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Sammanfattning
Förstudien för energiomställning är uppdelad i fyra huvudområden:
•
•
•
•

Resurseffektivisering
Koldioxidbalans
Drivmedel
Nya affärer

Studien pekar på en rad exempel på resurseffektivisering framtagna för att hjälpa till att utveckla en
biobaserad ekonomi för att bemöta framtidens samhällsutmaningar. Resurseffektivisering är att
producera så effektivt som möjligt med minsta möjliga resurser per producerad enhet. Exempelvis är
en sparad liter diesel eller kilowattimme med bibehållen produktion är den bästa sorten av
effektivisering.

Utsläpp respektive upptag av klimatgaserna är stora och komplicerade att beräkna för de gröna
näringarna. En avsevärd del av rapporten är avsatt för att öka kunskapen om gasernas påverkan, vad
som är källorna och möjligheterna att ta upp koldioxid från luften. Som ett exempel har en
koldioxidbalans gjort för en gotlandsgård, den visar att gården är en kolsänka.
I exelverktyget ”räknesnurran” kan man göra beräkningar och simuleringar av utsläpp för en
växtodlingsgård. Utsläppen tar hänsyn till tillverkning, transport och användning för utsläppskällorna
på gården från dieselolja och gödseltillverkning. Verktyget klarar dock inte utan stora förändringar att
hantera utsläppen från animalieproduktion eller emissioner från marken.

Maskinerna i de gröna näringarna drivs nästan uteslutande av dieselmotorer. Inom närmast tiden
verkar inga alternativ vara aktuella för fält- och skogsmaskiner. Däremot kommer det fler alternativ
för inomgårdsarbeten. Studien bedömer att biobränslen är det enda realistiska alternativet för att
minska miljöbelastningen.

I en biobaserad ekonomi utgör det förnybara naturkapitalet grunden, till skillnad från fossila
insatsvaror. Resurser återanvänds utan att farliga ämnen tillförs ekosystemet och bioprodukter och
restprodukter tas tillvara för att skapa nya mervärden. På nästan alla områden kan den svarta
kolatomen bytas ut mot den gröna cellen. Detta ger goda möjligheter att skapa nya affärer.

Under arbetet med förstudien har intresset och engagemanget från olika aktörer varit stort och det ger
stöd till att fortsätta med ett genomförandeprojekt. För att sprida kunskap och öka engagemanget för
energiomställning är LRFs lokalavdelningar den viktigaste målgruppen. Det kan ske som workshop i
avdelningen, studiecirkel i energiomställning och fördjupande informationsträffar eller utbildningar.
Materialet och informationen bör hållas nära praktiken för att skapa engagemang.
Genomförandeprojektet ska ge stöd till intresserade potentiella entreprenörer genom exempelvis
kalkyler, affärsplaner, utbildningar, workshops och/eller ERFA-grupper.
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Bakgrund syfte och mål
Bakgrund
Gotland har som mål att år 2025 ha en lokal energiförsörjning som är klimatneutral och bygger på en
hög andel av lokalt producerad förnyelsebar energi 1. Gotland har goda möjligheter att vidareutveckla
en redan stor produktion av förnybar energi, med tanke på de naturgivna möjligheterna med många
soltimmar, god tillgång till skog, vind och till omgivande hav. Kompetensen kring vindkraft är stor.
Det finns en bas till infrastruktur för biogas. Det omfattande lantbruket utgör en god råvaruresurs för
småskalig produktion av biogas. Utveckling av lokal användning av förnyelsebara bränslen är en
möjlighet (Utvecklingsstrategi för LLU Gotland). Jordbruk och livsmedelssektorn spelar redan idag en
viktig roll i den gotländska ekonomin, dels som enskild näringsgren, dels genom dess indirekta
betydelse för efterfrågan av produkter och tjänster. Det gröna näringslivet med företagare inom
trädgård, jord- och skogsbruk är aktörer som direkt i sina verksamheter kan bidra med råvaror för
produktion av förnybar energi, producera energi samt som konsument av energi göra klimatsmarta val.
Bakgrunden till förstudien är att undersöka förutsättningarna till en energiomställning för de gröna
näringarna på Gotland. Projektet har finansierats av Leader Gute och LRF.
I det uppdrag som Regeringen givit Statens energimyndighet i omställningen till ett förnybart
energisystem i Sverige kommer Gotland att användas som pilot. I texten till uppdraget står "Gotland
har på många sätt ett för Sverige unikt energisystem och har historiskt varit en nod för innovation, test
och kommersialisering av nya lösningar i det befintliga energisystemet. Kunskap och erfarenheter från
genomförandet av ett smart och förnybart energisystem på Gotland kommer vara viktiga för att uppnå
regeringens mål om ett hundraprocentigt förnybart elsystem i Sverige 2040 2".
De gröna näringarna har goda förutsättningar att bidra i den energiomställning som är nödvändig för
att uppnå satta mål.
Klimatförändringarna kommer att påverka produktionen på många sätt. För Gotlands del finns både
positiva och negativa förändringar men sammantaget för hela jordklotet så blir det katastrofala följder
om inget görs. Denna bild visar jordbrukets produktivitet år 2080 om jordens medeltemperatur ökar 4
grader. Försämringen sker framförallt i de folkrika länderna. I en sådan situation kommer antalet
klimatflyktingar i världen att öka dramatiskt. Bilden är en förutsägelse med stor osäkerhet men ger
ändå en skrämmande vision av framtiden. Dessutom kommer jordens befolkning att öka till 10,5–11
miljarder som skall försörjas med mat.

1

Vision Gotland 2025 https://www.gotland.se/75714
https://www.regeringen.se/49edf4/contentassets/9227ad327c2e43e1b70b20334bfd70cc/uppdrag-tillenergimyndigheten-om-smart-och-fornybart-energisystem-pa-gotland
2
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Bild 1 Förändringar i skördenivå till år 2080 om inga åtgärder görs. Temperaturhöjningen globalt förväntas
stiga 4 grader 3.

I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC som kom i oktober 2018 konstateras att den
globala uppvärmningen redan har nått 1 grad och förväntas bryta 1,5-gradersstrecket runt år 2040.
För att temperaturökningen skall stanna vid 1,5 grader krävs att de globala nettoutsläppen måste
minska med cirka 45 % från 2010 års nivåer till 2030 för att sedan nå noll runt 2050. För att uppnå
detta måste länderna snabbt stärka sina klimatlöften. Även om utfästelserna inom Parisavtalet uppfylls
kommer de globala utsläppen ändå att växa till cirka 55 miljarder ton koldioxid fram till år 2030 vilket
innebär att 1,5-gradersnivån är utom räckhåll.
De åtgärder som krävs är bland annat omfattande borttagning av koldioxid ur atmosfären, till exempel
genom skogsplantering, upptag av kolinnehållet i jord samt nya tekniska lösningar för negativa utsläpp
såsom bioenergi med avskiljning och permanent lagring av koldioxid 4.

Syfte med projektet
•
•
•
•

Att stötta företagaren i resurseffektiviseringsarbete
Att göra en enkel koldioxidbalans för gården?
Att förmedla kunskap om fordonsbränslen och drift
Att visa på affärsmöjligheter i energiomställningen

Mål
•
•
•

3
4

Att vid projektets slut ha identifierat aktörer som vill delta i ett kommande genomförandeprojekt
Identifierat metoder och aktiviteter som krävs för att introducera biobaserad ekonomi och
affärsmöjligheter i ett omställningsarbete
Identifierat på vilket sätt verktyget räknesnurran för energikoll kan modifieras för att passa fler
branscher med olika förutsättningar

https://www.grida.no/resources/6829
https://www.energivarlden.se/artikel/det-har-kravs-for-att-klara-klimatet/
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Resurseffektivisering
Resurseffektivisering är att producera så effektivt som möjligt med minsta möjliga resurser per
producerad enhet. En sparad liter diesel eller kilowattimme med bibehållen produktion den bästa
sorten av effektivisering. Resurseffektivisering är ett vidare begrepp jämfört med energieffektivisering
som enbart hanterar energin på gården.
Det finns minst sex goda skäl att energieffektivisera
•
•
•
•
•
•

Bra för klimatet
Sänkta energikostnader
Ökad konkurrenskraft
Lägre energikostnader gör det lättare att klara stigande energipriser
Mindre behov av energi minskar behovet av kärnenergi, importerad energi och ger bättre förutsättningar
för energiomställning
Energi är en globalt begränsad resurs

Energimyndigheten har presenterat en rapport över energianvändningen i jordbruket för år 2013.
(Statens energimyndighet, 2014). Besparingspotentialens värde i kronor är skattad till att 15 % av
dieseln och elen sparas 5.

Direkt energianvändning

Bild 2 Fördelning av den direkta energianvändningen på svenska jordbruksföretag per energislag

Det finns stor potential hos jordbruksföretag att energieffektivisera. En analys av över 150
energikartläggningar som genomförts inom jordbruket visar att energieffektivisering inte behöver
påverka produktionen negativt. Resultatet visar också att det är möjligt att minska
energianvändningen med mellan tre och 15 %, i vissa fall mer4.

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/affarsmannaskap/resurseffektivisering/rapport--energinyckeltal.pdf
5
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Det är bra att prioritera åtgärderna efter hur lätta de är att genomföra. Många åtgärder kan göras snabbt
och enkelt och ofta utan kostnad där det ofta gäller att ändra sina vanor och rutiner. Andra åtgärder tar
lite tid och medför någon investering, större eller mindre. Här behöver man göra en
prioriteringsordning efter sparpotential och kostnader.

Exempel på resurseffektivisering
Det finns många initiativ som är gjorda inom området och materialen är oftast tillgängliga på internet.
Nedan är en lista för olika driftinriktningarna och vill man fördjupa sig ytterligare finns en tabell på de
publikationerna som är underlag till punkterna.

Växtodling
Gödsla balanserat med N, P, K och S. Brist på ett näringsämne innebär sämre N-utnyttjande
Anpassa givan efter markens kvävemineralisering, förväntad skörd och årsmån
Dela givan efter grödans upptag
Radmylla då det är möjligt
Använda precisionshjälpmedel
Bibehålla god markstruktur (packning, dränering)
Använda gödsel som har producerats med bästa teknik (BAT)
Hålla marken grön så mycket som möjligt för att behålla näringen

Maskiner
Använda rätt varvtal och växel på traktorn så att motorn belastas på så lågt varvtal som möjligt
Sträva efter att köra med jämnt varvtal
Serva traktorn
Stänga av motorn istället för att låta den gå på tomgång en längre tid
Planera transporterna
Välja rätt traktor till rätt redskap
Ställa in redskapet rätt
Välja rätt däck
Använda motorvärmare med tidur
Använda spårguide eller autostyr
Undersöka möjligheten till reducerad jordbearbetning
Använda rätt tryck i däcken, både på fält och vid vägkörning
Se över transporterna till och från fält
Överväga byte av drivmedel till traktorn
Spåra och åtgärda läckor i tryckluftssystem

Mjölk och köttproduktion
Rengöra vacuumregulatorn
Kontrollera luftläckage i vakuumledningen
Ta vara på värmen från vakuumpumpen
Frekvensstyra vakuumpumpen
Hålla kondensorn ren
Serva och justera kylaggregatet
Hålla nere temperaturen kring kondensorn
Förkyla mjölken med kallvatten
Installera värmeåtervinning från mjölkkyltanken
Utnyttja mjölkvärmen till diskvatten
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Isolera värmeväxlare och varmvattenrör
Isolera mjölkledningen
Stänga av skraporna som inte behöver gå mer än vad som behövs för att hålla en bra djurmiljö
Stänga av värmekablar då de inte behövs
Automatisera driften av pumpar, skrapor och värmekablar
Installera linspel i stället för hydrauldrivna skrapor
Kontrollera tryckluftssystemet för läckage
Byta till skärande pump om det är problem med pumpbarhet och homogenitet i gödseln

Foder
Maximera fodereffektivitet
Använda närproducerat protein
Hålla hög tillväxt
Planera foderlagring och fodertransporter för att minimera körningarna
Använda ett sparsamt körsätt
Använda lagringsmetoder som förbrukar lite plast
Minska lagringsförluster
Skörda vid rätt tillfälle

Grisproduktion
Utnyttja satsblandarens volym
Mal inte för fint
Regelbundet byta ut foderkvarnens slagor, såll respektive skivor
Använda rätt blandningsförhållande i blötutfodringen
Byta till energieffektivare kvarn
Kontrollera tryckluftssystem för läckage
Använda värmelampsarmatur med sparknapp
Temperaturreglera i smågrishörnan
Ersätta lufttransport av foder med mekanisk transport
Kontrollera ventilationens styrning och givare
Rengöra ventilationen
Frekvensstyra fläktar och pumpar
Samreglera värme och ventilation
Byta till energisnålare fläktar
Serva pumpar och elmotorer regelbundet
Hålla inte högre temperatur än nödvändigt
Hitta eventuella värmeläckage (otätheter i klimatskalet)

Belysning
Släcka när inte belysningen behövs
Hålla ljuskällor och armaturer rena
Rengöra fönster och andra ljusinsläpp
Installera styrning med tidur, rörelse- och ljusvakter på lämpliga platser
Dela upp belysningen i stora hallar i grupper som tänds och släcks var för sig
Byta till LED-belysning, i första hand där det är många brinntimmar per år

Spannmålstorkning
Om möjligt, invänta lägre skördevattenhalter
För rensa spannmålen. I ren spannmål blir luftflödet bättre och det blir mindre mängd att torka

8
Kontrollera och kalibrera vattenhaltsmätaren
Övertorka inte, eftersom det kräver energi i onödan och minskar den vikt man får betalt för vid
leveransen
Se till att pannans driftstermostat är rätt placerad
Kontrollera och kalibrera torkens styrning
Sänka lufthastigheten genom torken
Sköta om och sota pannan
Använda högre torktemperatur till fodersäd
Isolera varmluftskanalen
Ersätta lufttransport av spannmål med mekanisk transport
Undertorka inte
Flytta kylningen till en luftningsficka
Foderspannmål torkas till 16 % och lagras i luftade fickor
Ordna värmeåtervinning om möjligt
Förvärma torkluften med solfångare
Förrensa spannmålen. I ren spannmål blir luftflödet bättre och det blir mindre mängd att torka
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Utgivare

Länk

Innehåll

LRF

https://www.lrf.se/foretagande/resurseffektivisering/spara-energi/

Samlingsida med kontakter och
länkar

LRF

file:///C:/Users/Anv%C3%A4ndaren/Downloads/handbok-omenergieffektiviseringny.pdf

Handbok energieffektivisering

LRF

Energinyckeltal inom lantbruket
https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/affarsmanna
och potentialen att spara energi
skap/resurseffektivisering/rapport---energinyckeltal.pdf
utifrån energikartläggningar

LRF

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/affarsmanna
Bra teknik för att spara energi i
skap/resurseffektivisering/spara-energi/bra-teknik-for-att-sparadjurproduktion
energi-i-djurproduktionen.pdf

LRF

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/affarsmanna
skap/resurseffektivisering/spara-energi/alternativ-tillAlternativ för spannmålstorkning
spannmalstorkning-med-fossil-energi.pdf

LRF

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/vektyg/malla
Erbjudande energieffektivisering
r/energibesparingar/1_energieffektivitet-pa-garden.pdf

Effektivisering med ekonomi på
Hushållnings https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/vektyg/malla
gården Metodbeskrivning och
sällskapet r/energibesparingar/3_effektivisering-med-ekonomi-pa-garden.pdf
resultat
https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/vektyg/malla
Hushållnings
r/energibesparingar/5_hushalla-med-krafterna-faktaHushålla med krafterna - Fakta
sällskapet
hushallningssallskapet.pdf
JTI

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/vektyg/malla Energibesparing i Lantbruket 2020
r/energibesparingar/4_energibesparing-i-lantbruket-2020-jti.pdf
Uppdragsrapport

LRF konsult

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/vektyg/malla Kartläggning av energianvändning
r/energibesparingar/6_rapport-energikartlaggning-2008-lrf-konsult.pdf på lantbruk 2008

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/vektyg/malla
LRF konsult,
Spara energi! Praktiska tips för
r/energibesparingar/7_lrf-spara-energi-praktiska-tips-for-gardenLRF
gården
100330.pdf
Energimyndi
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5742
gheten
Energimyndi
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5735
gheten

Bild 4 Läs vidare (kopiera länk och klistra in i din webläsare)

Energieffektivisering
Energieffektivisering för rådgivare
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Indirekt energi
Indirekt energi är den energi som åtgår vid tillverkning, och transporter av olika energibärare och
insatsvaror som drivmedel, gödselmedel, foder, energi och ensilageplast. Den energin når gården via
de insatsvaror som förbrukas.

Bild 5 Svenskt lantbruks årliga användning av indirekt energi i de viktigaste insatsvarorna.
1GWh=1000MWh=1 000 000kWh 6.

Rådgivning och stöd
Här listas några de viktigaste organisationerna som tillhandahåller rådgivning och stöd, men det finns
ytterligare aktörer inom området.

Greppa näringen
Greppa näringen är ett projekt som drivs av LRF, Jordbruksverket och Länsstyrelserna och har som
mål att minska utsläpp av klimatgaser, minska övergödning och säker användning av
växtskyddsmedel. Projektet arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och
klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen. Greppa
Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning 7.

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/foretagande/affarsmannaskap/resurseffektivisering/spara-energi/brateknik-for-att-spara-energi-i-djurproduktionen.pdf
7
https://www.lrf.se/foretagande/resurseffektivisering/spara-energi/handbok-om-energieffektivisering
6
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Bild 6 Så här går det till i Greppa näringen

Sparsam körning
På kursen lär du dig hur man kan minska bränsleanvändningen för lantbruksmaskiner vid olika typer
av arbetsmoment. Ett realistiskt mål är att minska användningen med cirka 10 %. Kursen riktar sig till
dig som är lantbruksföretagare, maskinförare på jordbruks- eller trädgårdsföretag, maskinförare på
maskinstation eller maskinförsäljare. Kursen omfattar både praktiska körmoment och teori samt en
uppföljningsträff. Totalt omfattar kursen cirka 10 timmar. Efter kursens uppföljningsträff får du ett
kursintyg. Kurserna anordnas av Jordbruksverket och har varit kostnadsfri genom medel från
landsbygdsprogrammet.

Klimatklivet
Klimatklivet är ett investeringsstöd som hanteras av Naturvårdsverket till åtgärder som minskar
utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten.
Storleken på stödet beräknas från den utsläppsminskning som uppnås.
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Energimyndigheten
Via Energimyndigheten kan man få en så kallad energikartläggningscheck, om man använder minst
300 MWh/år eller har minst 100 djurenheter. Checken betalar halva kartläggningskostnaden, som
omfattar konsultkostnader och lantbrukarens egen tid. Lantbrukaren ansöker hos Energimyndigheten
på www.energimyndigheten.se/.

De gröna näringarnas klimatgaser
Koldioxidutsläpp och upptag från gröna näringarna följs upp på olika ställen vilket gör det svårt att få
en heltäckande bild.
Naturvårdsverket följer upp markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
som initierades vid FN:s klimatmöte i Koyoto vilket ger gemensamma riktlinjer för hur man räknar
koldioxidupptag och utsläpp. För Sveriges del visar det att skogen 2016 tog upp 83% av de totala
utsläppen i Sverige, se bild 7. Jämfört med 1990 då motsvarande upptag var 59%. Statistiken är inte
fördelad på länsnivå. Om man tar med all markanvändning från både skog och jord var upptaget av
totala utsläpp 1990 54% och 2016 86%, se bild 8.

Totalt (exkl. LULUCF, utrikes transporter)
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk
(LULUCF). Exkl bebyggd mark
Lösningsmedel och övrig produktanvändning
Avfall
Arbetsmaskiner
Uppvärmning av bostäder och lokaler
El och fjärrvärme
Jordbruk
Inrikes transporter
Industri

Bild 7 Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser 8

1990
71 515

2016
52 893

- 38 580 - 45 603
565
1 453
3 742
1 328
3 116
3 511
9 483
1 200
6 508
4 781
7 630
6 879
19 722
16 855
20 748
16 885

I den nationella emissionsdatabasen (Rus) beräknas luftutsläpp växthusgaser från olika utsläppskällor
Statistiken är nerbruten på läns och kommunnivå. Ansvarig är Naturvårdsverket som tar hjälp av olika
myndigheter för insamling. För de gröna näringarna rapporteras jordbruk som en egen sektor där tex.
Djurs matsmältning och lustgasutsläpp från åkermark. Utsläpp från tex. traktorer och tröskor
rapporteras under sektorn arbetsmaskiner där jordbruket utgör 17 % och skogsbruket 14 %.

8

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-nationella-utslapp-och-upptag/
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Skogsmarker
Träprodukter
Betesmarker
Våtmarker
Åkermarker
Totalt

1990
37 012
5 016
117
80
3 485
38 580

2016
41 277
8 226
95
216
3 779
45 603

Bild 8 9 Utsläpp och upptag från markanvändning. Exkl bebyggd mark som är vägar, städer mm.

Utsläpp från produktionsmedel som tex. tillverkning av kvävegödsel eller import av fodermedel finns
inte som officiell statistik utan måste hämtas från en rad olika källor av varierande kvalitet.
Statistik saknas helt från upptag av koldioxid vid odling av jordbruksgrödor. Det som behöver arbetas
fram är vilket koldioxidupptag grödorna som lämnar fältet tagit upp. Halm, rötter mm bryts efterhand
ner och ger då utsläpp som är ungefär lika stora som det upptag som skett under tillväxten varför man i
ett ettårsperspektiv kan bortse från detta. Långsiktigt kan höjning av markens kolinnehåll ge stora
klimatvinster. För grödor som lämnar fältet finns ingen statistik eller vedertaget sätt att beräkna
upptaget oavsett om de förbrukas på gården eller säljs till industri eller konsument. Det innebär att
upptaget av koldioxid i den vall som odlas inte finns med i statistiken men när kon rapar samma
kolatomer som metan finns det noggrann uppföljning. På samma sätt beräknas inte upptaget när
spannmålen växer men väl de utsläpp som kommer från användning av diesel och kvävegödselmedel.
Det är viktigt att ta hänsyn till skördens storlek respektive djurs tillväxt och produktion för att beräkna
utsläppen per producerad enhet.
I räknesnurran 10 från RISE kan man göra beräkningar och simuleringar av utsläpp för en
växtodlingsgård. Utsläppen tar hänsyn till tillverkning, transport och användning för de största
utsläppskällorna på gården. Grunduppgifter läggs in som antal hektar av odlade grödor där det finns
kalkylerat användning av exempelvis drivmedel och kvävegödsling. Det kan justeras till gårdens egna
konsumtion. De beräknade utsläppen förändras också om man byter drivmedel eller tillverkare av
gödsel. Däremot finns inte med någon beräkning för animalieproduktion eller emissioner vid
markanvändning. I projektet har gjorts en anpassning till förhållanden som gäller för Gotland. Det
dessutom uppdaterats med nya bränslen, emissionsuppgifter mm.

Växthusgaser
Till växthusgaser räknas koldioxid, metan och lustgas, men de har alla olika klimatpåverkan. Därför
beräknas de med olika faktorer (se bild 9). Metan och lustgas är så kallat kortlivade växthusgaser
vilket innebär att de efter ett antal år omvandlas till koldioxid, se bild 10. Jordbruket svarar för ca 65%
av Sveriges totala utsläpp av metan och motsvarande för lustgas 60% 11. Källan till metanutsläppen är i
första hand de grovfoderätande djurens matsmältning där 6–7% av foderintaget omvandlas till metan.
Det innebär att vissa av de kolatomer som togs upp som koldioxid när gräset växte på fältet nu släpps
ut i annan form när kon rapar.

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-och-upptag-franmarkanvandning
10
https://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/_regioner/gotland/rise-simuleringsverktyg-fossilfrialantbruk-gotland-v2018-08-23.xlsm
11
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6782-3.pdf?pid=21185
9
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Lustgas släpps ut vid kvävets omvandling till en form som är upptagbar för växterna, oberoende om
kvävekällan är handelsgödsel eller stallgödsel men även som avgång från mark.

Växthusgas

Uppvärmningspotential (GWP)100

CO2 (koldioxid)
CH4 (metan)
N2O (dikväveoxid) Lustgas

1
25
298

Bild 9 Omräkningstabell mellan olika växthusgaser ur ett hundraårsperspektiv

Bild 10 Metan (och i viss mån) lustgas är s.k. kortlivade gaser vilket betyder att de efterhand bryts ner och till
skillnad mot koldioxid 12.

12
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Koldioxid (CO2)
I de gröna näringarna finns både stora avgångar av koldioxid men även stora upptag vid tillväxt av
biomassa. I marken binds stora mängder kol samtidigt som den naturliga omsättningen som pågår kan
ge mer koldioxidavgång, större ju högre mullhalt som finns i jorden.

Skog
Vid tillväxt tar växterna upp koldioxid från luften. Skogen är den viktigaste kolsänkan som tar upp
mellan 80–85% av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Det är i den växande skogen som upptag sker.
Om skogen blir för gammal avtar tillväxten och upptag och avgång av koldioxid balanseras. Ännu
större klimatpåverkan gör skogen när den ersätter betong och stål i byggnader eller olja för
uppvärmning eller drivmedel. Skogen är den största möjligheten för Sverige att nå klimatneutralitet,
förutsatt att den brukas.

Bild 11 Visar hur kolinlagring kan se ut under en omloppstid för skog. Det grönstreckade området visar att
skogen tar upp mer koldioxid än vad den avger, medan rödstreckade området visar på motsatta förhållanden.

På Gotland är tillväxten 400 000–500 000 m3sk/år vilket innebär att den tar upp i storleksordningen
165 000 ton CO2 per år.
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Mark
I ett hektar svensk mineraljord finns det i medeltal 50 ton kol. Kolets omsättning i mark är
komplicerad och svår att mäta. Stora koldioxidavgångar sker från organogena jordar när kolet som är
bundet i mullen frigörs vid den naturliga nedbrytningsprocessen. Avgången blir något större vid
spannmåls och öppen odling än vid vallodling. Det har inte någon större betydelse om marken odlas
eller inte utan skall koldioxidutsläppet från mulljord minskas så är att återställa vattenspegeln enda
alternativet, men det förstör då all odling och produktion och möjligheter för koldioxidupptag från
odlingen. Utsläppet från mulljordar måste samtidigt sättas i sitt sammanhang där de positiva faktorerna
som lägre kvävegödsling och höga skördar gör att upptaget i grödan klart överstiger utsläppet från
marken. För mineraljordar är mullhalten klart lägre men binder ändå totalt mycket stora mängder kol.
”Exempel: En vetegröda ger 8 ton i kärna och 12 ton i halm och rötter. Sammanlagt 20 ton
torrsubstans med en kolhalt på ca 40%. Det betyder att vetegrödan innehåller 8 ton kol och det innebär
att grödan har tagit upp ca 30 ton koldioxid per hektar. Vi får följa vad som händer. Vetet blir bröd och
något foder. Kolet som går den vägen (3,2 ton) blir rätt snart koldioxid igen. Det kommer i vår
utandningsluft, våra toaletter och avfallspåsar. Vi antar att halmen stannar på marken. Både halm och
rötter multnar och rätt snabbt avgår 80% av det kolet som koldioxid. De 12 ton kol som gick denna
vägen minskar till 2,4. Dessa är på väg att bli mull och bryts ner långsammare. Kanske 1 ton kol kan
bli stabil mull som ett tillskott till marken. Men marken är levande och andas. Ett hektar normal
jordbruksmark innehåller ca 50 ton kol i mullen. Det är mat för mikrober och dom andas ut koldioxid.
På det viset blir det en minuspost på 600–900 kg kol beroende på mark och brukning. Så nettot för
marken kan med dessa siffror bli mellan +400 och +100 kg kol. Det är detta netto som avgör
klimatgaseffekten. De större flödena inne i cirkulationen tar ut varandra” 13.
Den mängd koldioxid som upptas vid växternas tillväxt oavsett om det är människan eller djuren som
konsumerar, är ett resultat av en odling. Eftersom man mäter utsläpp från insatsvaror så måste också
det upptag som sker under grödornas tillväxt och som förs bort från fälten räknas bort i en
koldioxidbalans.
Många är eniga om att det finns stor potential att binda in mer kol i åkermark för att öka bördighet,
lönsamhet och motverka klimatförändringar – men det saknas fortfarande mycket kunskap om hur
olika odlingsmetoder påverkar markens kolinnehåll
Sverige har skrivit på det globala 4-promille-initiativet som har som fokus att öka kolinlagringen i
jordbruksmark. Initiativet innebär att vi genom att öka markens kolhalt med 4 promille om året kan
bromsa ökningen av koldioxid i atmosfären. Att det är en långsiktig process förstår man när det tar 250
år för att höja kolhalten med 1%
MISTRA EviEM har gjort en systematisk kartläggning som visar att plöjningsfri odling och reducerad
jordbearbetning ökar mängden kol i marken jämfört med intensiv jordbearbetning, men att det bara går
att se en förändring i de övre jordlagren.
Så kallad Conservation Agriculture som bland annat innebär att störa jorden så lite som möjligt,
skydda jorden samt att ha en bra växtföljd kan bidra till att höja mullhalten i jorden. Det är viktigt att
kombinera odlingsmetoder, hålla markytan täckt av växtlighet och låta växterna pumpa ner kolet i
marken. Plöjningsfritt, direktsådd och mellangrödor är verktyg för att få ner kol i marken.

13

https://greengard.wordpress.com/page/3/
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En ökad kolinlagring i åkermark kan ge stora fördelar. Dels ökar skördarna genom att markens
struktur och bördighet förbättras, dels minskar mängden av växthusgaser i atmosfären, vilket bidrar till
att mildra hotet från den globala uppvärmningen 14.

Foder
Över 90 % av det foder som svenska mjölkkor och köttdjur äter är producerat i Sverige. Andelen är
något lägre för gris och fågelproduktionen.
Allt fler ersätter också sojan med egenproducerat protein för att ytterligare få ned utsläppen. Idag
produceras tre gånger mer foderprotein i Sverige än 2001, omkring 165 000 ton jämfört med 53 400 15
vilket har minskat sojaimporten så den idag endast utgör 2% av mjölkkornas foder.
Man får aldrig glömma att fodereffektivitet, alltså foder per producerad enhet, är den viktigaste
förutsättning för en klimatsmart animalieproduktion.
Genom att göra beräkningar på klimatvärde och ta hänsyn till det i foderoptimeringen kan betydande
förbättringar göras som exemplet från Lantmännen nedan
”Klimatvärde beräknas med livscykelanalys (LCA) och beskriver den samlade miljöpåverkan från en
produkt i form av växthusgaser omräknat till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv). Med andra ord talar
begreppet om hur mycket växthusgaser som Lantmännens foder orsakar under sin livslängd.
Data för råvaror och fodertillsatsers klimatvärden har i första hand samlats in från erkända databaser. I
vissa fall har vi även begärt data från våra leverantörer, alternativt beräknat klimatvärdet själva.
Utöver foderingrediensens klimatvärde har även transport till foderfabrik samt energiförbrukning i
fabrik för att blanda och värmebehandla fodret inkluderats i beräkningen. Summan av detta blir fodrets
totala klimatpåverkan uttryckt i CO2-ekv (g/kg foder)” 16

Metan (CH4)
”Växter tar upp koldioxid från atmosfären och bildar kolhydrater, protein och fett. Korna äter växterna
och får i sig energi genom att bryta ner dessa kolföreningar till koldioxid som de sedan andas ut. En
del av kolet lagras också i kornas mjölk, kött och gödsel, men slutresultatet blir ändå att det förr eller
senare bryts ner till koldioxid. Detta är dock inte hela sanningen. Kor har också en mängd
mikroorganismer i sin våm (den första av kons fyra magar) som producerar metan. Resultatet blir att
korna andas (eller rapar) ut stora mängder metan. Ett riktvärde är att motsvarande 6,5% av kons
energiintag (från maten den äter) omvandlas till metan. Precis som hos människor kan kor också bilda
metan i tarmarna som släpps ut när vi fiser, men detta är endast en liten del av kons metanutsläpp. När
man hör att kor är dåliga för klimatet eftersom de fiser ut för mycket metan är detta alltså inte helt
korrekt. De bidrar visserligen en aning till växthuseffekten genom att släppa väder, men den allra
största delen av kons utsläpp kommer genom utandningsluften.

https://eviem.se/projekt/organiskt-kol-i-akermark/
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/det-grona-naringslivet-och-klimatet/siffror-om-klimatet/
16
https://www.lantmannenlantbruk.se/sv/Foder/Beraknat-klimatvarde/
14
15
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Vad händer nu med metanet? Det mesta bryts ner i atmosfären till koldioxid efter i genomsnitt 12 år.
Koldioxid kan sedan åter igen tas upp av växande biomassa. Man skulle kunna säga att kol även i detta
system går genom ett kretslopp: från koldioxid i atmosfären, till kolhydrater/protein/fett i växter, till
metan (och koldioxid) genom kornas matsmältning, och slutligen till koldioxid igen i atmosfären. Hur
kan vi då säga att kor är skadliga för klimatet när de inte tillför något fossilt kol till atmosfären?
Till att börja med stämmer det inte att uppfödningen av kor inte tillför atmosfären något fossilt kol,
men låt oss bortse från det nu och bara titta på metanet. Anledningen till att kornas metan är skadligt
för klimatet är att det är en mycket starkare växthusgas än vad koldioxid är. I ett 100-årsperspektiv ger
ett kilo metan lika mycket värmetillskott som ca 25 kg koldioxid. Då har man tagit hänsyn till att
metan endast uppehåller sig i atmosfären i ca 12 år. Den omedelbara uppvärmningen blir alltså mycket
högre. Om man tittar på effekten över 20 år så blir det i stället 84 gånger mer värmetillförsel av metan
än av koldioxid. (Se AR5, WG1, Appendix 8A) Om kolföreningar i gräset omvandlas direkt till
koldioxid vid förmultning, eller om det går omvägen via metan spelar alltså väldigt stor roll.

Till vänster ett kretslopp utan kor. Till höger ett kretslopp med kor.

Metanet i atmosfären bryts som sagt ner allteftersom tiden går, men vi har ju också ett kontinuerligt
nytillskott av metan från bland annat korna. Detaljerna i metanets nedbrytning i atmosfären är
invecklade men i stora drag bryts det ner lika mycket metan som det tillförs, allt annat lika. Resultatet
blir att vi får en atmosfär som ständigt har en massa metan i sig. Fler kor ger högre metanhalt. (I
dagsläget är dock inte metanhalten konstant, utan ökar på grund av att vi släpper ut snabbare än det
bryts ner, men mer om det senare.) Nyckeln till problemet är att metanet inte bryts ner i samma stund
som det bildas, utan uppehåller sig en viss tid i atmosfären innan den bryts ner (ca 12 år). Under denna
tid hinner det göra stor skada.
Är inte kor något naturligt som alltid har funnits? Varför ska vi inte ha några kor? Problemet är det
växande antalet djur. Enligt statistik från FAO hade vi 942 miljoner nötdjur 1961, globalt sett, men
1,47 miljarder 2013. Vaclav Smil ger liknande siffror. År 1900 bedömer han att det fanns runt 450
miljoner nötdjur och bisonoxar, globalt sett. Hundra år senare var motsvarande siffra 1,65 miljarder.
Antalet vilda djur är endast en liten bråkdel av detta. Smil uppskattar att det idag finns 16 gånger mer
nötdjur i vikt räknat än vad det finns vilda landlevande däggdjur, totalt, på vår jord.
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Metanhalten i atmosfären var 150% högre 2011 än 1750. Detta är visserligen inte endast kornas fel.
Metanutsläpp uppstår också vid risodling, utvinning av fossila bränslen och annat. Men hur vi än
vrider och vänder på oss så går det inte att komma ifrån att metanhalten i atmosfären hade varit lägre
om det hade funnits färre kor” 17.

Bild 11 Metanutsläpp från matsmältning hos olika djurslag

Metangasutsläppen kommer alltså framförallt från nötkreaturen. De samlade metanutsläppen från
djurens fodersmältning år 2016 var knappt 3 miljoner ton eller ca 43 % av jordbruket som helhet, se
bild 11. Sedan 1990 har metanutsläpp från fodersmältning i samtliga djurkategorier minskat med 9 %
till 2016. Den främsta drivkraften för minskande metanutsläpp är en tydlig nedgång i antalet djur 18.

17
18

http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2015/11/kor-i-kretslopp.html (förkortad)
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Utsläppen från lagring av stallgödsel var under 2016 knappt 0,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter
och består av 44 % metan och 56 % lustgas.
Mängden stallgödsel som lagras i Sverige påverkas främst av antalet nötkreatur och svin och utsläppen
påverkas av hur gödseln hanteras. Till exempel avger flytgödselsystem mer metangas och mindre
lustgas under lagring och spridning än system där gödseln hanteras i fast form tillsammans med
strömedel 19.Utsläppen av metangas blir lägre per producerad enhet i mjölk och kött när produktionen
är hög. Allt utsläpp av metangas utgår från kolatomer som tidigare tagits upp som koldioxid när fodret
eller halmen har växt på fält.

Lustgas (N2O)
Jordbruksmarkens utsläpp består av 96 % lustgas och 4 % metan. Koldioxidutsläppen härstammar från
kalkning och användning av urea i jordbruket och utgjorde mindre än 2 % av jordbrukets utsläpp
under 2016. Utsläppen av lustgas kommer från ett antal skilda källor såsom användning av
mineralgödsel, spridning av stallgödsel, gödsel från betesdjur, användning av annan gödsel, odling av
organogena jordar (odlingsmark) samt skörderester. När det gäller utsläpp från jordbruksmark
redovisas lustgasutsläppen som direkt och indirekt. De direkta utsläppen är störst (utgör ca 90 %) och
omfattar t.ex. användning av mineralgödsel, spridning av stallgödsel, användning av gödsel från
betesdjur, slamspridning, upptag eller förlust av lustgas till följd av mineralisering genom odling av
mineraljordar samt rester från skördade grödor. Resten är indirekta (mindre än 10 %) och består av
atmosfäriskt nedfall av kväveföreningar, såsom kväveoxider och ammoniak, och kväveläckage från
åkermark. De sammantagna utsläppen från odlingsmark under 2016 var knappt 3,2 miljoner ton och
motsvarar 46 % av jordbrukets utsläpp. Utsläppen har minskat med ca 11 % jämfört med 1990, vilket
främst kan förklaras av att användningen av både mineralgödsel och stallgödsel samt kalkning och
användning av urea i jordbruket har minskat.

19
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Dessutom har utsläppen från odling av organogena jordar och utsläpp av rester från skördade grödor
samt kväveläckage från åkermark minskat. Mellan 1990 och 2016 minskade kvävetillförseln av
mineralgödsel på jordbruksmark från 225 till 186 tusen ton, en minskning med ca 17 %, som
motsvarar en utsläppsminskning i nästan samma storleksordning 20.
För normala åkermarker har IPCC i dag ett schablonvärde på att 1% av markens kväveomsättning blir
lustgas. Det betyder 1–2 kg per hektar, ingen stor post i kvävebalansen men för klimatberäkningar ska
den multipliceras med 300. Det betyder att den är en mycket betydande post i statistiken för
jordbrukets klimatpåverkan 21.
Vid användning av alla typer av kvävehaltiga produkter, även stallgödsel, försvinner växthusgaser från
marken ut i atmosfären. Utsläpp av lustgas sker främst vid mikroorganismernas omvandling av
ammonium till växttillgängligt nitrat samt när marken är vattenmättad. Genom fotosyntesen binder
grödan stora mängder CO2. Gödslade fält binder 4–5 gånger så mycket CO2 som fält som varit
ogödslade en längre tid. Ett exempel: en skörd på 8 ton/ha, uppnådd med 170 kg N/ha, binder ca 12
800 kg CO2 /ha. Det motsvarar 75 kg CO2 per kg N 22.
Men som framgår av bild 12 frigörs lika mycket då biomassan så småningom konsumeras som mat
eller foder. Men när man räknar koldioxidbalansen för gården skall det upptag som sker vid tillväxt av
grödorna räknas gården tillgodo. Det som skapas är blir ju foder och mat till djur och människor.

Bild 12. Livscykelanalys för ammoniumnitrat (NPK, NP, Axan, N34, etc). Siffrorna anger utsläpp
respektive upptag av växthusgaser i kg CO2 -ekvivalenter per kilo kväve. EU har definierat “Bästa
tillgängliga teknik” (BAT) för produktion av gödsel. Siffran 3,6 nedan avser produktion med BAT,
vilket är 50 % lägre än genomsnittsutsläppen utan BAT 23.
Indirekt avges lustgas också vid produktion av kvävegödsel men den kan då renas med bästa möjliga
teknik (BAT). Om gödseln är producerad av YARA som är den största leverantören av kvävegödseln
på Gotland är den renad.
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https://greengard.wordpress.com/page/3/
22
http://www.vaxteko.nu/html/sll/hydro_agri/vaxtpressen/VPN10-1/VPN10-1B.PDF
23
http://www.vaxteko.nu/html/sll/hydro_agri/vaxtpressen/VPN10-1/VPN10-1B.PDF
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Bild 13. Förenklad bild av kvävets (N) kretslopp. Lustgas (N2 O) bildas i jorden som ”biprodukt” vid
nitrifikation och denitrifikation (direkta utsläpp). Lustgas bildas också från det kväve som förloras
från jordbruksmarken i form av nitrat (NO3 -) och ammoniak (NH3) (indirekta utsläpp). OBS!
Pilarnas tjocklek avspeglar inte storleken på de olika kväveflödena 24.

Gotland
Jämfört med övriga landet har Gotland en större andel av animalieproduktion speciellt för nöt och får.
Andelen organogena jordar är också större än genomsnittet i landet.
Utsläppsstatistiken är samlad i en nationell emissionsdatabas som är nerbruten på läns- och
kommunnivå.

24

https://pub.epsilon.slu.se/11271/7/roos_e_150213.pdf
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Emissioner av Växthusgaser totalt som CO2-ekvivalenter
Enhet: ton/år
Gotland

Jordbruk

Djurs matsmältning
Kogödsel (lagring, användning och bete)
Odling av organogena jordar
Användning av konstgödsel
Skörderester som gödsel
Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark
Svingödsel (lagring, användning och bete)
Kalkning av åkermark
Fårgödsel m.m. (lagring, användning och bete)
Odling av mineraljordar
Hästgödsel (lagring, användning och bete)
Övriga gödselmedel m.m.
Hönsgödsel (lagring, användning och bete)

2016
128 232
38 005
36 624
29 550
12 776
12 680
4 114
3 983
2 901
2 312
1 811
1 322
1 184
275 492

25

Bild 14. Utsläpp från jordbruk på Gotland 2016

Skog
Gotlands produktiva skogsareal är enligt Riksskogstaxeringen 126 000 ha med en genomsnittlig
tillväxt på 3,9 skm3/ha vilket totalt ger en tillväxt på mellan 400–500 000 skm3/år. Av det avverkas
ungefär 200–250 000 skm3. Det innebär att det finns goda möjligheter för utökad skogsdrift.
Upptaget av koldioxid i växande skog finns inte specificerat för Gotland, men om man använder
samma upptag per kubikmeter som övriga landet skulle det bli ett årligt koldioxidupptag på ca 165 000
ton CO2.

Gårdens koldioxidbalans
Räknesnurra
RISE och Energifabriken i Östergötland har tagit fram ett beräkningsverktyg för utsläppen för en
växtodlingsgård. Det har i projektet uppdaterats med aktuella siffror och delvis anpassats till
gotländska förhållanden. Verktyget tar hänsyn till bränsleförbrukning för maskiner och
spannmålstorkning, utsläpp för mineralgödsel och transporter till och från gård. Den ger en bra bild av
de totala utsläppen och effekterna av tex. övergång till fossilfria drivmedel 26. Den klarar inte utan stora
förändringar att hantera utsläppen från animalieproduktion eller emissioner från marken. Det måste
göras i ett annan beräkningsprogram.

Exempel på koldioxidbalans för en gotlandsgård
Detta är ett exempel på en gotländsk gård med växtodling, skog och djurproduktion. I första hand har
använts officiell statistik som exempelvis ”landrapport gotland CO2-equivalents 2018” och areal och

25 www.airviro.smhi.se/RUS/rapporter/lansrapport_gotland_CO2-equivalents.xls
26
https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/gotland/aktuellt-arbete/projekt1/
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djuruppgifter från SCB och Jordbruksverket. I koldioxidbalansen har beräkning av miljöbelastningen
för drivmedel och tillverkningen av kvävegödselmedel gjorts med hjälp av räknesnurran
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Bild 15 Exempel på koldioxidbalans för en gotländsk gård i ton koldioxidekvivalenter per år

Detaljerad beräkning för koldioxidbalansen se länk: https://www.lrf.se/mittlrf/regioner/gotland/aktuellt-arbete/projekt1/
Summan av driften på denna gård är en kolsänka på 650 ton koldioxidekvivalenter per år. Detta är ett
exempel på att när man tar med både upptag såväl som utsläpp visar det att den här gården är en
kolsänka. Balansen innehåller även när den utgår från officiella uppgifter ett antal osäkerheter, men
det är ett försök att visa den totala bilden. Här kan en diskussion påbörjas om hur man skall förbättra
den totala balansen. Är det att minska utsläppen och/eller öka upptaget som ger de bästa effekterna.
Ingen skulle drömma om att göra en ekonomisk budget genom att bara ta med utgifterna. Beräkningen
behöver förfinas, men ger en bra översiktlig bild av hur det kan se ut på en gård. De gröna näringarna
borde betraktas som klimathjältar!
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Åtgärder för att förbättra koldioxidbalansen
Håll marken grön (eller täckt med växtrester).
Stor andel höstsäd, vall eller mellangrödor
Minska på jordbearbetning
Bra dränering
Variera med olika grödor
Satsa på hög skörd
Se till att så lite kväve som möjligt finns kvar i markprofilen inför vintern
Täck gödsellager
Om det är möjligt, överväg att tillverka biogas från stallgödseln
Hög produktion på mjölk och kött
Radmylla då det är möjligt.
Använda precisionshjälpmedel
Använd gödsel som har producerats med bästa teknik (BAT)
Låt halm vara kvar på åkern och/eller gödsla med stallgödsel
Köp in foder och foderråvaror med låg klimatpåverkan
Håll hög tillväxt på skogen
Ta ut biobränslen och grot när det är möjligt från skogen

Drivmedel
Maskinerna i de gröna näringarna drivs nästan uteslutande av dieselmotorer. Inom närmast tiden
verkar inga alternativ vara aktuella för fält- och skogsmaskiner. Däremot kommer det fler alternativ
för inomgårdsarbeten. Livslängden på en traktor eller skördetröska är i genomsnitt 17år varför
biobränslen är det enda realistiska alternativet för att minska miljöbelastningen.
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Bild 16 Årliga undvikta utsläpp fördelat på olika biokomponenter 27

Leveranserna av biodrivmedel svarade för 20,8 procent av alla drivmedel i Sverige 2017 för
fordonsdrift, räknat på energiinnehåll. Biodiesel utgjorde 23,3 procent av all diesel, och totalt
användes 19,5 TWh biodrivmedel, en ökning från 17,2 TWh för 2016 28.

Bild 17 Utvecklingen av biodrivmedel 29
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5753
https://www.svebio.se/press/pressmeddelanden/%E2%80%8B2017-annu-ett-rekordar-biodrivmedel/
29
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5753
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Bild 18 Energiinnehåll och emissioner från olika drivmedel 30

Emission per liter bränsle
(g CO2e/ l)
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-537

Reduktionsplikt
Det finns ett gemensamt politiskt mål att vägtransporternas utsläpp av växthusgaser ska minska med
70 % till 2030 jämfört med 2010 31. Som ett led i detta infördes en reduktionsplikt den 1 juli 2018.
Reduktionsplikten innebär en obligatorisk inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel
motsvarande minst 2,6 % i bensin och 19,3 % i diesel. Inblandningskravet ger en säkrare marknad för
biodrivmedel och bör vara positivt för investeringar i fler fabriker som gör drivmedel av svensk
råvara 32.
Idag importeras 85% av de biodrivmedel som konsumeras i landet. Planer finns att öka kapaciteten i
Sverige från dagens omkring 6 TWh till 32 TWh 2025. Om alla planer förverkligas kan motsvarande
en tredjedel av dagens totala drivmedelsanvändning komma att produceras i Sverige. De vanligaste
råvarorna väntas blir restprodukter från skogen som tallolja, sågspån och lignin 33.

HVO
HVO100 är ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel som kan bidra till betydande minskning
av CO2-utsläppen jämfört med fossil diesel. HVO100 är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med
något lägre densitet. Likheten med vanlig diesel gör att för detta drivmedel inte behövs specialbyggda
fordon eller tankanläggningar, vilket ger låga omställningskostnader och snabbare driftsättning 34. Det
finns idag två huvudleverantörer av HVO. Dels Preem som i sin produktion utgår från råtallolja och
Neste som använder en mängd olika fettråvaror för sin tillverkning.

file:///C:/Users/Anv%C3%A4ndaren/Downloads/kartlaggning-av-fornybara-drivmedel-lrf%20(1).pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2018/rapport-2018_13-fordon-pa-vag-2017.pdf
32
https://www.lrf.se/foretagande/forskning-och-framtid/framtidens-bonde/bioekonomi-och-energi/biodrivmedel/
33
https://bioenergitidningen.se/biodrivmedel-transport/produktion-av-biodrivmedel-i-norden-kan-fyrdubblas-till2025
34
https://trb.se/hvo100/
30
31

28

Bild 19 Råvarufördelning för tillverkning av HVO under 2017 35

PFAD uppstår som en restprodukt pga. av härskning vid palmoljeproduktionen och utgör endast 4–5
% av den råa palmoljan. PFAD klassas idag som en restprodukt från produktion av palmolja, som
också kan vara en råvara till HVO. Regeringen har nu beslutat att PFAD ska omklassificeras med start
2019-07-01 från en restprodukt till en samprodukt i samband med implementering av ILUC-direktivet
i det nu gällande förnybartdirektivet. Som samprodukt skulle den också behöva spåras tillbaka till
odlingsplatsen, vilket Neste inte räknar med att kunna göra förrän 2020. Neste kan därmed komma att
producera HVO från certifierad palmolja istället. En snabb utfasning av PFAD till HVO kan leda till
en brist på HVO på den svenska marknaden och därmed kraftiga prisökningar och ökad användning av
fossila bränslen till följd samt HVO baserad på ren palmolja 36 I närtid kommer även
Europaparlamentet ta ställning till ett förslag om att förbjuda palmolja till biodieselproduktion något
som skulle försvåra råvarutillgången.

RME
RME som det kallas när råvaran till drivmedlet är raps (rapsmetylester) har idag ett tak på
låginblandning i fossil diesel om 7% inblandning som en konsekvens av bränslekvalitetsdirektivet.
Under 2016 producerades merparten av den använda RME i Sverige med råvaror främst ifrån
Tyskland, Litauen, Danmark och Lettland. Den största svenska producenten är Perstorp BioProducts
som producerar sin RME från rapsolja 37. Prisnivån är i dagsläget lägre än HVO.

35
36

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5753
http://www.ja.se/artikel/55537/snabbt-inforda-krav-pa-hvo-kan-gynna-fossila-branslen.html

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/om-oss/lagesrapporter/biobransle/pm---omvarldsbevakningbiodrivmedelsmarknaden.pdf
37
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RME har funnits under en längre tid och har på grund av skiftande kvalitet vid införandet fått ett delvis
dåligt rykte. De tillverkas nu efter en specifikation som heter SS-EN14214. Den RME som Perstorp
tillverkar överträffar dessa specifikationer framförallt på innehåll av vatten och fosfor.
RME är aggressivare och löser upp smuts lättare än vanlig diesel. Vid övergång till RME kan RME
lösa upp en del tidigare smuts i systemet som sedan kan fastna i bränslefiltret. Flera
fordonsleverantörer rekommenderar att initialt byta bränslefiltret oftare och därefter något tätare än vid
användning av konventionell diesel Observera att RME också har något sämre köld- och lagringsegenskaper
än HVO och fossil diesel 38.

Garantier
Maskinerna i de gröna näringarna drivs nästan uteslutande av dieselmotorer. Inom närmast tiden
verkar inga alternativ vara aktuella för fält- och skogsmaskiner. Däremot kommer det fler alternativ
för inomgårdsarbeten. Livslängden på en traktor eller skördetröska är i genomsnitt 17år varför
biobränslen är det enda realistiska alternativet för att minska miljöbelastningen.
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https://trb.se/wp-content/uploads/2014/04/2016-01-27-Rekommendationer-RME-anv.pdf
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Tillverkarna av maskiner för gröna näringarna arbetar med att ta fram riktlinjer för garantier. Vissa är
längre fram än andra. I listan finns en översikt vilka garantier som gäller vid olika bränslen och
inblandningsmängder. För mer detaljerad information hänvisas till respektive försäljare.
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Bild 20 Översikt för garantier och rekommendationer vid drift med biodrivmedel

Gotland
På Gotland förbrukas ungefär 10 000 m3 bränslen till gröna näringarnas dieselfordon per år.
Förbrukningen har minskat genom effektivare motorer och maskiner samt att andelen åkermark som
årligen plöjs har minskat.
Distributionen av diesel sköts av ST1 från cisterner i Visby. De övriga oljebolagen och distributörerna
köper sina drivmedel från ST1. Dessutom finns möjligheten att köpa biodrivmedel via
Energifabriken/Gotlands Biogas som har tankstation i Visby för HVO och RME. För den som är
intresserad finns möjligheten att få en egen tank till gården. Bränslet transporteras med bil till Gotland.
Tillverkare för HVO är Neste i och för RME Perstorp AB.
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Affärsmöjligheter för de gröna näringarna
LRF verkar för att utveckla en biobaserad ekonomi för att bemöta framtidens samhällsutmaningar. I en
biobaserad ekonomi utgör det förnybara naturkapitalet grunden, till skillnad från fossila insatsvaror.
Resurser återanvänds utan att farliga ämnen tillförs ekosystemet och alla bioprodukter och
restprodukter tas tillvara för att skapa nya mervärden. På nästan alla områden kan den svarta
kolatomen bytas ut mot den gröna cellen. Detta ger goda möjligheter att skapa affärer.

Råvaruleverantör för energiändamål
Skogsråvara
Av den gotländska skogen används mycket direkt för uppvärmning av fastigheter och fjärrvärme. I
beräkningen för Energibalans Gotland används 370 GWh fasta biobränslen 39. Framförallt används
sådant som traditionellt lämnas kvar i skogen efter en avverkning eller som inte fyller kraven för
massa och sågverksindustrin. Det ger också möjlighet för att tillvarata röjning av yngre bestånd samt
exempelvis dikesrensningar.
Stora volymer används vid fjärrvärmeanläggningarna där det som återstår efter avverkningarna (grot)
fått torka och sedan flisas. Det går att ta ut grot från de flesta slutavverkningar. Några undantag finns
och det är magra marker där riset behöver ligga kvar för näringens skull och blöta marker där man
behöver riset som körunderlag för maskinerna.
Många boningshus på de gotländska gårdarna har ett stort värmebehov värms med hjälp av flis eller
ved och där det med dagens teknik möjliggör att rationalisera och automatisera produktionen av
värme.
Träpellets tillverkas av Gotlands Värmepellets som är den lokala pelletsproducenten som årligen
producerar ca 4000 ton. De tillverkar träpellets av restprodukter från de gotländska skogarna och
levererar pellets både som bulkleverans och i småsäckar. Den största delen av pelletsen som förbrukas
på Gotland kommer från leverantörer på fastlandet eller importeras.

Spannmål och oljeväxter
Från Gotland odlas vete som sedan går till etanoltillverkning vid Agroetanol i Norrköping. Till och
med 2017 har den genomsnittliga kvantiteten varit 20 000 ton per år. Förutom etanol produceras vid
Agroetanol även kolsyra och ett högvärdigt proteinfoder som ersätter soja som annars skulle
importeras. Av 20 000 ton vete kan man tillverka ungefär 7700 m3 etanol. Eftersom etanol har lägre
energiinnehåll så motsvarar det ca 4700 m3 dieselolja, alltså nära hälften av dieselförbrukningen från
de gröna näringarna.
På Gotland odlas 5000–6000 Ha oljeväxter varav det mesta används till livsmedel, men en mindre del
går till framställning av RME. Huvuddelen av den svenska RME-tillverkningen produceras från
importerad raps.
Gödsel, majs, vall avfall kan användas i biogasproduktionen. Värdet är helt beroende av
energiinnehållet i råvaran.

39

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/forening/natur-och-miljo/klimat-och-energi.html
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Energiproducent
Sol
Gotland har bra förutsättningar för solenergi. Solinstrålning Visby är 1189 KWh per år och m2. Det
kan jämföras med ex. norra Tyskland som har 800–1050 KWh per år och m2.
En solcellsanläggning har en hög investeringskostnad per installerad kilowatt men har låga
driftkostnader och lång livslängd. Det gör att om man har ett tak som är skuggfritt och helst i
söderläge ger det bra förutsättningar för en långsiktig investering. Observera att man med dagens
lagstiftning inte får producera mer el än vad man förbrukar på elabonnemanget. Mälardalens högskola
har tagit fram ett bra hjälpmedel för kalkylering av solcellsanläggning 40
Priset för solceller har sjunkit kraftigt under en följd av år. Se bild 16. Priset på solceller förväntas
sjunka ytterligare när EU:s tullar tas bort i september 2018 för solceller tillverkade i Kina. Flera
elhandelsbolag betalar idag högre pris för solel än spotpriset men på längre sikt kommer ersättningen
att närma sig spotpris. För närvarande ges också en skattereduktionen som är 60 öre per kilowattimme.
Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion en
person kan få 18 000 kronor per år.

Bild 16 Priserna på större solcellssystem på kommersiella fastigheter sjönk med 8 % under 2017, från 11,6 till
10,7 kr/Wp (nominell effekt) 41.
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https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller-1.88119

Svensk sammanfattning av IEA-PVPS National Survey Report of PV power applications in Sweden
2017
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Bild 17 42 Kostnadsstruktur för en typisk takmonterad 20-40KW anläggning

Biogas
Genom att röta gödsel blir klimatnyttan dubbel eftersom metanutsläppet från gödselhanteringen
minskar. Biogasen kan ersätta fossila bränslen och rötresten blir en utmärkt biogödsel. Ur ett
livscykelperspektiv så är det bättre att köra en gasbil på biogas från gödsel än att välja en elbil.
I Sverige produceras 2 TWh biogas från sammanlagt 279 anläggningar (år 2016). Av den producerade
gasen uppgraderades 64 % för användning som fordonsgas. Mest biogas produceras i
samrötningsanläggningar (47%) och vid reningsverken (35 %) följt av deponier, industrianläggningar
och gårdsanläggningar 43. Under 2017 gick 65 % av den producerade biogasen till uppgradering och 19
% till värme. En tiondel av biogasen facklades bort och resterande biogas gick till elproduktion,
direktanvändning inom industri och övrig användning. Av den uppgraderade svenskproducerade
biogasen bedöms omkring 90 % användas som fordonsgas. Resterande används som processbränsle i
industrier eller för uppvärmning.
Biogasanläggning kan byggas som samrötningsanläggning som BroGas som tillverkar biogas från
slakteriavfall, avfall från andra livsmedelsindustrier, gödsel och majs. Företaget som har haft en
framgångsrik utveckling och drivits av entreprenören Magnus Ahlsten. 2017 var produktionen ungefär
30 GWh/år men en utbyggnad gör att produktionen kommer att öka framöver.
På gårdsnivå finns det på marknaden en nyckelfärdig småskalig anläggning med effekt som utgår från
gårdens förutsättningar. På så sätt kan man bli en småskalig grön-elproducent med en anläggning som
producerar gas och varmvatten från gårdens egen gödseltillgång. Anläggningen styrs i högsta grad
automatisk och via företagets egen övervakning via nätet. Företaget som levererar utrustningen heter
Bioelectric är baserat i Belgien, men har en svensk representant 44.

43
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https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/faq-om-biogas/hur-mycket-biogas-produceras-i-sverige/
https://www.biolectric.be/sv/vart-system/
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Bild 18 Systemuppbyggnad och potential för småskalig biogasproduktion.

Vind
År 2017 producerade vindkraften i Sverige 17,6 TWh el, cirka 9 % av Sveriges totala elproduktion.
Landbaserad vindkraft är idag en mogen teknik och elproduktionskostnaderna är bland de lägsta för
alla produktionsslag, inklusive produktion från fossila bränslen 45.
Kostnaderna för vindel har minskat kraftigt under senaste åren beroende på ökad effektivitet och
minskade investerings och driftkostnader. Parallellt har också storleken på kraftverken ökat. Eftersom
det inte blir någon ny elkabel mellan Gotland och fastlandet så räcker elnätet inte till för en större
elproduktion på ön. I praktiken innebär detta ett totalstopp för utbyggnad av vindkraft tills vidare.
Ökad elförbrukning, lagring av el eller bättre teknisk lösning för ”export” när vindproduktionen är hög
kan ändra på läget.
På Gotland producerade vindkraftverken år 2016 nästan 500 Gwh vindel vilket innebär att hälften av
den gotländska elkonsumtionen kommer från lokalt producerad el.
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http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/fornybar-el/vindkraft/
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Vätgas
Vätgas kan produceras genom spjälkning av vatten i syre och väte. Vätgasen lagras i tankar av stål
eller kolfiber. Vid behov av el körs gasen genom en bränslecell och omvandlas till el där det enda
avfallet blir vatten. Vätgas passar bra för lagring av större energimängder över långa tider.
Förnybara energikällor som sol och vind är intermittenta och är i behov av att kunna lagra den
producerade energin med hjälp av batteri eller vätgas till tillfällen när konsumtionen sker. Det ger
goda möjligheter att både försörja den egna verksamheten och samtidigt kunna stötta det lokala elnätet
under konsumtionstoppar.
Globalt satsas enorma summor för att utveckla vätgastekniken. Framförallt är det bilindustrin som
investerar. Förväntning på marknaden för vätgasdrivna fordon kommer att öka väsentligt. När
volymerna ökar kommer styckepriset för utrustning att kraftigt minska. Utvecklingen väntas följa
samma mönster som exempelvis solkraft.
Tekniken är idag inte kommersiellt lönsam i jordbruket men det sker en snabb utveckling globalt för
att höja effektiviteten och förbättra kostnadsbilden. Vätgastekniken har inte uppenbara storskaliga
fördelar utan passar väl in i ett distribuerat elnät. Ambitioner finns att testa moduluppbyggda
anläggningar på gårdar för lagring av el från sol och vind som sen kan användas när det finns behov
både på den egna gården och för att stödja elnätet vid konsumtionstoppar. Både vid produktion av
vätgas och när vätgas omvandlas till el uppstår värmeförluster som kan tas tillvara.
En spännande möjlighet finns för småskalig produktion av kvävegödselmedel där vätgas är en
huvudkomponent vid framställning av ammoniak.

Gengas
Företaget Volters kraftvärmesystem producerar elkraft och värme genom att förgasa torr träflis. I
förgasaren bränns flisen vid hög temperatur med ett underskott av syre. Detta skapar en gas (gengas)
vilken används som bränsle I en gasmotor, som I sin tur driver generatorn. Processvärmen fångas upp i
vatten som kan användas för t.ex. olika uppvärmnings- och torkningsbehov. Tekniken ersätter en liter
fossil eldningsolja med cirka två kilo torr träflis 46.

Energilagring
Vätgas
Se under energiproduktion

Batteri
Lagring av el i batteri blir intressantare eftersom priset på batterier minskar kraftigt samtidigt som
behovet ökar för att balansera elnätet och kunna lagra sin egenproducerade el. Batterier är
energieffektiva och arbetar med små förluster. De passar bäst för lagring av mindre volymer över
kortare tid.
Den vanligaste typen är litiumbatterier som används i bilar och även stationär lagring, men det finns
även av typen nickel-metalhydrid (NiMH) som tillverkas i Sverige och används vid stationära
applikationer. För att lagring av el skall bli intressant krävs att nya affärsmodeller skapas som bättre
speglar tillgång och efterfrågan samtidigt som möjligheterna i ett smart elnät utnyttjas.
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https://volter.fi/svenska/
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Bild 19 47 Prisutveckling litiumjonbatterier

Ved/flis/pellets
Att utnyttja förnybara bränslen från skogen är ett utmärkt sätt att lagra energi från avverkningstillfälle
till tid då värme behövs.

Övriga tjänster
Biokol
Biokol är förkolnad biomassa till exempel träkol som framställts med pyrolys och som används i
odling. Pyrolys skiljer sig från förbränning med fri syretillförsel där det bildas aska istället för kol och
att kolet då avgår som koldioxid.
Biokols nedbrytningstid uppskattas under optimala förhållanden till 0,5 % per år, och en halveringstid
på ca 1400 år. Detta kan jämföras med nedplöjd halm som kan brytas ned till 50 % redan under den
första månaden i en biologiskt aktiv jord. Detta har lett till antaganden om att kunna använda biokol
för att långsiktigt fixera kol från atmosfären. Det skulle också kunna innebära att biokol kan användas
för att på lång sikt höja kolhalten i jorden, med alla fördelar det för med sig. Tekniken är idag
knappast lönsam men om värdet av upptag och stabil lagring av kol på något sätt kan ersättas
ekonomiskt så kan det bli intressant speciellt om det kommer serieproducerad utrustning.

47

https://bnef.turtl.co/story/neo2018?teaser=true
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Förslag till fortsättning av projektet
Under arbetet på förstudien har intresset och engagemanget från olika aktörer varit så stort att det ger
stöd till att fortsätta med ett genomförandeprojekt. Materialet och upplägget i slutrapporten skapar en
bra grund för att ta fram informationsmaterial, workshopupplägg mm.
Målgrupp
I första hand är målgruppen aktiva lantbrukare i andra hand personer och organisationer som är
intresserade av energiomställning i de gröna näringarna
Aktörer
De identifierade aktörerna som är intressanta i ett genomförandeprojekt är:
Aktiva inom de gröna näringarna, LRF, Länsstyrelse, Region Gotland, Maskinleverantörer,
Leverantörer av inomgårdsutrustning, Leverantörer energiutrustning, Greppa Näringen,
Hushållningssällskapet, Energimyndigheten, RISE, SLU.
Metoder och aktiviteter
För att sprida kunskap och öka engagemanget för energiomställning är LRF:s lokalavdelningar den
viktigaste målgruppen. Det kan ske som workshop i avdelningen, studiecirkel i energiomställning och
fördjupande informationsträffar eller utbildningar. Materialet och informationen skall hållas nära
praktiken för att skapa engagemang.
Affärsmöjligheter
Att i genomförandeprojektet kunna ge stöd till intresserade potentiella entreprenörer. Det kan vara i
form av kalkyler, affärsplaner, utbildningar, workshops, ERFA-grupper.
Räknesnurran
Att använda som en del av koldioxidbalans för gården alternativt att utveckla ett verktyg för
koldioxidbalans och för kalkylering av koldioxidutsläpp vid byte av drivmedel och leverantör av
mineralgödsel. Den behöver kompletteras med beräkningsverktyg för animalieproduktion och utsläpp
och upptag från mark och grödornas tillväxt
Tid
Start på ett genomförandeprojekt bör vara våren 2019 och sträcka sig till våren 2021

Jag vill tacka alla (ingen nämnd och ingen glömd) för allt stöd och hjälp jag har fått under arbetet med
förstudien. Det finns ett stort engagemang från många parter i området och frågan diskuteras dagligen.
De gröna näringarna är i centrum när den svarta kolatomen skall bytas ut mot den gröna cellen

Akebäck 2018-10-30
Bernt Pettersson
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Bilagor
Exempel på Koldoixidutsläpp och upptag.
Enhet

Utsläpp kg
CO2e

Dieselolja
HVO
RME

Liter
Liter
Liter

Kvävegödsel utan
lustgasrening

1 Kg kväve

8

Kvävegödsel med
lustgasrening

1 Kg kväve

3,6

Tillväxt skog (genomsnitt)

1 skm3/år
1 kg
torrsubstans

Tillväxt fältgrödor

Flygresa Visby-Bromma
Flygresa till Thailand
Flygresa till Thailand.
Inklusive höghetseffekt
Genomsnittssvenskens
koldioxidutsläpp

Upptag kg
CO2e

2,9
0,4
1,1

410
1,5

ToR /pers
ToR /pers

320
2 000

ToR /pers

4 000

1 år

10 000
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Ordlista
Ord
Biodiesel

Förklaring
Samlingsnamn för FAME och HVO. Biodiesel används som inblandning i diesel och som ren
biodiesel.

Biodrivmedel

Vätskeformiga eller gasformiga drivmedel för transportsektorn som framställs av biomassa.

Biogas

Huvudsakligen metan som framställs genom rötning av biologiskt nedbrytbart material,
exempelvis slam från reningsverk, avfall från livsmedelsindustri eller sorterat hushållsavfall.
Kan efter uppgradering användas som drivmedel

Koldioxidekvivalenter

CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har
olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning

ED95

Etanolbaserat drivmedel för anpassade dieselmotorer. Används i tunga lastbilar och bussar.

Emission
FAME

Fettsyrametylester (engelska: Fatty Acid Methyl Ester), i vardagligt tal biodiesel. FAME
produceras från olika typer av växtoljor
Samlingsnamn för Jord och skogsbruk samt trädgårdsnäringen
Gigawatt= 1000 MW

Gröna näringarna
GW
Uppvärmningspotential
Totala bidraget till den globala uppvärmningen ur ett 100 årsperspektiv
(GWP)100
Hydrogenated vegetable oils, vätebehandlad vegetabilisk olja, en form av biodiesel som
liknar fossilt dieselbränsle. Produktionen baseras på olika typer av växtoljor eller
HVO
biprodukter och avfall som tallolja eller animaliska fetter
IPCC
Metan
MW
RME
TW
WP

FN:s klimatpanel som skall förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över
kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga
och socioekonomiska påverkan.
Bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer.Metan är den största
beståndsdelen biogas

Megawatt = 1000 KW
Rapsmetylester, en form av FAME/biodiesel som baseras på rapsolja.
TerraWatt = 100 GW
Maximal teoretisk effekt mätt i Watt (p)eak (t.ex. 300 Wp) för en solcellsmodul

