöver tas fram 
metoder för hur utsläppen från gyttjejordar ska beräknas.  

Även grödans betydelse behöver klargöras. Det är viktigt att klargöra hur stor effekt som kan 
uppnås vid övergång från spannmålsodling till långliggande vall och skillnader i effekt för 
olika typ av organogen jord. 

                                                 
140 Lundström och Leonardsson 2002 
141 Berglund och Berglund 2007 
142 Ibid 
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8.11.3  Organogen mark som tagits ur produktion 
Av den totala areal myrjord som odlades på 1940-talet 705 000 hektar återstår idag drygt 
300 000 som finns med i Jordbruksverkets blockdatabas. Det kan behöva klargöras om 
resterande areal, 400 000 hektar, utgörs av mark som enkelt kan komma att återföras i 
jordbruksproduktion och i viken utsträckning den används på annat sätt idag.   

8.11.4  Avgång av lustgas vid jordbearbetning 
Det finns forskningsresultat som tyder på att reducerad jordbearbetning och direktsådd kan 
leda till en ökad lustgasavgång143. Det är oklart under vilka omständigheter detta sker. 

8.11.5  Avgång av växthusgaser vid reglerad vattennivå och anlagda 
våtmarker 

Vattennivån påverkar grödans tillväxt liksom nedbrytningen i marken, vilket har inverkan på 
produktionen och avgången av växthusgaser. En framtida åtgärd kan vara att genom reglering 
av vattennivån på fälten kunna minska avgången av växthusgaser. I nuläget finns dock många 
oklarheter, varför ytterligare forskning behövs inom detta område. Detsamma gäller vid 
anläggning av våtmarker på organogen jordbruksmark. Det behövs mer kunskap om hur 
våtmarker kan användas för minskade utsläpp av växthusgaser och om det kan kombineras 
med funktioner som rening av växtnäring, biologisk mångfald och rekreation. 
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9 Kemiska bekämpningsmedels betydelse 
för kväveanvändning 

9.1 Inledning 
Att genom exempelvis kemiska växtskyddsmedel hålla grödan frisk och vid maximal tillväxt 
skulle kunna påverka hur mycket kväve som i ett senare skede kan lakas ut och därmed bidra 
till utsläpp av växthusgaser. Detta kapitel skrivs för att undersöka om användningen av 
växtskyddsmedel kan påverka kväveeffektiviteten hos grödan.  

När det är studerat kan man gå vidare med att se hur det påverkar läckaget av kväve och hur 
det skulle kunna bidra till växthusgaser. Därefter kan man bestämma om detta är en åtgärd 
som kan få en praktisk betydelse eller inte. 

9.2 Sammanfattning 
Det går inte att styrka att en friskare gröda som är mer kväveeffektiv leder till en mindre 
utlakning av kväve. Därför är detta i dagsläget ingen genomförbar åtgärd. 

Slutsatsen bygger på ett mycket litet underlag vilket innebär att det behövs mer 
undersökningar för att göra en säkrare bedömning. 

9.3  Resultat 
Enligt befintligt underlag finns det ingen statistiskt signifikant skillnad på utlakningen av 
kväve mellan behandlat och obehandlat försöksled.144 Det finns dock en statistiskt signifikant 
skillnad i mängden mineralkväve i jorden mellan behandlat och obehandlat led. Mängden är 
större i obehandlat led och det innebär en högre potential för utlakning.145 Med de kunskaper 
som finns idag kan man inte säga att en friskare gröda leder till en minskad kväveutlakning. 

År 2007 var 16 procent av arealen av den svenska odlingen behandlad med fungicider146 och 
13 procent av arealen behandlad med insekticider147. 

Det är mycket osäkert vad som skulle hända om detta fördes in som en åtgärd. I dagens odling 
hålls växtskyddsåtgärderna på en nivå som är ekonomiskt försvarbar. Det är knappast så att en 
stor del av odlingarna behandlas för lite eller så mycket mindre att det ger en signifikant 
skillnad på kväveeffektiviteten. Det är dock svårt att verifiera det resonemanget. 

9.4 Behov av ytterligare kunskap 
Underlaget till denna studie är mycket litet. Det skulle behövas mer underlag både i form av 
försök i fler grödor och på fler jordarter. Sedan kan det behövas ytterligare några 
upprepningar av de försök som redan är gjorda för att kontrollera metoden för att mäta 
kväveutlakningen. Det ytterligare underlaget behövs för att undersöka om det finns några 
skillnader mellan effekten av en behandling på olika grödor och jordarter. 
                                                 
144  Delin, 2008 
145  Ibid 
146 Medel mot svamp 
147 Medel mot insekter 
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Det är också lämpligt att undersöka om utsläpp av växthusgaser direkt från jord påverkas av 
en behandling eller inte. 

Eftersom det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlade och 
obehandlade led när det gäller kväveläckage har ingen ekonomisk analys gjorts. 

9.5  Referenser 
Delin, S., 2008, European Journal of Agronomy, vol. 28 

 



  

    

10 Ekologisk produktion 
10.1 Inledning 
Konsumtion av ekologiskt producerad mat framhålls i olika sammanhang som en åtgärd som 
medborgarna kan genomföra för att minska växthusgasutsläppen. Detta avsnitt ska 
översiktligt undersöka om ekologisk produktion minskar växthusgasutsläppen, orsaken till 
detta och om det finns skäl att anta att arbetet mot växthusgasutsläpp bör ha en annan 
utformning i det ekologiska jordbruket. 

Fokus i denna studie är utsläppen av växthusgaser. Det innebär att det inte gjorts någon 
bedömning av klimateffekternas värde i förhållande till andra effekter av ekologisk 
produktion.  

Utgångspunkten i denna studie har varit skillnader i växthusgasemissioner mellan svenska 
ekologiskt producerade och konventionellt producerade jordbruksprodukter. Skillnaderna har 
påvisats i livscykelanalyser. I vissa fall är skillnaderna inte regelstyrda utan en följd av 
intensiteten i och omfattningen av produktionen.   

10.2 Sammanfattning 
Livscykelanalyserna som studerats visade på att ekologisk produktion hade mindre eller lika 
stora utsläpp av växthusgaser som konventionell produktion. 

De faktorer som tycks spela störst roll för skillnaden i emissioner mellan ekologisk och 
konventionell produktion är utsläppen i samband med mineralgödseltillverkningen och 
skillnaden i avkastning. Skillnaden i avkastning verkar till nackdel för den ekologiska 
produktionen medan utsläppen i mineralgödseltillverkningen blir till nackdel för den 
konventionella produktionen. 

Att förbättra produktiviteten är en bra åtgärd för att minska växthusgasutsläppen i både 
ekologisk och konventionell produktion. Detta under förutsättning att produktivitetsökningen 
kan göras utan att även växthusgasemissionerna ökar. 

Det behövs bättre kunskaper om den ekologiska produktionens utsläpp av växthusgaser och 
vad som kan göras för att minska klimatpåverkan av ekologisk produktion, än vad denna 
begränsade studie har kunnat ge. Genom en djupare och bredare analys torde man kunna 
komma längre än vad som har varit fallet i detta kapitel. 

10.3 Ekologisk produktion 
Ekologiskt jordbruk innebär odling och djurhållning där man strävar efter miljöhänsyn, 
resurshushållning och en hög självförsörjningsgrad. Till växtnäring och foder utnyttjas främst 
på platsen givna och förnybara resurser. Kemiska växtskyddsmedel och lättlöslig 
mineralgödsel används inte i ekologisk odling. Växtskydd baseras i stället på en varierad 
växtföljd. Vallen med sin blandning av gräs- och kvävefixerande baljväxter spelar en 
avgörande roll för växtnäringsförsörjningen.148 

                                                 
148 Regeringskansliet 2007. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. 
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10.3.1 Växtodlingens omfattning149 
I Sverige odlades 2006 cirka 513 000 hektar åkermark med miljöersättning för ekologiska 
produktionsformer. Den totala jordbruksmarken på jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar 
åker var 3,2 miljoner hektar år 2006. Jordbruksmarken utgörs av 2,7 miljoner hektar åkermark 
och 0,5 miljoner hektar betesmark.150 

Figur 10.1. Fördelning av ekostödsarealen och den totala åkerarealen mellan olika 
grödgrupper 2006.  

 

Den ekologiska produktionen i Sverige är förhållandevis stor i ett internationellt perspektiv. 
Inom hela EU motsvarade under 2005 den ekologiska arealen 4 procent av den totala 
jordbruksmarken. Andelen av den totala åkerarealen i Sverige som är ekologiskt odlad är 
mindre i slättbygderna än i landets skogs- och mellanbygder.  

10.3.2 Skördenivåer151  
Skörden per hektar är lägre för den ekologiska odlingen än för den konventionella. Det beror 
bland annat på att kemiska växtskyddsmedel och lättlöslig mineralgödsel inte används inom 
ekologisk odling. Antalet år då en gröda med skörd kan tas är färre inom ekologisk odling på 
spannmålsgårdar utan avsättning för vall. Ekologiska växtföljder måste innehålla vall för att 
tillföra växtnäring och hämma ogrästillväxt.152 I tabell 10.1 jämförs de årliga hektarskördarna 
för ekologisk och konventionell odling utan att beakta skillnader i möjlig växtföljdsintensitet. 

Flertalet av spannmålsgrödorna har vid ekologisk odling med miljöstöd gett hektarskördar på 
omkring 50-60 procent av motsvarande konventionella skördenivåer.  

För de år då det finns skördestatistik för ekologisk odling har de ekologiska och 
konventionella skördenivåerna följts åt. År med bra avkastning inom konventionell odling har 
vanligen gett bra skörd även för den ekologiska odlingsformen – och tvärtom. Årsmånen i 

                                                 
149 SCB & Jordbruksverket 2008 Den ekologiska odlingens utveckling under senare år  
150 SCB 2007. Jordbruksstatistisk årsbok 2007. 
151 SCB & Jordbruksverket 2008 Den ekologiska odlingens utveckling under senare år. 
152 Gissén & Larsson, 2008 Miljömedvetna och uthålliga odlingsformer 1987-2005. Rapport från tredje 
växtföljdsomloppet 2000-2005 i de skånska odlingssystemförsöken. Rapport 2008:1, SLU, Alnarp 
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form av nederbörd, torka och värme påverkar ekologisk och konventionell och odling på 
liknande sätt. Under åren 2003 - 2006 har det inte heller varit något så kallat ”bladlusår” eller 
liknande som gjort att avkastningsnivåerna visat avvikelser som inte kan förklaras av 
årsmånen.  

Det finns statistik för skördeutvecklingen för åren 2003 till 2006. Fyra år är inte tillräckligt 
lång tid för att ge underlag för en trendanalys över skördeutvecklingen för den ekologiska 
odlingen över tiden. Vid beräkning av normskörd betraktas 15 år som den minsta tid som bör 
omfattas. 

Tabell 10.1. Relativtal för ekologisk och konventionell skörd per hektar, andel av den totala 
grödarealen som odlats med ekostöd jämfört med hektarskörden enligt den ordinarie 
skördeundersökningen (ekologisk + konventionell)2 samt storleksförhållandet för skördarna 
under 2003-2006. De årliga hektarskördarna för ekologisk och konventionell odling jämförs 
utan att beakta skillnader i möjlig växtföljdsintensitet. 
 2003    2004 2005 2006   03-06 
Gröda Eko1) Konv Andel 

eko 
% 

 Eko1) Konv Andel 
eko 

%

Eko1) Konv Andel 
eko 

%

Eko1) Konv Andel 
eko 

% 

 ∑ Eko/
∑ Konv

Höstvete 55 102 3,9  61 102 4,0 52 101 4,2 57 101 3,9 0,55 
Vårvete 60 108 18,2  64 109 18,6 55 104 17,5 60 107 16,7 0,56 

Höstråg 55 105 10,9  56 106 13,9 58 104 12,8 50 106 12,6 0,52 

Vårkorn 58 102 5,6  59 102 5,6 54 103 5,4 57 102 5,1 0,56 

Havre 61 106 11,3  63 107 15,2 55 109 15,8 58 106 14,6 0,55 
Rågvete 67 103 9,3  71 103 9,4 69 104 8,2 64 103 7,7 0,66 

Blandsäd 76 109 24,7  77 109 49,1 76 116 32,1 68 112 35,9 0,67 

Ärter 68 108 23,7  72 107 22,3 78 105 22,4 80 105 20,8 0,7 

Åkerbönor - - -  .. .. 70,3 84 125 64,4 84 117 67,0 0,69 

Höstraps 70 101 3,3  57 102 3,3 55 101 4,7 58 102 5,1 0,59 
Höstrybs .. 105 9,8  .. 103 14,1 76 103 22,6 61 120 26,8 0,62 

Vårrybs .. 104 8,0  40 108 14,0 39 105 20,9 26 114 15,2 0,32 

Matpotatis 40 103 4,7  47 103 4,2 40 102 4,4 47 103 4,3 0,42 
Slåttervall 88 110 29,8  73 110 31,0 77 114 33,8 82 111 34,1 0,72 

1) Där antal jordbruksföretag i beräkningsunderlaget understiger 20 utelämnas resultaten. 

2) Hektarskörden enligt den ordinarie skördeundersökningen =100. 

 

10.3.3 Animalieproduktionens omfattning 
Andelen ekologiska kor var 2007 cirka 7 procent. Andelen ekologiska amkor var drygt 
40 procent och det var därmed den djurgrupp som hade den största andelen ekologiskt 
producerade djur. Beräkningar pekar på att antalet lamm i ekologisk produktion 2005 var 
cirka 35 procent av det totala antalet lamm.  

Den förhållandevis höga andelen slaktdjur av nötkreatur och lamm i ekologisk produktion kan 
främst förklaras av att en omläggning från konventionell till ekologisk produktion kräver 
relativt små förändringar för dessa djurslag. Andelen som slaktas som ekologisk är inte lika 



 74

stor. Exempelvis är endast fyra procent av Swedish Meats totala slakt av nötkött ekologisk153. 

För gris och fjäderfä är situationen en annan. Andelen gris i ekologisk produktion 2007 var 
knappt en procent.  

Andelen slaktkyckling i ekologisk produktion var 2007 mindre än 0,1 procent. Antalet 
slaktade ekologiska kycklingar varierar mycket mellan åren. Fem procent av värphöns var 
2007 i ekologisk produktion. 

10.4 Skillnader i klimatpåverkan från några olika 
produkter beräknade med livscykelanalyser   

Livscykelanalyser finns närmare beskrivet i 5.11.  

Jämförelser mellan olika livscykelanalyser ska göras med stor försiktighet. När en 
livscykelanalys görs ska det redan vara specificerat vad den ska användas till. Resultaten blir 
beroende av de val som görs och om inte syftet är det samma så blir inte resultaten 
jämförbara. När ny teknik införs påverkas livscykelanalysernas resultat. Det är vanskligt att 
dra generella slutsatser för hela produktionsgrenar utifrån beräkningar gjorda på några få 
gårdar. Livscykelanalyserna i detta avsnitt kan dock ge indikationer på klimateffekter av 
produktionsmetoderna.154  

Två litteratursammanställningar, av J. Nilsson155 respektive K. Nilsson156 över olika 
livscykelanalyser kring ekologisk och konventionell produktion i Sverige utgör grunden till 
detta avsnitt.  

10.4.1  Växtodling 

10.4.1.1 Spannmål157 
Uppgifterna nedan har hämtats från en livscykelanalys som SIK genomförde under 1999 
(Stadig et al).  

Analysen omfattar maskinanvändning, gödsling inklusive tillverkning av mineralgödsel, 
användning av pesticider och växtnäringsrelaterade emissioner. 

Den ekologiska gården tillförde råfosfat och tillämpade en växtföljd med 
gröngödslingsgrödor. 

Avkastningen från den ekologiska gården i denna studie var låg, 54 procent av den 
konventionella avkastningen. Energianvändningen i det ekologiska systemet uppgick till 
63 procent av energianvändningen i det konventionella, räknat per kilogram vetemjöl.  

Trots att avkastningen var låg var emissionerna av växthusgaser från det ekologiska 
produktionssystemet lägre än från det konventionella, 65 procent. (Figur 10.2) 

                                                 
153 Katarina Nilsson  SIK 2006. Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt 
producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning 
154 DEFRA & Manchetser Business School 2006. Evironmental Impacts of Food Production and Consumption 
155 Jonas Nilssons 2007 ”Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen”.  
156 Katarina Nilssons SIK 2006  ”Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt 
producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning”. 
157 Ibid 
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I det konventionella systemet domineras emissionerna av växthusgaser av koldioxid från 
förbränning av fossila bränslen, i huvudsak naturgas vid framställningen av 
mineralgödselmedel. I det ekologiska systemet bidrar emissionerna av lustgas och emissioner 
från maskinanvändningen med ungefär lika mycket vardera till den sammanlagda 
växthuseffekten. 

 

 
Figur 10.2. Totalt bidrag till växthuseffekten av produktion av ett kilogram vetemjöl. 

Liknande resultat har framkommit i en livscykelanalys av ekologisk och konventionell 
spannmålsodling (Cederberg et al, 2005). För vårvete och höstvete (fodervete) uppges 
konventionell odling ge ett större bidrag till växthuseffekten, jämfört med ekologisk odling. 
Foderspannmålen bestod av korn i den konventionella produktionen och havre i den 
ekologiska. Höstsäden bestod av råg i den konventionella produktionen och rågvete i den 
ekologiska.158 Figur 10.3. 

 
Figur 10.3. Bidrag till växthuseffekten för produktion av spannmål (Cederberg et al 2005). 

 

 

                                                 
158 Jonas Nilssons 2007 ”Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen”. 
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10.4.2  Mjölkproduktion159,160 
Både Jonas Nilsson och Katarina Nilsson refererar i sina respektive genomgångar till Stadig 
et al. (2001) och Cederberg & Flygsjö (2004). I dessa livscykelanalysstudier var skillnaden i 
klimatpåverkan mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion liten. Ekologisk 
produktion gav 3-12 procent lägre utsläpp än den konventionella produktionen. Figur 10.5. 
Studierna av Stadig et al. (2001) och Cederberg & Flygsjö (2004) har olika bakgrund, 
funktionell enhet och olika metoder för beräkning av data. Resultaten ska därför bara avläsas 
inom studierna och resultaten ska inte jämföras med varandra över studiegränsen.  

En studie av Norrländsk mjölkproduktion av Cederberg m.fl. 2007 kom fram till att totalt i 
livscykeln var utsläppen av växthusgaser cirka 1 000 gr koldioxidekvivalenter per kilogram 
konventionell mjölk och cirka 930 gram koldioxidekvivalenter per kilogram ekologisk mjölk. 
Skillnaden mellan produktionsformerna var inte statistiskt signifikant.161 

Mjölk och nötköttsproduktionen hänger ofta samman. Vid uppdelning i olika 
miljöpåverkanskategorier av mjölkproduktionens potentiella miljöpåverkan brukar 
85-90 procent av resursanvändning och emissioner tillskrivas mjölkproduktionen och 
10-15 procent köttproduktionen. 

Skillnader i växthusgasutsläpp beror ofta på fodret och hur det är producerat. K. Nilsson162 
anger att den största skillnaden i utfodringen av ekologiska och konventionella mjölkkor är att 
ekologiska kor äter mer grovfoder än konventionella kor samt att de endast får cirka 
50 procent av de konventionella kornas intag av proteinkraftfoder. Detta medför att 
metabolismen blir olika för konventionella och ekologiska kor, där metanutsläppet är större 
för de ekologiska korna. Nyare forskning tyder dock på att denna skillnad är mindre än man 
tidigare trott (se avsnitt 6.4.2) 

Energiförbrukningen för produktion av en liter ekologisk mjölk uppgick till 70-80 procent av 
energiförbrukningen för produktion av en liter konventionell mjölk. Foderval och metod för 
produktion av fodret har avgörande betydelse för skillnaderna i energianvändning. Ekologiskt 
vallfoder kräver mindre energiinsats per kilogram foder, vilket beror på att 
mineralgödselkväve inte används. Det inköpta kraftfoder, som används i högre utsträckning i 
den konventionella produktionen, orsakar väsentligt högre energiförbrukning per kilogram 
foder än det gårdsproducerade fodret. Orsaken är långväga transporter och hantering, eftersom 
råvarorna – främst sojamjöl – inte produceras lokalt utan importeras.  

 

                                                 
159 Jonas Nilsson CUL Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen  - en litteraturgenomgång SLU 2007. 
160 Katarina Nilsson  SIK 2006.Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt 
producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning 
161 Christel Cederberg, Anna Flysjö, Lars Ericson 2007, Livscykelanalys (LCA) av norrländsk mjölkproduktion . 
SIK-rapport Nr 761 
162 Katarina Nilsson  SIK 2006.Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt 
producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning 
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Figur 10.5. Totalt potentiellt bidrag till växthuseffekten för de bägge livscykelanalyserna av 
mellanmjölk. 

Skillnaden mellan olika gårdar är stor i såväl ekologisk som konventionell produktion. Därför 
är skillnaden i klimatpåverkan mellan ekologisk och konventionell mjölk svår att säkerställa. 
Studerar man emissionerna från mjölkproduktionen fördelade på de olika växthusgaserna så 
blir metanutsläppen per kilogram mjölk större i ekologisk produktion. Detta eftersom färre 
kilogram mjölk levereras per ko. Lustgasemissionen, vid gödsling och gödselhantering, är en 
viktigare parameter och har större miljöpåverkan än den ekologiska gårdens utsläpp av 
koldioxid från fossil energi. Ekologisk mjölkproduktion har lägre utsläpp av koldioxid än 
konventionell. Detta beror på användningen av fossila bränslen i mineralgödseltillverkningen.  

10.4.3  Kött163 
Köttstudierna som refereras är Cederberg et al. (2000), Cederberg et al. (2001), Cederberg et 
al. (2004a), Cederberg et al. (2004b) samt Swedish Meats Livscykelanalys av Nöt och Gris 
(2005). Slutsatsen i studierna var att den stora skillnaden i klimatpåverkan inte finns mellan 
olika produktionsformer utan mellan nötkötts- och grisköttsproduktion. Nötköttsproduktion 
ger cirka tre gånger högre utsläpp än griskött. Detta beror till stor del på det metan de 
flermagade idisslarnas matsmältning producerar. 

Mellan ekologisk och konventionell produktion fann man bara mycket små skillnader i 
utsläppen av klimatpåverkande gaser.  

10.4.3.1 Nötkött164 
Det konventionella nötkött som produceras i Sverige idag kommer till cirka 70 procent från 
mjölkraserna och till cirka 30 procent från köttraserna vilket gör att köttproduktionen till stor 
del är sammankopplad med mjölkproduktionen. Vid beräkning av miljöpåverkan från en 
kombinerad kött- och mjölkproduktion brukar 10-15 procent av emissioner och 
energiförbrukning fördelas på köttproduktionen och resten 85-90 procent till 
mjölkproduktionen. 

                                                 
163 Jonas Nilsson CUL Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen  - en litteraturgenomgång SLU 2007 
164 Katarina Nilsson  SIK 2006.Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt 
producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning 
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K. Nilssons jämförelse mellan konventionellt och ekologiskt producerat nötkött hämtar 
uppgifter från tre olika studier, samtliga med enbart köttproduktion, livscykelanalys på 
nötkött (Cederberg et al, 2000), ekologisk nötköttsproduktion i ranchdrift (Cederberg et al 
2004) och Swedish Meats, livscykelanalys på nötkött (Swedish Meats, Livscykelanalys av 
Nöt och Gris).  

Bidraget till växthuseffekten skiljer sig inte nämnvärt mellan det konventionellt producerade 
köttet och en av de ekologiska produkterna, Figur 10.6.  En av de ekologiska produkterna, 
ranchdriften, ger ett högre bidrag än de övriga. I ranchdriften kommer kalven från en 
självrekryterande besättning med dikor. I de övriga kommer kalven från 
mjölkproduktionen.165 

  
Figur 10.6. Totalt potentiellt bidrag till växthuseffekten för de tre livscykelanalyserna av 
nötkött.  I ranchdriften produceras enbart kött medan det i de övriga fallen är det 
köttproduktion som en biprodukt från mjölkproduktionen. 

10.4.3.2 Fläskkött166 
K. Nilssons jämförelse mellan konventionellt och ekologiskt producerat fläskkött hämtar 
uppgifter från tre olika studier, Livscykelanalys på griskött (Cederberg et al, 2001), 
miljösystemanalys av ekologiskt griskött (Cederberg et al 2004) och Swedish Meats 
Livscykelanalys på griskött.  

Det potentiella bidraget till växthuseffekten är, i dessa tre studierna, lika stort från det 
konventionellt producerade fläskköttet som från det ekologiskt producerade fläskköttet.  

                                                 
165 Christel, Cederberg SIK. Personligt meddelande 2008 
166 Katarina Nilsson  SIK 2006.Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt 
producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning 
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Figur 10.7. Totalt potentiellt bidrag till växthuseffekten för de tre livscykelanalyserna av 
fläskkött. 

 

10.4.4  Sammanfattning 1.4 
Tabell 10.2. Samanställning av avsnitten 10.4.1 –10.4.3. 
Produkt Skillnad i 

växthusgaser per 
kg produkt.  

 

Orsak 

 

 Anm. 

 Mängden blir 
med eko 

Till mer Till mindre  

Spannmål Avsevärt mindre Mer 
maskinanvändning 

Lägre avkastning 

Ingen 
mineralgödsel 

Eftersom skördarna är lägre, 
blir maskinanvändningen större 
per kg produkt.  

Vall Mindre Mer 
maskinanvändning 

Lägre avkastning 

Ingen 
mineralgödsel 

Som spannmål men i mindre 
skala 

Mjölk Lite mindre Lägre avkastning 

Mer grovfoder 

Ingen 
mineralgödsel 

Inga 
importerade 
fodermedel 

Utsläpp i foderproduktionen 
viktigt. Eko ger mer metan men 
mindre lustgas och koldioxid.  

Stora variationer inom gruppen 
mellan olika gårdar. 

Nötkött I stort sett lika   Utsläpp i foderproduktionen 
viktigt. Eko ger mer metan men 
mindre lustgas och koldioxid.  

Stora variationer inom gruppen 
mellan olika gårdar. 

Fläsk I stort sett lika    

 

J. Nilsson intryck är sammanfattningsvis att ekologisk primärproduktion har samma eller i 
varierande grad lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser än motsvarande konventionella 
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produktion.167  K. Nilsson anser att för klimatpåverkan är det ekologiska alternativet bättre 
eller lika bra jämfört med det konventionella för samtliga produkter.168 

10.5 Var i produktionskedjan finns skillnaderna? 
Utsläpp vid produktion av jordbruksprodukter beskrivs i kapitel 5.  

10.5.1  Metan från djurens ämnesomsättning 
Ekologiska djur har en förhållandevis större andel grovfoder i foderstaten. Detta ger större 
utsläpp av metan jämfört med om näringsbehovet fyllts med en mindre grovfoderandel.  
Skillnaderna är dock små. Ekologiska djur går också på bete en större andel av året än 
konventionella djur. Ett bra bete är fördelaktigt ur metanemissionssynpunkt.169 
(se avsnitt 6.4.2 och 6.4.4.)  

10.5.2  Metan och Lustgas från gödselhantering170 
Utsläppen av växthusgaser från gödselhanteringssystemen styrs av stallperiod, 
gödselproduktion (massa för metan och kvävemängd för lustgas), och typ av 
gödselhanteringssystem. 

Fördelningen mellan djurslag i den ekologiska produktionen är inte densamma som för 
produktionen i övrigt (10.3.3). Andelen idisslare och nötkreatur är förhållandevis högre i 
ekologisk produktion. Svin och fjäderfä är däremot mindre vanliga. Eftersom 
gödselhanteringen varierar mellan olika djurslag påverkar djurslagsfördelningen också 
fördelningen av gödseltyp. Ska man jämföra skillnader i gödseltyp mellan 
produktionsformerna bör man göra det djurslag för djurslag. Här finns kunskapsluckor om hur 
fördelningen mellan fastgödsel, flytgödsel och djupströgödsel skiljer sig mellan 
produktionsformerna för djurslagen.   

Gödsel på bete är bra ur metangassynpunkt. Ingen annan emissionsfaktor för gödsel är lägre. 
Utsläppen av metan från samma mängd gödsel sker i förhållandet betesgödsel och 
fastgödsel 1, flytgödsel 10 och djupströ 39.171 Den längre betessäsongen i ekologisk 
produktion håller därför nere utsläppen av metan från gödselhantering.172  

För lustgas är förhållandet givet samma mängd kväve i gödseln, flytgödsel 0,1; bete på 
naturbetesmark 1, fastgödsel/djupströ/bete på åker 2.173  

Kväveinnehållet i gödseln från gris och fjäderfä är högre i den ekologiska produktionen än i 

                                                 
167 Jonas Nilsson CUL Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen  - en litteraturgenomgång SLU 2007s20 
168 Katarina Nilsson  SIK 2006.Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt 
producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning 
169 Jan Bertilsson, pers med. 2008 
170 Naturvårdsverket 2006, Utsläpp av metan och lustgas från jordbrukssektorn. Rapport 5506 
171 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008  
172 Beräknas utsläppen enligt 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Table 10.17 är 
faktorerna: betesgödsel 1, fastgödsel 2, flytgödsel med svämtäcke 10, flytgödsel utan svämtäcke 17 och 
djupstöbädd 17. 
173 Beräknas lustgasutsläppen enligt 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories table 10.21, 
är faktorerna: betesgödsel från boskap, fjäderfä och svin 2, betesgödsel från får och andra djursklag 1 
fastgödsel,och flytgödsel med svämtäcke 0,5, flytgödsel utan svämtäcke 0 och djupstöbädd 1. 
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den konventionella. Det finns restriktioner för vilka komponenter som får användas i 
ekologiskt kraftfoder, exempelvis kan inte ekologiskt foder optimeras med hjälp av syntetiska 
aminosyror, vilket gör det svårare att få ett effektivt kväveutnyttjande i den ekologiska 
produktionen.174 Den ekologiska gris- och fjäderfäproduktionen är dock av begränsad 
omfattning. 

10.5.3  Lustgas från kväve i mark 
Eftersom man i ekologisk produktion ger lägre kvävegödselgivor per hektar175 och större 
delen av utsläppen av lustgas från mark beräknas vara proportionella mot mängden använt 
kväve så blir lustgasemissionerna per hektar lägre. Sett per kilogram produkt är jämförelsen 
inte lika enkel eftersom skördenivåerna både de årliga och de som är en följd av ett helt 
växtföljdsomlopp, spelar in. Stallgödsel har också högre näringsläckage än mineralgödsel176 

I svensk rapportering (IPCC:s rekommendationer gör ingen sådan skillnad) beräknas 
2,5 procent av stallgödselkvävet övergå till lustgas när gödseln sprids på fältet. Motsvarande 
siffra för mineralgödsel är 0,8 procent. Båda dessa emissionsfaktorer är nationella och har 
motiverats av att lustgasavgången är större eftersom det förutom kväve även finns kol i det 
organiska materialet i gödseln. Användandet av stallgödselkväve ger som följd av detta högre 
utsläpp än användandet av mineralgödselkväve i svensk rapportering. För att kunna användas 
måste dock mineralgödseln tillverkas. Tillverkningen leder till stora emissioner av lustgas och 
koldioxid. Se figur 11.1, och avsnitt 11.3. 

Kvävefixerande vallar ger upphov till emissioner av lustgas. Andelen vall är större i den 
ekologiska produktionen än i konventionell produktion (Figur 10.1).  

En stor post i redovisningen av lustgas från kväve i mark är lustgasutsläpp från organogena 
jordar. Det är oklart om det är vanligare eller ovanligare med ekologisk produktion på dessa 
mulljordar. En antydan om att odlare är ovilliga till att odla ekologiskt på organogena jordar 
finns i en nyutkommen utredning från Jordbruksverket.177 Utredningen analyserar orsaker till 
varför den inhemska produktionen av ekologiska livsmedel inte ökar i samma takt som 
marknadens efterfrågan. Flera av de tillfrågade producenterna uppger att vissa jordarter som 
t.ex. styv lera och mulljord är svåra att ställa om till ekologisk produktion. Det är svårt att få 
till stånd en effektiv jordbearbetning i rätt tid och ogräsmängden i mulljordarna är stor redan 
före omläggningen. 

Den ekologiska produktionens behov av större yta för att nå samma skörd leder till att den 
nationella arealbundna emissionsfaktorn för bakgrundsemission från mineraljordar 
0,5 kilogram/hektar och år (och även den av Sverige använda IPCC faktorn för organogen 
mark) får större inverkan per kilogram produkt. I SIK:s livscykelanalys studier som ligger till 
grund för avsnitt 10.4 beräknas dock utsläppen inte med de nationellt anpassade 
emissionsfaktorerna. 

Om utlakningen av kväve kan hållas nere blir även utsläppen av växthusgaser lägre. 
Skillnaderna mellan ekologisk och konventionell produktion, per hektar eller per skördad 
enhet, har varit föremål för flera studier.   

                                                 
174 Jackis Lannek Enheten för häst, fjäderfä och vilt/Jordbruksverket/ pers med 2008 
175 SCB  Ekologisk växtnäringsundersökning 2003 (EVU). 
176 Katarina Nilsson  SIK 2006.Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt 
producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning  s25 
177 Jordbruksverket 2008, Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion. Rapport 2008:10 s82 
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Torstensson et al 2000. studerade skillnaderna i kväveutlakning mellan ekologisk och 
konventionell odling utan stallgödsel. De kom fram till att en lägre kvävegiva och därmed 
lägre skörd oftast leder till lägre kväveutlakning i ekologiska system. Eftersom eko-odlingen 
använder organiskt kväve i form av stallgödsel och kvävefixerande grödor ökar risken för 
utlakning, eftersom det är svårare att styra kvävet från det organiska materialet.  

Bland de sammanfattande slutsatserna finns i övrigt att: 

• Uttryckt som kilogram utlakat kväve per hektar blev den genomsnittliga beräknade 
kväveutlakningen i flertalet fall något lägre i de ekologiska odlingssystemen.  
Skillnaden är dock osäker.  

• Den beräknade utlakningen uttryckt per kilogram skördat kväve (per producerad 
enhet) var högre i de ekologiska odlingssystemen än i de konventionella.  

• En minskning av kväveutlakningen från åkermark är inte en fråga om ekologisk eller 
konventionell odling, utan snarare om användandet av ändamålsenliga motåtgärder.178 

Torstenssons studie bygger bland annat på långliggande försök i olika odlingssystem på tre 
platser i Skåne. Även under perioden 1999 till 2005 har i dessa försök kväveprofiler tagits på 
hösten för att analysera restkväve och utlakningsrisk. Här finns inga nämnvärda skillnader.179 

Dansk Jordbrugsforskning har sedan 1989 analyserat flödet av kväve på gårds, fält och 
djurnivå på ekologiska och konventionella mjölkgårdar. Gårdarna i studien representerar 4 
procent av de konventionella gårdarna och 18 procent av de ekologiska gårdarna i Danmark. 

Kväveöverskottet i växtnäringsbalansen är lägre per hektar från danska ekologiska 
mjölkgårdar jämfört med konventionella mjölkgårdar. Tendensen är att skillnaden minskar 
beroende på att de konventionella mjölkgårdarna har blivit bättre på att utnyttja stallgödseln.  

Beläggningen, antal djur per hektar, kommer att påverka kväveöverskottet. Vid samma antal 
djurenheter per hektar är kväveöverskottet cirka 50 kilogram N/hektar större på de 
konventionella danska mjölkgårdarna. Mjölkproduktionen på de danska konventionella 
gårdarna är 7,5 procent högre.180   

10.5.4  Koldioxid från kol i mark  

10.5.4.1 Inlagring av kol i mineraljordar. 
Långvarig tillförsel av stallgödsel kan öka markens kolförråd.181 Även vallar brukar anges 
som sätt att få upp mullhalten i åkermarken.182  

                                                 
178 Gunnar Torstensson, Arne Gustafson, Lars Bergström och Barbro Ulén 2000. Utredning om effekterna på 
kväveutlakningen vid övergången till ekologiskodling, Avdelningen för vattenvårdslära, SLU. 
179 SLU 2008. Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, rapport 2008:1 
”Miljömedvetna och uthålliga odlingsformer 1987-2005” Rapport från tredje växtföljdsomloppet 2000-2005 i de 
skånska odlingssystemförsöken s 100. 
180 Källa: Munk Nielsen, K. 2003.   Mindre udvaskning fra ökolgisk brug. Ökologisk Jordbrug 17 oktober och 
Sillebak Kristensen, Ib., Halberg, N., Höjlund Nielsen, S., Dalgaard, R. & Hutchings, N. 2003.N turn over on 
Danish mixed dairy farms.   Paper presented at workshop " nutrient management on farm scale: how to attain 
European and national policy obectives in regions with intensive dairy farming.   23 - 25 june. Quimper, France.  
181 Kol i marken, Konsekvenser av markanvändning i skogs- och jordbruk. Rapport 4782 Naturvårdsverket 1997. 
s40 
182 Naturvårdsverket 2003 Begränsad klimatpåverkan - Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av 
miljömålsarbetet Rapport 5316 s56 
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Det tar lång tid att bygga upp mullhalt under svenska förhållanden. I försök i skånska 
odlingssystem fick man ingen skillnad i mullhaltsutveckling mellan ekologisk och 
konventionell produktion utan djur efter tre stycken sexåriga växtföljdsomlopp. De höga 
skördarna och skörderesterna i den konventionella produktionen var lika positiva som 
gröngödslingen i den ekologiska. Att det blir smärre skillnader på olika platser beror på 
variation i vallodling, skördenivå, förekomst av fånggrödor och intensiteten i bearbetningen. 
Vall och stallgödsel ger möjligen en tendens till bättre mullhaltsutveckling, men den är 
marginell. Odlingsåtgärder som övervintrande fånggrödor och reducerad bearbetning 
förbättrar mullhushållningen.183 

10.5.4.2 Kol från organogena jordar ( mulljordar). 
Odling av organogena jordar ger stora koldioxidutsläpp när det organiska materialet oxiderar.  

Det är oklart hur vanligt det är med ekologisk produktion på mulljordar jämfört med 
konventionell produktion. I 10.5.3 antyds att vissa odlare är ovilliga att odla ekologiskt på 
dem.   

Bortodlingen av kol sker snabbare ju mer jordbearbetning marken utsätts för. Störst blir 
minskningen av kollagret vid odling av radhackade grödor. Därefter följer ettåriga grödor följt 
av flerårig vall. Utsläppen av koldioxid från organogen åkermark blir minst om de är bevuxna 
med betesvall.184  

10.5.4.3 Inlagring av kol i naturbetesmark 
I naturbetesmarker kan det bindas in kol. (se kapitel 7) 

Ekologiska djur har krav på längre betesperiod än konventionella.185 Det är oklart om 
ekologiska djur i högre grad än konventionella hålls på naturbetesmarker.  

 

10.5.5  Koldioxid från fossila bränslen i jordbruket 
Energianvändningen delas upp i direkt och indirekt energianvändning, där den indirekta är 
sådan som gått åt för att ta fram insatsvaror som mineralgödsel och maskiner. Den direkta 
energianvändningen är exempelvis förbrukningen av drivmedel i odlingen.   

Danska livscykelanalyser visar att det går åt mindre energi, både per hektar och per skördad 
foderenhet, till att under ett år odla ekologiskt vårkorn på sandjord jämfört med att odla 
konventionellt. Den direkta energianvändningen i det ekologiskt producerade vårkornet var 
7300 MJ/hektar och den indirekta 1650 MJ/hektar, summa 8950 MJ/hektar. För det 
konventionellt producerade vårkornet var motsvarande siffra 5700 MJ/hektar och 8050 
MJ/hektar, summa 13750 MJ/hektar.  

I Danmark var alltså den direkta energianvändningen i kornodlingen 1600 MJ lägre i den 
konventionella produktionen än i den ekologiska. Det gick åt mer energi till 

                                                 
183 SLU 2008. Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, rapport 2008:1 
”Miljömedvetna och uthålliga odlingsformer 1987-2005” Rapport från tredje växtföljdsomloppet 2000-2005 i de 
skånska odlingssystemförsöken s 100. 
184 Naturvårdsverket (2007). Sweden’s National Inventory Report 2008 s218 
185 Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och 
uppgifter därom på  jordbruksprodukter och livsmedel (ny förordning träder i kraft 20090101) 
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stallgödselspridning och ogräsbekämpning i det ekologiska ledet. Däremot gjorde den mindre 
skörden att det krävdes mindre energi till skörd och transport. Det som gör att det totalt går åt 
mindre energi i den danska ekologiska produktionen är att det i den konventionella kalkylen 
går åt 6650 MJ till mineralgödselproduktion.(se avsnitt 10.5.6)186 Det samma gällde i 
varierande grad även för andra grödor och jordar. 

Svenska beräkningar av Törner visar på resultat som ligger i linje med de danska.187 

10.5.6  Utsläpp från insatsvaror från andra länder 
Genom att det konventionella jordbruket använder mineralgödsel orsakar det utsläpp i andra 
länder. Som framgår av figur 10.8, rör det sig om en stor del av utsläppen i den 
konventionella produktionen. 

Den konventionella produktionen använder även mer importerade fodermedel.  
Naturvårdsverket har i en studie visat att Sverige rent teoretiskt skulle kunna vara 
självförsörjande på alla slags djurfoder, vilket skulle reducera behovet av långväga 
transporter.188 Den så kallade direkta skuggarealen som krävs i andra länder för att producera 
råvarorna till det proteinkraftfoder som används i Sverige var kring sekelskiftet 2000 ungefär 
250 000 hektar, eller cirka en tiondel av den svenska åkerarealen.189 Förändrade prisrelationer 
gör att vilka grödor som importeras varierar.190 Eftersom olika grödor har olika 
klimatpåverkan varierar även denna. Dessa utsläpp finns inte med i de officiella svenska 
redovisningarna av växthusgasutsläpp.  

Däremot är utsläppen med i nationalredovisningar i de länder där de sker.  

10.5.7  Fördelning av växthusgasutsläpp mellan olika moment i 
växtodlingen 

En livscykelanalys av Ahlgren191 analyserar skillnaderna mellan kemisk och mekanisk 
bekämpning i en icke ekologisk växtföljd av korn, vall, vall, höstvete, havre och potatis. Även 
de olika momentens bidrag till växthuseffekten redovisas. I figur 10.8 visas resultatet men 
utan skillnaderna mellan mekanisk och kemisk bekämpning.  

 

 

                                                 
186 Grøn Viden Markbrug nr 260, 2002. Energiforbrug på økologiske og konventionelle landbrug, Dalgaard et al. 
S4. 
187 Lars Törner  Odling i Balans 1999 Energibalans i ekologiskt och Anpassad- Integrerad växtodling. 
188 Naturvårdsverket 2004. Fotavtryck av Sveriges befolkning – miljöeffekter av livsmedelskonsumtionen. 
Rapport 5367. 
189 LRF och Ekologiska Lantbrukarna 1999. Miljö och ekologiskt lantbruk. 
190 Personligt meddelande om handelsstatisitken av Patrik  Eklöf , marknadsavdelningen  
191 Ahlgren Serina, Environmental impacts of chemical and mechanical weed control in Agriculture, SIK rapport 
719 2004. 
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Figur 10.8. Mineralgödselproduktionens dominerande ställning för växthusgasutsläppen i 
konventionell växtodling. Den funktionella enheten var den totala skörden i en växtföljd 
under ett år. 

Utsläppen av växthusgaser i odlingen har stor betydelse även för djurproduktionen. Detta 
gäller i synnerhet för enkelmagade djur som gris och fjäderfä där inte metanutsläppen från 
ämnesomsättningen är så stora.  

10.6 Konsekvenser av en ändrad produktion 
10.6.1 Andra miljömål 
I Jordbruksverkets rapport ”mål för ekologisk produktion 2010” görs också en genomgång av 
ekologisk produktions betydelse för miljömålen. Utredningen bedömer att de 
miljökvalitetsmål som är mest relevanta vid en jämförelse mellan ekologisk och konventionell 
produktion är Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt Ett rikt odlingslandskap.192   

Jonas Nilsson hittade tre faktorer, där skillnaderna mellan ekologiskt och konventionellt 
jordbruk är påvisbara, växtskyddsmedel, mineralgödselmedel respektive växtföljder. Dessa 
faktorer visade sig ha återverkningar på sex miljömål (Begränsad klimatpåverkan, Giftfri 
miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt 
växt- och djurliv). 193 

10.6.2  Djurhälsa 
Jordbruksverket genomförde i arbetet med att utforma målen för ekologisk produktion 2004 
en genomgången av hälsoläget för ekologisk djurhållning. Genomgången identifierade några 

                                                 
192 Jordbruksverket 2004. Mål för ekologisk produktion 2010, rapport 2004:19 
193 Jonas Nilsson CUL Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen  - en litteraturgenomgång SLU 2007 
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problem inom ekologisk djurhållning. Reglerna för den ekologiska produktionen ger dock 
goda förutsättningar för djurvälfärd. Med utgångspunkt från regelverken och den 
dokumentation som finns om djurhälsa kan ökad andel djur i ekologisk produktion antas 
gynna välfärden för lantbrukets djur.194  

10.7 Diskussion. 
De faktorer som tycks spela störst roll för skillnaden i emissioner mellan ekologisk och 
konventionell produktion är utsläppen i samband med mineralgödseltillverkningen och 
skillnaden i avkastning. Skillnaden i avkastning verkar till nackdel för den ekologiska 
produktionen medan utsläppen i mineralgödseltillverkningen blir till nackdel för den 
konventionella produktionen. 

Skillnaden i producerad mängd blir ännu större om man studerar skillnaden över ett helt 
genomfört växtföljdsomlopp. Ett annat sätt att uttrycka detta är att det krävs mer mark för att 
producera samma mängd. En omställning till de lägre produktionsnivåer som ekologisk 
produktion för närvarande innebär, medför vid oförändrade kostvanor ett underskott som 
måste täckas av import. En analys av klimateffekterna av en omställning måste beakta detta.    

Kraven för ekologisk produktion är olika svåra att uppfylla inom olika 
produktionsinriktningar.  Utrymmet att ställa ytterligare krav på produktionen, och ändå 
förvänta sig en ökad anslutning, varierar därför.  

Utsläppen av metan från idisslarnas ämnesomsättning blir större i ekologisk produktion, 
beroende på högre andel grovfoder i foderstaten. Skillnaden bedöms dock nu vara mindre än 
man tidigare trott. 

Olika gödselhanteringssystem ger olika stora utsläpp av växthusgaser. Kunskapen om 
fördelningen mellan olika gödselhanteringssystem i ekologisk produktion behöver bli bättre 
innan åtgärder kan föreslås. Detsamma gäller eventuella skillnader i producerad gödselmängd. 

Utsläppen av lustgas är mindre i ekologisk produktion. Främst beror det på stora utsläpp i 
mineralgödseltillverkningen i den konventionella produktionen. Arbetet med att minska 
utlakningen av kväve i både konventionell och ekologisk produktion har betydelse även för 
att minska utsläppen av lustgas. 

Andelen vallar och bete är högre i ekologisk produktion. Långliggande vallar och bete ger 
mindre utsläpp av växthusgaser på organogena jordar. Man kan därför spekulera i om det är 
bättre om organogena jordar odlas ekologiskt. Det finns också skäl emot detta. Den 
mekaniska bearbetningen i de öppna grödorna är oftare intensivare i ekologisk produktion. 
Intensivare bearbetning leder till att mull snabbare omvandlas till koldioxid Ekologisk 
produktion på organogena jordar har också förhållandevis större ogräsproblem än annan 
ekologisk odling på mineraljordar. 

Det har inte i denna begränsade studie gått att belägga att ekologisk produktion i Sverige 
binder in mer kol i marken än konventionell. Men eftersom vallar och stallgödsel höjer 
mullhalten vore det underligt om inte den ekologiska produktionen som har större andel av 
detta innebär mer kolinbindning. Sveriges åkermark, med undantag av de organogena 
jordarna, är ett stabilt kollager utan förändringar.195 Det finns däremot inte underlag att säga 
att ett hektar ekologisk vall skulle ge större inbindning av kol än ett hektar konventionell vall.    

                                                 
194 Jordbruksverket 2004. Mål för ekologisk produktion 2010, rapport 2004:19 
195 Naturvårdsverket 2003 Begränsad klimatpåverkan - Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av 
miljömålsarbetet Rapport 5316 s56 
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Förbrukningen av fossila bränslen är högre i konventionell än i ekologisk produktion 
beroende på den energi som går åt i mineralgödseltillverkningen. På gården går det åt mer 
energi för den ekologiska produktionen. För alla produktionsinriktningar finns det idag goda 
ekonomiska skäl att minska konsumtionen av fossila bränslen. 

Livscykelanalyser är en färskvara. Förändras förutsättningarna exempelvis genom att ny 
teknik införs så blir de inaktuella. I de studier som refereras till i 10.4 används i flera fall 
beräkningar av Davis & Haglund från 1999 över utsläpp av växthusgaser från 
mineralgödseltillverkningen som är i storleksordningen 7,5 kilogram koldioxidekvivalent per 
kilogram kväve.196 Mineralgödseltillverkarna bedömer att emissionerna inom något år sjunker 
till kanske hälften av detta värde. Vissa anläggningar med bästa möjliga teknik kommer att 
tillverka mineralgödsel med utsläpp på 1/3 av de utsläpp som anges av Davis & Haglund. 
Detta kommer att ställa stora krav på den ekologiska produktionen för att den inte ska hamna 
sämre till i en jämförelse mellan ekologisk och konventionell produktion.   

Att förbättra produktiviteten är en bra åtgärd för att minska växthusgasutsläppen i både 
ekologisk och konventionell produktion. Detta under förutsättning att produktivitetsökningen 
kan göras utan att även växthusgasemissionerna ökar.  

Enligt Klimatberedningens förslag (SOU 2008:24) bör Sverige inom ramen för EU:s 
jordbrukspolitik, verka för att jordbruksstöd som har negativ klimatpåverkan avskaffas.  

Jordbruksverket behöver bättre kunskaper om den ekologiska produktionens utsläpp av 
växthusgaser och vad som kan göras för att minska klimatpåverkan, än vad denna studie har 
kunnat ge. Genom en djupare och bredare analys torde man kunna komma längre än vad som 
har varit fallet i detta kapitel 
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11 Mineralgödselmedel tillverkade med 
lägre växthusgasutsläpp 

11.1 Inledning 
Utsläppen av växthusgaser i mineralgödselproduktionen kan idag reduceras kraftigt jämfört 
med andra hälften av 1990-talet. I detta kapitel ställs frågan om det är lämpligt med statliga 
åtgärder för att underlätta övergång till mineralgödsel som tillverkats med låga utsläpp. 

11.2 Sammanfattning  
Utvecklingen av produktionsteknologin för kvävegödselmedel bedöms medföra att allt större 
andelar av de kvävegödselmedel som används på den svenska marknaden kommer att vara 
tillverkade på ett sätt som innebär allt mindre utsläpp av växthusgaser. Även systemet med 
utsläppsrätter och EU:s regler på detta område får bedömas understödja en sådan utveckling. 
Det samma gäller Europaparlamentets och rådets direktiv om samordnade åtgärder för att 
förebygga och begränsa föroreningar (2008/1/EG). Av detta senare direktiv följer bland annat 
att bästa tillänglig teknik (BAT) ska vara vägledande vid tillståndsgivning till kemisk industri. 
Möjligheter finns därför att de totala utsläppen av klimatgaser från tillverkningen av de 
gödselmedel som används i Sverige kan minska även utan någon form av statligt ingripande 
utöver de system som redan är i funktion. 

11.3 Mineralgödsel där tillverkningen leder till mindre 
växthusgasutsläpp 

Den totala försäljningen i Sverige av mineralgödsel, uttryckt i kväve, uppgick 2005/2006 till 
160,3 miljoner kilogram. Vid tillverkning av mineralgödsel uppstår utsläpp av såväl lustgas 
som koldioxid. Vid traditionell tillverkning av ett kilogram gödselkväve bildas enligt Davis & 
Haglund 1999, 2,950 kilogram CO2 och 4,526 kilogram koldioxidekvivalenter lustgas197. 
Detta skulle innebära att vid traditionell tillverkning av kvävet i de mineralgödselmedel som 
försåldes i Sverige 2005/2006 uppstod utsläpp motsvarande 472 kton CO2 och 725 kton 
koldioxidekvivalenter lustgas. 

Tillverkningen av mineralgödsel har på senaste tiden blivit föremål för förbättringar och 
utsläppen av växthusgaser där tillverkningen sker enligt BAT (Best Available Technique) kan 
understiga hälften av de utsläppsnivåer som anges av Davis & Haglund. 

Dagens och framtidens produktion av kvävemineralgödsel kännetecknas av lägre utsläpp av 
klimatgaser än vad som redovisats i tidigare studier. Nedan görs därför en jämförelse mellan 
utsläppen av klimatgaser vid tillverkning av kvävemineralgödselmedel tillverkade enligt 
traditionell metod, vara producerad med europeisk genomsnittlig standard 2003, bästa 
tillgängliga teknik 2003 (BAT 2003 och bästa tillgängliga teknik 2007). Uppgifterna baseras 
på underlag från Jenssen & Kongshaug (2003)198 samt från Yara. 

 
                                                 
197 Davis & Haglund 1999 bearbetad av Cederberg, Flysjö, Ericson. Livscykelanalys av norrländsk 
mjölkproduktion SIK rapport 761 2007 
198Jenssen & Kongshaug (2003) 
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Figur 11.1. Utsläpp av växthusgaser i kilogram koldioxidekvivalenter per kilogram 
mineralgödselkväve. Figuren visar att utsläppen av klimatgaser med bästa tillgänglig teknik 
kan mer än halveras jämfört med om äldre tillverknings teknik används vid produktionen. 

Gödselmedelstillverkaren Yara har under en tioårsperiod utvecklat en reningsteknologi för 
lustgas som uppstår vid tillverkning av salpetersyra. Teknologin, som bygger på katalysatorer 
för reduktion av lustgasen, har enligt uppgift från Yara199 en verifierad reduktionspotential på 
70-90 procent. Teknologin används idag i 11 av Yaras fabriker och planeras under kommande 
år att införas på fler av företagets salpetersyrafabriker. Den nya tekniken har gjorts tillgänglig 
för även andra företag och enligt gjorda beräkningar av Yara skulle tekniken, om den infördes 
på samtliga salpetersyrafabriker i Europa, leda till att utsläppen av klimatgaser kunde minska 
med 30 miljoner ton koldioxidekvivalenter lustgas per år. Globalt bedömer Yara att 
reduktionspotentialen är mer än dubbelt så stor. På världsmarknaden finns det även andra 
tekniker för att reducera växthusgaserna. 

Kostnaden att införa tekniken är enligt Yara marginell jämfört med marknadspriset på 
klimatkvoter.  

199 Katalysator för reduktion av lustgas (http://fert.yara.se 2008) 
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Gödselmedelstillverkaren Yara har under en tioårsperiod utvecklat en reningsteknologi för 
lustgas som uppstår vid tillverkning av salpetersyra. Teknologin, som bygger på katalysatorer 
för reduktion av lustgasen, har enligt uppgift från Yara199 en verifierad reduktionspotential på 
70-90 procent. Teknologin används idag i 11 av Yaras fabriker och planeras under kommande 
år att införas på fler av företagets salpetersyrafabriker. Den nya tekniken har gjorts tillgänglig 
för även andra företag och enligt gjorda beräkningar av Yara skulle tekniken, om den infördes 
på samtliga salpetersyrafabriker i Europa, leda till att utsläppen av klimatgaser kunde minska 
med 30 miljoner ton koldioxidekvivalenter lustgas per år. Globalt bedömer Yara att 
reduktionspotentialen är mer än dubbelt så stor. På världsmarknaden finns det även andra 
tekniker för att reducera växthusgaserna. 

Kostnaden att införa tekniken är enligt Yara marginell jämfört med marknadspriset på 
klimatkvoter.  
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11.4 Möjligheterna att styra användningen till mineral-
gödsel tillverkade med mindre växthusgasutsläpp  

Ur ett klimatperspektiv är det önskvärt att klimatgaserna från tillverkningen av kvävegödsel 
blir så små som möjligt. I nuläget finns det på EU-marknaden kvävegödsel som är tillverkat 
enligt traditionell metod med traditionella utsläpp av klimatgaser men även gödselmedel som 
är tillverkade med modernare tillverkningsmetoder med relativt sett lägre utsläpp av 
klimatgaser. För att hålla nere utsläppen av klimatgaser vore det önskvärt att enbart 
kvävegödsel med de lägre utsläppen av klimatgaser används i svenskt jordbruk. En central 
fråga är därför vilka möjligheter som finns för Sverige att styra över användningen till 
kvävegödsel som inneburit en ”mindre” klimatbelastning vid tillverkningen. 

I diskussionerna om hur man ska styra över till användning av gödselmedel som inneburit en 
”mindre” klimatbelastning vid tillverkningen nämns olika metoder. Nedan förs en kortfattad 
diskussion kring fyra av dessa, nämligen:  

1. Förbud mot användning 

2. Ekonomiska styrmedel, exempelvis skatt  

3. Utsläppsrätter 

4. Förbud mot import från tredje land 

11.4.1 Förbud mot användning  
Möjligheterna att förbjuda saluförande av en produkt i enskilt EU-land begränsas av EU:s 
gemensamma regelverk. Den fria rörligheten av varor är en av grundstenarna i EU-
samarbetet. Principen om ömsesidigt erkännande säkerställer den fria rörligheten för varor 
och tjänster utan att det är nödvändigt att harmonisera medlemsstaternas nationella 
lagstiftningar. En produkt som lagligt tillverkats i en medlemsstat kan i princip inte förbjudas 
för försäljning i en annan medlemsstat, även om den framställs enligt tekniska krav eller 
kvalitetskrav som skiljer sig från dem som ställs på landets egna produkter. Det enda 
undantaget, skyddet av allmänintresset såsom folkhälso-, konsument- eller miljöskydd, 
omfattas av strikta villkor. 

För att garantera den fria rörligheten av gödselmedel inom EU finns utöver de generella 
reglerna även speciella regler för varuområdet. Grunden i det varuspecifika regelverket 
(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003) är att gödselmedel som 
uppfyller krav angivna i förordningen får använda beteckningen EG-gödselmedel. Dessutom 
följer av regelverket att medlemsländerna inte får hindra användningen av produkt som har 
denna beteckning. I regelverket finns emellertid en skyddsklausul som innebär att en 
medlemsstat som misstänker att ett gödselmedel utgör en säkerhetsrisk för människor/djur 
eller utgör en miljörisk har möjlighet att tillfälligt dra bort denna produkt från marknaden i 
avvaktan på att en studie genomförs på unionsnivå. Ovan nämnda regelverk innehåller i 
nuläget inga specifika regler som är kopplade till storleken på klimatbelastningen som uppstår 
vid tillverkningen.  

Ett förbud mot användning av gödselmedel som uppfyller EU:s krav men som inte är 
tillverkade enligt bästa tillgängliga teknik (BAT) ur ett klimatperspektiv bedöms därför inte 
vara möjligt. 
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11.4.2 Ekonomiska styrmedel, exempelvis skatt 
I regleringssammanhang används i vissa fall ekonomiska styrmedel för att styra 
förbrukningen mot önskvärda produkter/nyttigheter alternativt att göra det mindre attraktivt 
att använda vissa produkter/nyttigheter. Inom gödselmedelsområdet utgår för närvarande en 
gödselmedelsskatt på 1,80 kronor för varje helt kilogram kväve under förutsättning att 
andelen kväve i produkten är minst 2 procent.  

Ekonomiska styrmedel kan utformas på många sätt. Det kan exempelvis röra sig om skatter 
men även i vissa fall om bidrag. Utformningen på eventuella ekonomiska styrmedel för att 
styra över till användning av gödselmedel som medför låg klimatbelastning, och 
möjligheterna att använda dessa får utredas vidare. Generellt gäller dock att eventuella skatter 
eller ekonomiska stöd måste vara förenliga med WTO-avtalet. Av detta avtals artikel III 
(GATT 1994) följer att interna skatter och andra interna avgifter, lagar bestämmelser och krav 
inte får användas på inhemska eller importerade på ett sätt som innebär ett skydd för inhemsk 
produktion. 

11.4.3  Utsläppsrätter  
Systemet med utsläppsrättigheter kan sannolikt snabba på övergången till produktion av varor 
som är mindre klimatbelastande. I pågående arbete med att utarbeta EU:s nya direktiv för 
handel med utsläppsrätter har kommissionen föreslagit att CO2 från ammoniakproduktion och 
lustgas från salpetersyreproduktion ska inkluderas i systemet för handel med utsläppsrätter. 
De föreslagna reglerna ska börja tillämpas från 2012. Gödselmedelsindustrin bedömer att 
förslaget kommer att innebära att industrin måste installera bästa tillgängliga teknik (BAT) 
eftersom kostnaderna annars blir för stora.  

Användningen av den moderna tillverkningsteknologin kan även medföra att det finns ett 
intresse att minska sina utsläpp för länder som inte omfattas av Kyoto-protokollets krav. 
Genom den så kallade Clean Development Mechanism (CDM) är det möjligt att gottskriva sig 
klimatkvoter genom att genomföra utsläppsreducerande åtgärder i ett land som inte har 
förbundit sig några utsläppsmål. Exempelvis kan nämnas att Yaras lustgaskatalysator bidrar 
till att reducera utsläpp i bl. a. kinesiska salpetersyrafabriker. Fabrikerna erhåller CER 
(klimatcertifikat) som kan säljas till verksamheter och länder som har utsläppskrav.   

11.4.4  Förbud mot import från tredje land  
Utvecklingen inom EU går mot att allt större andelar av kvävegödselmedlen tillverkas enligt 
bästa tillgängliga teknik (BAT). Indikationer finns att utvecklingen är den samma i andra 
länder. Emellertid kommer det även fortsättningsvis finnas kvävegödselmedel som vid 
tillverkningen inneburit en högre klimatbelastning än motsvarande produkt tillverkad inom 
EU.  

Genom WTO avtalet finns möjligheter att i vissa fall införa åtgärder som begränsar importen 
av en vara. Det bedöms i nuläget inte vara möjligt att stoppa importen till EU av gödselmedel 
som inneburit en relativt sett hög klimatbelastning vid tillverkningen.  
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12 Diskussion  
I kapitel 6-11 behandlas olika områden som bedömts kunna fylla en funktion för att få ner 
utsläppen av växthusgaser. Författarna har där beskrivit och diskuterat eventuella fel och 
brister inom sina respektive områden. En gemensam bedömning och avvägning får vänta till 
de olika åtgärderna ska vägas in i handlingsprogrammet.   

Det finns ett gemensamt problem för alla åtgärderna. Storleken av utsläppen från jordbruket 
har mycket stora osäkerheter. Beloppen på osäkerheterna är i vissa fall i storleksordningen 
procent av de totala svenska utsläppen. Även i delkällorna finns stora osäkerheter. Utsläppen 
är ofta beräknade utifrån grova schabloner trots att vi vet att variationerna i dessa värden är 
stora.  

De emissionsfaktorer som tas fram av IPCC är anpassade för att ge en riktig bild av utsläppen 
från hela länder. Det gör att de kan vara dåligt anpassade för att räkna på åtgärder på 
gårdsnivå. För nationella åtgärder kan de stämma förutsatt att åtgärden är på en population 
som överensstämmer med de nationella. IPCC 2006 ger i några fall bättre vägledning än IPCC 
1996 i att få ner beräkningarna på en detaljnivå.  

Det dåliga kunskapsläget om emissionernas orsak och storlek gör det svårare såväl att föreslå 
som att utvärdera olika åtgärder och styrmedel. Att få fram forskningsresultat som gör att 
effekten av de föreslagna åtgärderna blir trovärdig bör prioriteras redan nu. Detta har även 
betydelse för att kostnadseffektiviteten ska kunna bedömas korrekt.       
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Bilaga 1 
Genom ett regeringsbeslut 2008-06-26 genomfördes en ändring av regleringsbrev för 
budgetåret 2008 avseende Statens jordbruksverk som bland annat innebar att Jordbruksverket 
fick detta uppdrag. 

Handlingsplan för minskade växtnärings- och växthusgasförluster från jordbruket 

Jordbruksverket ska efter samråd med berörda myndigheter och organisationer lämna förslag 
till ett handlingsprogram för minskade växtnärings- och växthusgasförluster från jordbruket 
för perioden 2011 till och med 2016 med utblick till 2020. Handlingsprogrammet ska utgöra 
en bred kunskapsbas och ett redskap i ett långsiktigt arbete för att minska växtnärings- och 
växthusgasförlusterna. Förslaget till program ska särskilt beakta miljökvalitetsmålen Minskad 
klimatpåverkan och Ingen övergödning men även andra relevanta miljökvalitetsmål. 
Utvecklingen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, jordbruket i vattendistriktens 
åtgärdsprogram, EUs energi- och klimatpaket men även andra relevanta gemenskaps- och 
internationella processer ska beaktas. Olika strategier för att minska utsläppen med tillhörande 
åtgärder ska redovisas. Effektiviteten i åtgärderna, det vill säga kostnaden i förhållande till 
förväntade utsläppsminskningar, samt förslag till finansiering av de uppkomna utgifterna ska 
redovisas. Därutöver ska eventuella synergier, målkonflikter och samhällsekonomiska 
konsekvenser preciseras. Förslag till utvärdering och uppföljning av handlingsprogrammet 
ska presenteras. Arbetet ska redovisas senast den 30 april 2010. 
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Bilaga 2  
Denna bilaga är ett underlag till fortsatt arbete. Materialet behöver bearbetas vidare.  

Listan över ämnen till underlagsrapporter är ursprungligen framtagen med en inställning att  
se möjligheter och inte problem. Den innehåller fortfarande både stora och små åtgärder. 
Några är troligen inte praktiskt genomförbara. Det vidare arbetet får avgöra om idéerna är 
möjliga att realisera. 

Öppet för ytterligare förslag! 

Åtgärder för att minska utsläppen eller åtgärder för att höja produktionen 
utan höjning av utsläppen 
Åtgärder i åtgärdsprogrammet för minskade växtnäringsförlusters betydelse för 
utsläppen av växthusgaser  

- Fånggrödor 

- Ingen öppen mark under vintern 

- Ingen överdosering av gödsel, markkartering 

- Ingen gödselspridning på hösten 

- Bättre gödsellagring 

- Våtmarker 

- Snabb nedbrukning av kväve 

- Täckning av flytgödselbehållare. Både gastät och regntät. 

Kväveoptimering med samhällsekonomiskt fokus istället för företagsekonomiskt (med 
anledning av de förväntade högre givorna vid högt spannmålspris) 
I åtgärdsprogrammet för minskade växtnäringsförlusters finns ett antal åtgärder som är 
avsedda för att minska överskotten av kväve och därmed förlusterna av kväve till luft och 
vatten. Det är troligt att åtgärderna i huvudsak också minskar utsläppen av växthusgaser. En 
översyn av dessa åtgärder bör göras för att se eventuella synergier. Troligen kan också 
tröskeln för vad som är en lönsam åtgärd påverkas av om miljöeffekterna av åtgärden räknas 
tillsammans och inte en och en. SJV:s rekommendationer och råd om kvävegivor och 
åtgärder bör även kompletteras med beräkningar av vad som är samhällsekonomiskt lönsamt.

Kalkningens klimateffekter  
Kalkning av jordbruksmark är ett sätt att hålla uppe markens pH-nivå. Kalkning leder med 
nödvändighet till att CO2 frigörs. Storleksmässigt är den rapporterade svenska utsläppen i 
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk ungefär 1/10 –del av vad som 
avgår från lustgas och metangas från gödsellagring i sektorn Jordbruk. Samtidigt stiger 
utsläppen av Lustgas upp till pH 8. Ett bra pH är också nödvändig för en bra markkultur. För 
närvarande rekommenderas att marken bör hålla pH x. Bör rekommendationen ändras om 
växthusgasutsläppen tas med i beräkningarna? 
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Klimateffekter av inhemska jfr importerade proteinfodermedel 
Odling av sojabönor som är en vanlig råvara vid framställning av proteinfoder har kritiserats 
för att orsaka uppodling av skogsmark. Detta orsakar stora utsläpp av koldioxid. Kan 
sojaprotein ersättas med inhemska proteinfodermedel och leder detta till en minskning av 
växthusgasutsläpp? 

Öka den produktiva tiden i mjölk och köttproduktionen.  

- Effekter av lägre inkalvningsålder,  

- kortare kalvningsintervall,  

- längre livslängd på korna.  

- Effekter av könsseparerad sperma vid insemination på mjölkkor. 
Nötkreatur orsakar metangasutsläpp under hela sin levnad. Genom olika åtgärder kan man 
öka produktionen mer än utsläppen. Ju längre tid det går till en ko kalvat in, ju längre tid 
orsakar hon utsläpp utan att åstadkomma något produktivt. Det samma gäller för långa 
intervaller mellan kalvarna och, relativt, för kort levnadstid. Ett exempel på 
produktionshöjande åtgärder: Om inseminationer kunde ske med inte bara rätt ras utan även 
lämpligt kön skulle några produktionshöjande effekter kunna bli möjliga. Antalet mjölkkor 
som behövdes för produktion av rekrytering skulle kunna halveras. Inte nog med att man då 
skulle kunna välja den lämpligare halvan, den för rekrytering mindre lämpliga halvan, liksom 
de djur som inte har varit aktuella för seminering skulle alla kunna betäckas för att få 
tjurkalvar av köttras. Eftersom tjurkalvar och köttraskalvar producerar mer kött skulle 
utbytet/CO2-ekv öka. 
 

Flytgödsel istället för fastgödsel. 
Olika gödselhanteringssystem ger olika utsläpp av växthusgaser. Är det möjligt att 
åstadkomma en minskning av betydelse av utsläppen genom att byta teknik?    
 

Åtgärder för minskade utsläpp på grund av energiförbränning.  

Åtgärder för reduktion av Klimat gaser från lantbrukets energianvändning 

- Ersättning av fossila bränslen spannmålstorkar, traktorer, växthus och 
uppvärmning 

- Eco driving lantbruk 

- Samordning av transporter 

- Effektivare och förenklad jordbearbetning, bör ses tillsammans med effekter 
för emissioner från mark. 

- Utpumpning av gödsel till fälten. 
En tiondel av utsläppen från samhällsektorn jordbruk kommer från förbränning av fossila 
bränslen. JTI har på NV: s uppdrag till Kontrollstation 2008 sett över vilka åtgärder som kan 
vidtas för att minska energianvändningen i jordbruket. Denna rapport kan eventuellt 
användas som grund för att ta fram klimateffekterna av jordbrukets förbränning av fossila 
bränslen.  



 

 103 

Klimateffekter av bioenergi från jordbruket  

- Etanol från Vete 

- Fasta bränslen. Salix, Rörflen, hampa, Spannmål, restprodukter 

- Biogas 
Jordbruket kan producera råvaror för att ersätta fossila bränslen och på så sätt minska 
utsläppen av växthusgaser. I bästa fall kan detta leda till att även jordbrukets egna utsläpp 
minskar. Så är fallet för biogas från gödsel där dels de utsläpp av lustgas och metangas som 
gödsellagringen orsakar kan försvinna. Dessutom kan den rötrest som blir kvar bli mera 
lättillgänglig för växterna och därmed eventuellt kunna leda till att en mindre mängd gödsel 
behöver användas. Även klimateffekter av andra biobränslen från jordbruket bör undersökas. 
 

Åtgärder för att få mest produktion per koldioxidutsläpp 
Mest odlad mångfald per koldioxidekvivalent 
I utredningen 2004:1 konstaterade vi på flera ställen att en minskning av antalet Idisslare var 
en bra åtgärd för att få ner växthusgasutsläppen men att åtgärden var dålig för miljömålet 
”Ett rikt odlingslandskap”. Olika djurslag har olika stora växthusgasutsläpp. Betesdjur kan 
inte heller helt ersätta varandra för att hålla markerna öppna eftersom de betar på olika sätt. 
Det kan ändå vara intressant se om det fanns någon optimal lösning på hur man får mest ”rikt 
odlingslandskap” per koldioxidekvivalent. 
 

Administrativa åtgärder 
Allmänt Halmförbränningsförbud.  
Halmbränning: Regeringen, myndighet eller kommun kan enligt 9 kapitel 12 § miljöbalken 
meddela föreskrifter med innebörden att halmbränning på åkrarna inte tillåts. Detta har 
många kommuner gjort. Vilka klimateffekter skulle ett allmänt sådant förbud få? (Mullhalt, 
N-behov, biobränsleförsörjning.) 

Förändrad energibeskattning 
Har lantbrukarnas lättnader i energibeskattning inneburit att de använder mer energi än 
annars? 
 

Jordbruket som kolsänka 
Åtgärder för inlagring av kol i åkermark 
Åkermarken är idag en källa till utsläpp av koldioxid. Det är dock främst de organogena 
jordarna som står för dessa utsläpp. I övriga jordar sker, trots kraftiga variationer mellan 
åren, varken någon nettoupplagring eller förlust. I några länder ex Danmark används 
kolinbindning i åkermark som en åtgärd för att minska nettoutsläppen av koldioxid. Vilka 
möjligheter finns för detta i Sverige.   
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Icke specificerade åtgärder 
Hästnäringens växthusgasutsläpp? 
Ingen översyn har gjorts av hästnäringens utsläpp av växthusgaser. Det är till och med, trots 
hästpass, osäkert hur många hästar som bör räknas i de emissioner som Sverige rapporterar. 
Kan här finnas enkla åtgärder som inte setts tidigare helt enkelt beroende att ingen studerat 
det hela än? 

Är det bättre att producera inhemskt än att importera 
En enkel åtgärd för att hålla nere utsläppen från svenskt jordbruk är naturligtvis att upphöra 
med det och importera mat från utlandet i stället. Men eftersom åtgärden att sluta äta 
knappast är aktuell torde de globala utsläppen inte minska om inte andra länder producerar 
mat med mindre utsläpp än Sverige. Hur är det med detta? Andra länders nationalrapporter 
kan vara en grov källa till uppskattningar. Även transportkostnader kan studeras. 
 

Ytterligare idéer? 
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