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Sammanfattning 
 
Olika studier visar att animalieproduktionen, sett ur ett livscykelperspektiv, är en 
energikrävande verksamhet som tar stora markarealer i anspråk. I västvärlden 
konsumeras i genomsnitt större kött- och proteinmängder än vad kroppen behöver 
ur näringssynpunkt. Syftet med studien är att ur ett livscykelperspektiv och för 
svenska förhållanden kvantifiera den användbara energi från förnyelsebara 
resurser som kan ersätta användningen av fossila resurser, vid en minskad 
konsumtion av mjölk, nöt- och fläskkött motsvarande 5 kg protein per person och 
år. Detta motsvarar ca 15 % av dagens totala proteinkonsumtion i Sverige, 33 kg 
per person och år, och ca 23 % av dagens konsumtion av animaliskt protein, 22 kg 
per person och år. Det rekommenderade intaget av protein är 20 kg per person och 
år. 
 
Den frigjorda arealen som uppstår vid en minskad animaliekonsumtion kan 
användas till odling av energigrödor. Systemanalysen baserades på 
litteraturuppgifter om dels de totala primärenergiinsatserna, som krävs för 
framställningen av animaliskt protein (d v s direkta plus indirekta energiinsatser 
vid produktion och distribution av diesel, el, handelsgödsel etc.), och dels 
användningen av åkermark för foderproduktion. Analysen omfattar 
livsmedelskedjan från produktion av insatsvaror fram till gårdsgrind. 
 
Den genomförda systemanalysen resulterade i att med samma insatser som vid 
produktion av dagens animaliska protein kan drygt 10 % av den eldningsolja som 
idag används i Sverige, ersättas med energi från förnyelsebara källor vid en 
minskad konsumtion av animaliska produkter motsvarande 5 kg protein per 
person och år. Beaktas den totala användningen av oljeprodukter i Sverige kan 
över 2,1 % ersättas. 
 
Animalieproduktionen och konsumtionen av animaliskt protein kommer i ett 
framtidsperspektiv ha en betydelsefull roll för ett miljömässigt hållbart 
energisystem. En minskad animaliekonsumtion har även positiva effekter på 
jordbrukets utsläpp av ammoniak och närsaltet vilket i ett bredare perspektiv kan 
vara betydelsefullt för en ekologisk hållbar samhällsutveckling. 



  3(43) 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ............................................................................................................................................. 4 

2. SYFTE........................................................................................................................................................ 5 

3. DISPOSITION .......................................................................................................................................... 5 

4. BAKGRUND ............................................................................................................................................. 6 
4.1 ENERGIANVÄNDNING I LIVSMEDELSKEDJAN ......................................................................................... 6 
4.2 ÅKERANVÄNDNINGEN I SVERIGE OCH ANVÄNDNINGEN AV FÖRNYELSEBAR ENERGI ............................ 8 

5. METOD ..................................................................................................................................................... 9 
5.1 SYSTEMANALYS.................................................................................................................................... 9 
5.2 LIVSCYKELANALYS............................................................................................................................... 9 
5.3. SYSTEMBESKRIVNING ........................................................................................................................ 11 
5.4 FUNKTIONELL ENHET .......................................................................................................................... 12 
5.5. SYSTEMAVGRÄNSNING OCH ANTAGANDEN........................................................................................ 12 

6. RESULTAT ............................................................................................................................................. 14 
6.1 INVENTERING OCH SYSTEMANALYS .................................................................................................... 14 

6.1.1 Proteinintagets fördelning mellan mjölk, nötkött och fläskkött .................................................. 14 
6.1.2 Åkerarealens användning ........................................................................................................... 16 
6.1.3 Energi ......................................................................................................................................... 17 
6.1.4 Andel fossil energi som kan ersättas av förnyelsebar energi...................................................... 20 

6.3 KÄNSLIGHETSANALYS ........................................................................................................................ 23 
6.3.1 Slaktutbytet för nötboskap .......................................................................................................... 23 
6.3.2 Avkastning från skördar ............................................................................................................. 24 

7. DISKUSSION.......................................................................................................................................... 25 
7.1 METODIKDISKUSSION ......................................................................................................................... 25 
7.2 DISKUSSION KRING RESULTAT ............................................................................................................ 28 
7.3 ANIMALIEPRODUKTIONEN I SVERIGE .................................................................................................. 29 

8. SLUTSATSER......................................................................................................................................... 30 

REFERENSLISTA ..................................................................................................................................... 32 

BILAGA 1.................................................................................................................................................... 37 
BERÄKNING AV ANDELEN FETT- OCH BENFRITT KÖTT FRÅN NÖT OCH GRIS 

BILAGA 2.................................................................................................................................................... 38 
BERÄKNING AV PROTEININNEHÅLL I MJÖLK, NÖT- OCH FLÄSKKÖTT 

BILAGA 3.................................................................................................................................................... 39 
BERÄKNING AV MARKANVÄNDNING OCH ENERGIÅTGÅNG FÖR EN FUNKTIONELL ENHET 

BILAGA 4.................................................................................................................................................... 41 
BERÄKNING AV ENERGIAVKASTNING SAMT ENERGIANVÄNDNING I SAMBAND MED VIDAREFÖRÄDLING, VID 
 EN MINSKAD KONSUMTION AV ANIMALIEPROTEIN 

BILAGA 5.................................................................................................................................................... 43 
BERÄKNINGAR FÖR ODLING AV SALIX 



  4(43) 

1. Inledning 
I takt med en gradvis ökande miljömedvetenhet har bilden av miljöproblemen blivit alltmer 
komplicerad, genom att fokus har förflyttats från punktutsläpp till mer diffusa utsläpp. Många 
miljöproblem är idag sammanlänkade med vårt konsumtions- och levnadsmönster. Det är med 
andra ord hur vi konsumenter väljer att leva, samt utformningen av samhället, som styr i vilken grad 
omgivningen påverkas. Exempelvis har samhällets användning av fossila resurser en avgörande roll 
för miljön (Ristinen och Kraushaar 1999). 
 
Fossila bränslen utgör ändliga resurser samt bildar vid förbränning luftföroreningar som bidrar till 
en rad olika miljöproblem, bl.a. växthuseffekten. I Sverige svarar fossila bränslen för 40 procent av 
den totala energianvändningen (Energimyndigheten 2003). I arbetet för en hållbar utveckling 
beslutade Sveriges riksdag 1997 att påbörja omställningen till ett miljömässigt hållbart 
energisystem. En del i detta arbete är att byta ut de fossila bränslena till förnyelsebara (Regeringens 
proposition 2001/02:55). 
 
Under det senaste århundradet har ökade hektarskördar och effektivare husdjur radikalt förbättrat 
livsmedelsförsörjningen i Sverige och andra industriländer. Effektivisering som skett inom 
jordbruket, genom strukturomvandlingen, har medfört ökade energiinsatser i form av handelsgödsel 
och pesticider1. Beräknas kvoten mellan den energi som fås med skörden och den tillförda 
energiinsatsen per hektar, erhålls i medeltal 10 före industrialiseringen och 1 i modern tid (Tivy och 
O´Hare 1981). Ju högre denna kvot är, desto energieffektivare är produktionen. En stor del av 
energiinsatserna härstammar från fossila bränslen. 
 
Kött är den produktgrupp av livsmedel som är mest energikrävande sett ur ett livscykelperspektiv2 
(Naturvårdsverket 1997a). Energiåtgången för att producera 1 kg kött av de vanligaste köttsorterna, 
fläsk- och nötkött, ligger på 8,3 respektive 12,8 kWh. Detta kan jämföras med 0,86 kWh för ett kg 
baljväxter som är en likvärdig vegetabilisk gröda, då den innehåller protein (Bruce et al. 1997). 
Analyseras fördelningen av energianvändning mellan olika livsmedel under ett år i jordbruket är 
dock mjölk mest energikrävande, (Figur 1, avsnitt 4.1). Men sett ur ett livscykelperspektiv är 
energiåtgången endast 2,5 kWh per kg mjölk. Detta är dock en minimibeskattning då endast 
mejeriet och jordbruket ingår i beräkningarna (Naturvårdsverket 1997a). Skillnaden föreligger i 
produktionsmängderna per år, ju mer som produceras desto mer kan energianvändning fördelas. Ur 
energisynpunkt är därmed vegetabilisk livsmedelsproduktion att föredra eftersom det krävs mindre 
energi än vid produktion av animaliska produkter. Skillnaden beror på att endast en liten del av den 
energi som fås via fodret återfinns i animalieprodukterna. Resten avgår i form av värme från djuren 
etc. (Kretsloppsdelegationen 1998). 
 
Genom köttkonsumtionen konsumeras indirekt stora mängder spannmål, vilket medför att stora 
arealer åkermark behöver tas i anspråk. Ca 70 % av Sveriges spannmålsareal används för 
foderodling (Kumm 2002). Spannmålsodlingen i sin tur kräver stora insatser av produktionsenergi, 
och ger en betydande miljöpåverkan. Om ett uthålligt energisystem skall uppnås samt att 
användningen av fossila resurser ska minska, eller på sikt helt upphöra, är det troligt att en del av 
åkermarken i framtiden måste användas för odling av energigrödor (Nyström 1998). 
 

                                                 
1 Bekämpningsmedel 
2 Från och med råmaterialuttag till och med slutligt omhändertagande. 
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Idag är proteinintaget i Sverige för högt i förhållande till behovet. Genomsnittskonsumtionen är 33 
kg per person och år jämfört med rekommenderat intag på 20 kg per person och år. Två tredjedelar 
av det protein som konsumeras härstammar från animalier (SCB 2003a; Abrahamsson et al. 2001). 
Konsumtionen av köttvaror har sedan 1980 ökat med 10 kg per person och år, och den verkar inte 
minska (SJV 2003). 
 
Om dagens intag av proteiner anpassas till kroppens behovsnivå minskar den åkerareal som behövs 
för livsmedelsproduktion. Överskottsarealen som då uppstår, skulle kunna användas till produktion 
av energigrödor för att uppnå ett uthålligt energisystem.  

2. Syfte 
Detta arbete syftar till att, ur ett livscykelperspektiv, uppskatta hur stor andel fossil energi som kan 
ersättas med förnyelsebar energi, genom att odla energigrödor på den mark som friställs om 
konsumtionen av animaliskt protein minskar med 5 kg per person och år. 5 kg har valts för det 
representerar ett genomsnitt av de ca 10 kg som utgör dagens överintag av protein (SCB 2003a). 
Den minskningen som analyseras ersätts inte i undersökningen eftersom dagens proteinintag är 
högre än behovet. 
 
Studien avser att identifiera och kvantifiera användningen av markareal samt energiflöden i 
primärproduktionen3 av 5 kg protein från mjölk-, nöt- och fläskprodukter. Anledningen till att 
studien avgränsades till primärproduktionen för livsmedelskedjan, beror på att tidigare genomförda 
studier pekar på att det är i primärproduktionen, d.v.s. under spannmålsproduktion och uppfödning, 
som energianvändning är som störst. De övriga leden i livsmedelkedjan; förädling, handel, 
konsumtion och avfallshantering har jämförelsevis en lägre energiinsats av direkt energi4 
(Naturvårdsverket 1997a). 
 
Studien genomförs för att visa på vad en förändring av livsstilen kan medföra för positiva effekter 
på energisystemet. Kunskapen som framkommer kan användas som diskussionsunderlag av 
beslutsfattare, men även av en intresserad allmänhet. 

3. Disposition 
I det följande beskrivs först den energianvändning som uppstår i samband med produktion av 
livsmedel. Därefter ges en bakgrund till Sveriges användning av förnyelsebara resurser samt den 
framtida potentialen av förnyelsebara resurser (kap 4). Vidare följer en beskrivning av metodiken 
som tillämpas i studien. I avsnittet beskrivs systemanalysen och det systemanalytiska verktyg som 
studien utgår från, samt det system som studeras och de avgränsningar som gjorts (kap 5). Därefter 
kvantifieras och beskrivs resultatet från inventeringen samt resultatet från systemanalysen (kap 6). 
Vidare diskuteras resultatet och svårigheter i studien, samt animalieproduktionens resursanvändning 
(kap 7). Avslutningsvis presenteras de slutsatser som framkommit i studien (kap 8). 
 
För att underlätta läsandet inleds varje kapitel med en kort presentation av innehållet i kapitlet. 

                                                 
3 Jordbruket 
4 Den energi som åtgår i det studerade systemet i form av elektricitet, diesel etc. 
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4. Bakgrund 
Det första avsnittet belyser livsmedelproduktionens användning av energi. Därefter följer en 
beskrivning av dagens användning av, samt potentialen för, förnyelsebara resurser i Sverige.  

4.1 Energianvändning i livsmedelskedjan 
Miljöpåverkan och resursanvändning i samband med livsmedel uppstår i många olika led, från 
produktion av insatsmedel för jordbruket till dess att matavfall tas om hand. Denna studie fokuserar 
på energi- och markanvändning då syftet med studien är att kvantifiera den andel fossil energi som 
skulle kunna ersättas med förnyelsebar vid en minskad konsumtion av animaliskt protein.  
 
Livsmedelssektorn använder stora mängder energi. År 2000 skattades den direkta 
energianvändningen till ca 30 TWh, vilket motsvarar energiproduktionen från ca 6 normalstora 
kärnkraftsreaktorer (Carlsson-Kanyama och Engström 2003). Om istället 
primärenergianvändningen (direkta och indirekta energiinsatser) i livsmedelskedjan studeras, 
skattades användningen till drygt 100 TWh, vilket kan jämföras med den totala bruttoanvändningen 
av energi i Sverige på 600 TWh (Uhlin 1997). Energianvändningen är som störst i 
primärproduktionen. En stor del av energin i detta steg går åt till att framställa kött och mjölk (Figur 
1). 
 

Jordbrukets energianvändning fördelat på olika 
livsmedel

0
1
2
3
4
5

Kött Mjölk Spannmål för direkt
konsumtion

TW
h

 
Figur 1. Diagrammet visar hur den årliga energianvändningen (direkt 
energi) fördelas mellan olika livsmedelsråvaror (Naturvårdsverket 
1997a). 

 
Livsmedelskedjans miljöpåverkan är ett komplext område som har uppmärksammats mer och mer 
de senaste åren. Framförallt har det utförts olika livscykelanalyser på diverse livsmedel, där hela 
kedjan från produktion till konsumtion tas i beaktande. I en studie jämfördes energianvändningen ur 
ett livscykelperspektiv för fläsk och baljväxter (Olsson 1998). Energiinventeringen baserades på 
litteraturdata och täckte odling, djurhållning, slakt, transporter, förpackning och tillagning/förvaring 
i hushållet. Energiåtgången för att producera de tillagade baljväxterna var bara mellan 17-30 % av 
energiåtgången för fläsk (Figur 2). 
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Energiförbrukning per 200 g protein
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Figur 2. Energiförbrukning i livsmedelskedjan per 200 gram protein från 
olika källor (Olsson 1998). 

 
Det finns flera olika källor som visar att det krävs mer energi för att producera animaliska 
produkter, som mejerivaror och kött, än för att producera vegetabiliska livsmedel (Naturvårdverket 
1996). Detta beror till stor del på det extra steg som finns i kedjan, nämligen att omvandla 
vegetabilier i form av foder till animaliskt protein (Olsson 1998). För att producera 1 kg kött går det 
exempelvis åt upp till 10 kg spannmål (Naturvårdsverket 1997b). 
 
De livscykelanalyser som utförts på köttprodukter visar entydigt att det är i primärproduktionen, 
d.v.s. under foderproduktion och uppfödning, som miljöpåverkan och energianvändning är som 
störst. Dock visar de genomförda studierna att jordbrukets energiåtgång för att producera kött skiljer 
sig mellan olika köttslag. Det går åt mindre energi för att föda upp kycklingar och svin jämfört med 
nöt. Det beror på att kycklingar och svin kräver mindre foder per viktsenhet tillväxt än nötboskap. 
Även utsläppen av växthusgaser varierar kraftigt mellan olika köttslag. Utsläppen kan skilja med en 
faktor 10 mellan 1 kg kycklingkött och 1 kg nötkött (Olsson 1998; Johannisson och Olsson 1998; 
Cederberg och Darelius 2002; Carlsson-Kanyama 1998; LRF 2002). 
 
I Sverige finns det två olika produktionssystem för att producera nötkött, specialiserad 
nötköttsproduktion och nötköttsproduktion i samband med mjölkproduktion. Denna studie 
fokuserade på nötkött som härstammar från mjölkproduktionen då det utgör 70 % av det nötkött vi 
konsumerar (LRF 2002). Merparten av de tjurkalvar som föds får växa upp i en intensiv uppfödning 
innan de slaktas vid ca 18 månaders ålder. De kvigkalvar som föds krävs däremot i 
mjölkproduktionen, eftersom omsättningen av kor är hög (Hansson Inget årtal). 
 
I dag föds ca 3 miljoner grisar upp i Sverige. Det motsvarar ca 90 procent av den svenska 
fläskköttskonsumtionen (LRF 2002). I Sverige har den konventionella grisproduktionen fördelat sig 
i två produktionsformer, produktion av smågrisar och produktion av slaktsvin. I 
smågrisproduktionen befinner sig grisarna ungefär nio till tio veckor, då vikten ligger runt 25 kg. 
Därefter övergår de till produktionen av slaktsvin. Antingen stannar de på den egna gården, eller 
säljs till en annan gård som är specialiserad på att föda upp slaktsvin (Lindell Inget årtal). Studien 
ämnar att följa produktionen från smågris till slaktsvin eftersom studien avser att ha ett 
livscykelperspektiv. För övrigt är det slaktsvinen som utgör det fläskkött som konsumeras i Sverige.  
 
Uppfödning av nöt och svin baseras på både spannmål och koncentrat, vilket framförallt består av 
olika proteinråvaror och mineraler. Mellan 10 och 20 % av fodret importeras, eftersom 
konventionell köttproduktion använder exempelvis mycket brasiliansk soja (Cederberg 2002). 
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4.2 Åkeranvändningen i Sverige och användningen av förnyelsebar energi 
Den totala arealen åkermark för 2003 har uppskattats till 2 668 600 hektar (SJV 2004a). I Sverige är 
behovet av jordbruksmark för matproduktion mindre än befintliga arealer. I en utredning anges det 
att 2 miljoner hektar åkermark är tillräckligt för landets livsmedelsförsörjning 
(Kretsloppsdelegationen1998). Den framtida tillgången på jordbruksmark är direkt kopplad till 
efterfrågan på material och varor som kan produceras på ytan. Studier som gjorts med 
framtidsperspektivet 15- 25 år, visar ingen antydan på ett ökat behov av åkermark för att producera 
mat till den svenska marknaden. Istället visar de att det kommer att finnas ett överskott på åkermark 
på ca 300 000 – 1,2 miljoner hektar (Aspegren 1998). Det råder dock olika åsikter kring vad 
överskottsarealen av åker bör användas till; livsmedelsproduktion för export, energigrödor eller 
omställning av marken till skogsmark (Kretsloppsdelegationen 1998; Aspegren 1998). 
 
För att uppnå ett hållbart energisystem är det viktigt att ersätta kol, olja och naturgas med 
förnyelsebar energi från sol, vind, vatten och bioenergi (Energimyndigheten et al. 1999). Ett 
hållbart energisystem innebär i denna studie att energisektorn bidrar till ett ekologiskt uthålligt 
samhälle. Studien avser att fokusera på bioenergi. Bioenergi är energi från biomassa, d.v.s. material 
med biologiskt ursprung, som erhålls vid förbränning av biobränslen eller genom någon biologisk 
behandling. Till biobränslen räknas bl.a. trädbränslen, stråbränslen och energigrödor 
(Kretsloppsdelegationen 1998). Till skillnad från fossila bränslen förnyas biobränslen ständigt. 
Dessutom bidrar inte biobränslen till växthuseffekten. Vid förbränning frigörs nämligen 
motsvarande mängd koldioxid som växten tagit upp under sin tillväxt, därmed ökar inte 
koldioxidhalten i atmosfären (Naturvårdsverket och Boverket 2000). 
 
Mellan åren 1980 till 2002 har användningen av biobränslen fördubblats i Sverige. Idag utgör 
bioenergin en knapp femtedel (98 av 600 TWh) av den totala energin vi använder 
(Energimyndigheten 2003). Merparten av denna energi härstammar från skogen (Boverket och 
Naturvårdsverket 2000). Uppskattningen av den potential som finns för bioenergi från skogsbruket 
är större än dagens uttag. Olika analyser visar att användningen av bioenergi från skogen kan öka 
betydligt, till 120 - 220 TWh. Den stora spridningen beror på oenigheter om möjligheterna att 
kompensera utarmningen av näringsämnen genom återföring av aska (Kretsloppsdelegationen 
1998). 
 
Bioenergi från åkermark bidrar idag endast med 0,5-1 TWh till Sveriges energiförsörjning (Svebio 
2004). Maximalt skulle biobränslen från det svenska jordbruket kunna producera 20 TWh med ett 
framtidsperspektiv på 20 år. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) gör en liknande bedömning och 
uppskattar potentialen till 22 TWh per år. Detta förutsätter dock att samhället stödjer en fortsatt 
satsning på biobränslen genom olika miljöavgifter (Svebio 1998).  
 
Det faktum att vi har ett överskott av jordbruksmark i vårt land, samtidigt som det finns önskemål 
om att bibehålla det öppna odlingslandskapet, talar för att jordbruksmark i allt större omfattning 
kommer att användas för energiproduktion (Aspegren 1998). 
 
Från åkermark kan förnyelsebarbar energi till värme- och kraftproduktion eller till drivmedel 
erhållas på flera olika sätt: Vallgrödor kan rötas5 till biogas. Energiskog (Salix) kan utnyttjas i 
förbränningsanläggningar. Spannmål och oljeväxter kan användas för att tillverka biodrivmedel 
                                                 
5 En form av biologisk behandling där biomassa bryts ned i anaerob miljö, d.v.s. utan tillgång till syre. Som produkter 
erhålls biogas (huvudsakligen metan och koldioxid) samt en kompostliknande rötrest med stort innehåll av 
näringsämnen som kan användas som jordförbättringsmedel. 
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som etanol och rapsmetylester (RME), men även förbrännas direkt eller i pelleterad form. Även 
stråbränslen som halm och rörflen kan förbrännas i anläggningar för värme- och kraftproduktion 
(Svebio 1998). 

5. Metod 
I kapitlet följer en allmän beskrivning av systemanalyser. En kort redovisning av metoden ges som 
en bakgrund och översikt. Därefter följer en fördjupning i metodiken livscykelanalys, som denna 
studie har en karaktär av. Avslutningsvis beskrivs studiens system och systemets beräkningsbas 
samt de systemgränser och de antaganden som utfördes i analysen. 

5.1 Systemanalys 
Denna studie bygger på en systemanalys. Med system menas en mängd komponenter som är 
förenade till en helhet. Tillsammans bildar de en helhet vars egenskaper vanligtvis inte återfinns hos 
de enskilda komponenterna utan bara kan förstås utifrån den struktur som komponenterna bildar 
tillsammans (Gustafsson et al. 1982). En systemanalys beskriver därmed förenklat hur en del av 
verkligheten ser ut. 
 
Systemanalysen är en metodik av generell karaktär som kan användas för att undersöka komplexa 
problem. Systemanalysen söker svar på frågor om hur verkligheten fungerar eller skulle kunna 
fungera under vissa omständigheter (Gustafsson et al. 1982). Utgångspunkten inom systemanalysen 
är alltid ett syfte, till exempel att besvara frågan om hur stor andel fossil energi som kan ersättas 
med förnyelsebar genom att konsumera mindre animaliskt protein. Syftet avgör hur systemet ska 
avgränsas samt hur de enskilda delarna skall betraktas. Val av ingående delar i systemet är aldrig 
rätt eller fel, bara mer eller mindre lämpliga för att uppfylla syftet (Gustafsson et al. 1982). Det 
resultat som erhålls från en systemanalys hänger därmed samman med de val av systemgränser som 
gjorts för studien. 
 
Det finns många systemanalytiska verktyg som analyserar miljöpåverkan och olika aspekter på 
uthållighet (Rydh et al. 2002). En metod som under 1990-talet blivit väl känd är livscykelanalys, 
LCA. Här pågår metodutveckling och metoden har en egen ISO-standard (ISO 14040-14043). 
Under de senaste åren har en rad olika livscykelanalyser för livsmedel gjorts (t.ex., Olsson 1998; 
Johannisson och Olsson 1998; Cederberg 2002; Carlsson-Kanyama 1998; LRF 2002). Bedömning 
av resursanvändning under hela eller delar av livscykeln för en produkt kan också göras med andra 
metoder än LCA, t.ex. energianalys, emergianalys6 eller en analys av det ekologiska fotavtrycket. 
Val av miljösystemanalytiskt verktyg bestäms av analysens mål och avgränsningar (Rydh et al. 
2002). 

5.2 Livscykelanalys 
Livscykelanalyser kan kortfattat definieras som en process för att beskriva de sammanlagda resurs- 
och miljökonsekvenserna kopplade till samtliga aktiviteter från ”vaggan till graven”7 för att en 
produkt eller tjänst skall uppfylla en bestämd funktion (Rydh et al. 2002). 
 
En LCA består av fyra olika delar: definition av mål och omfattning, inventeringsanalys, 
                                                 
6 Emergi är ett mått på ackumulerad energi av ett visst slag som använts, direkt och indirekt, för att producera en 
produkt eller funktion. 
7 Ett begrepp som används för att markera att man betraktar hela ”livscykeln”, från utvinning av råvara över 
tillverkning, distribution, användning, återanvändning, underhåll och återvinning till sluthantering av avfall. 
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miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat. I den första fasen beskrivs studiens syfte och 
omfattning. Här definieras även systemets funktion, gränsdragningar och motiveringar till de 
antaganden som görs (Rydh et al. 2002). 
 
Om målet är att jämföra två olika system med varandra, vilket det är i denna studie, krävs en 
gemensam nämnare. Inom LCA kallas denna jämförelsebas för funktionell enhet (FE) och är ett 
mått på systemets prestanda eller funktion (Rydh et al. 2002). 
 
Datainsamling och beräkningar för att kvantifiera relevanta in- och utflöden av material och energi 
till och från produktionssystemet omfattas av inventeringsanalysen. Dessa data inkluderar 
användning av resurser samt emissioner till luft, mark och vatten som är knutna till systemet. Det 
insamlade datamaterialet utgör underlaget till miljöpåverkansbedömningen (Rydh et al. 2002). 
 
Miljöpåverkansbedömningen syftar till att underlätta tolkningen av inventeringsresultaten. 
Miljöpåverkansbedömningen kan i sig delas in i olika faser, bl.a. klassificering, karaktärisering och 
värdering. Klassificeringen innebär att de utsläppsparametrar som erhålls i inventeringen sorteras 
efter vilka miljöeffekter de kan orsaka. I karaktäriseringen beräknas (kvantifieras) hur mycket varje 
utsläppsparameter bidrar till respektive miljöeffekt. Ett och samma utsläpp kan bidra till flera 
miljöeffekter parallellt. I värderingen vägs slutligen de olika miljöeffekterna eller de olika 
miljöbelastningsparametrarna mot varandra; den sammanlagda miljöpåverkan kan då uttryckas i en 
enda skala. 
 
I tolkningsdelen av LCA-studien sammanförs resultaten från dels inventeringsanalysen och dels 
resultaten från miljöpåverkansbedömningen. I denna fas sker en bedömning av resultaten i relation 
till det definierade målet med studien samt omfattningen av denna, i detta steg kan även resultatets 
osäkerheter utvärderas med hjälp av exempelvis en känslighetsanalys. (Rydh et al. 2002). 
 
Denna studie avser inte att utföra en renodlad livscykelanalys. Dock följer själva arbetsprocessen 
och upplägget på studien metodiken för livscykelanalyser. Först utfördes en beskrivning av studiens 
mål och omfattning därefter gjordes en inventering som därefter kvantifierades i förhållande till den 
funktionella enheten. 
 
Studien utgår från ett livscykelperspektiv där såväl indirekta som direkta miljöeffekter i systemets 
olika delsteg inkluderas. Denna studie avser dock inte att identifiera och kvantifiera alla flöden 
under livscykeln utan avgränsades till energi och markanvändning med anledning av det 
formulerade syftet. I en renodlad livscykelanalys hade alla relevanta flöden följts för att erhålla en 
samlad bild av miljöpåverkan. Genom denna avgränsning skulle analysen kunna kallas för 
energianalys. En energianalys är en analys som oftast ingår i LCA, då livscykelanalysen influerades 
av energianalysen då dessa utvecklades parallellt under 1970-talet (Moberg et al. 1999). Analysen 
som utfördes i denna studie tar dock ett steg längre jämfört med en energianalys. Detta för att 
analysen kopplades till ett livsstilsproblem och resursproblem, fossil kontra förnyelsebar energi, där 
två olika system med olika förutsättningar jämfördes. I en energianalys följs enbart energi in och ut 
ur ett system, dvs. energieffektiviteten samt olika energikvalitetsbegrepp är oftast i fokus. En 
energianalys utförs därmed oftast för att effektivisera produktionssystemet. 
 
För övrigt avser inte denna studie att genomföra en miljöpåverkansbedömning som är ett steg i 
livscykelmetodiken. Detta beror på att det inte är syftet med studien att bestämma systemets totala 
miljöpåverkan. Dock avser denna studie att i likhet med tolkningsfasen utvärdera resultatets 
begränsningar. Detta genomförs i denna studie genom en känslighetsanalys. 
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Genom att utesluta vissa delar i livscykelmetodiken kan inte denna studie ses som lika bred jämfört 
med en vanlig livscykelanalys. För övrigt kan inte analysen göra anspråk på att bedöma systemets 
totala miljöpåverkan eftersom analysen avgränsades till energi- och markanvändning. Dessutom 
utfördes ingen miljöpåverkansbedömning som avser att värdera det studerade systemets samlade 
miljöeffekter.  

5.3. Systembeskrivning 
Studien omfattar livscykeln för nötkött, mjölk och fläskkött, fr.o.m. produktionen av insatsvaror till 
jordbruket (produktion av handelsgödsel, diesel, inköpt kraftfoder), och därefter alla aktiviteter vid 
produktionen på gården (Figur 3, system 1). Den geografiska systemgränsen är därmed 
gårdsgrinden, d.v.s. transporter från gården, slakteriprocesser och distribution ingår ej. 
 

 
Figur 3. De analyserade systemen och systemgränserna. System 1 beskriver hur systemet ser ut idag för framställning av animaliskt protein, 
och framställning av eldningsolja (EO1). System 2 beskrivs genom att lägga till den streckade pilen och rutan i system 1 (framställning av 
bioenergi) samt genom att dagens framställning av EO1 utgår. 

 
För att besvara syftet med studien konstruerades ett scenario, system 2, som innebär att den del av 
foderodlingen i Sverige och utomlands som ej behövs för foderproduktion, vid en minskad 
konsumtion av mjölk, nöt- och fläskkött, istället går till framställning av bioenergi (Figur 3, system 
2). Vidare omfattar studien livscykeln för framställning av eldningsolja som idag används, men 
ersätts i system 2 av förnyelsebara resurser. 
 
Resultatet från analysen visar den energi som kan ersätta fossil energi med förnyelsebar vid samma 
energiinsats, om konsumtionen minskade med 5 kg protein från mjölk, nöt- och fläskkött per person 
och år. 

System 1: Dagens framställning 
av animaliskt protein samt 
framställning av fossila resurser 

Tillsatsmedel 

Foderodling i 
Sverige 

Foderodling 
utomlands 

Animalieproduktion 

Mjölkprotein Nötköttsprotein Fläskprotein

Tillverkning 
av EO1 

Användning 
av EO1 

System 2: Framställning av 
bioenergi vid en minskad 
konsumtion av animaliskt protein 

Tillsatsmedel 

Foderodling i 
Sverige 

Foderodling 
utomlands 

Animalieproduktion 

Mjölkprotein Nötköttsprotein Fläskprotein

Framställning 
av bioenergi
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5.4 Funktionell enhet 
Den funktionella enheten (FE) definieras i studien som 5 kg animaliskt ätbart protein per år från 
mjölk, nöt- och fläskkött. Då FE är ätbart protein utgår analysen från att kvantifiera de 
konsumerbara mängder som motsvaras av 5 kg protein. Analysen utgår därmed från fett- och 
benfritt kött. 
 
I analysen fördelas 5 kg protein mellan mjölk, nöt- respektive fläskkött baserat på aktuella 
produktionsförhållanden. För beräkning av fördelningen hänvisas till avsnitt 6.1.1. 

5.5. Systemavgränsning och antaganden 
Studien bygger på data som har samlats in genom litteraturstudier. Använda data bygger på material 
som är insamlat mellan 1995 och 2003. Dataunderlaget är i första hand hämtat från andra LCA-
studier och statistik gällande för Sverige. Detta innebär att studien inte baseras på någon specifik 
gård utan avser att behandla svensk animalieproduktion i allmänhet. 
 
Analysen baserades på den totala energianvändningen (primärenergianvändningen), det vill säga 
förutom den direkta energiinsatsen inkluderades även de indirekta energiinsatserna, till exempel 
energianvändning vid framställning och distribution av diesel, elektricitet och handelsgödsel. Här 
har dock inga energikvalitetsbegrepp, som till exempel exergi8 och emergi, behandlats. 
 
Studien avser inte att ta hänsyn till eventuella hälsoaspekter på en minskad animaliekonsumtion. 
Proteinrika livsmedel är ofta rika på mineraler såsom järn, kalcium, zink och selen. Om hänsyn tas 
till att rekommendationen ska uppfyllas för dessa näringsämnen är det svårt att föreslå en sänkning 
av proteinintaget (Dahlin och Lindeskog 1999). Det finns dock vegetabiliska livsmedel, som 
baljväxter, där nämnda näringsämnen finns varpå denna avgränsning ej inverkar på studiens 
resultat.  
 
Ingen bedömning görs heller angående ekonomiska aspekter på en förändrad produktion. En 
förändrad produktion kan ge ekonomiska konsekvenser för jordbrukarna, då inte lika många djur 
behövs, som i sin tur kan leda till nedläggningar. Dessutom kan det förekomma ekonomiska 
skillnader i ersättning av energigrödor och foderspannmål. Studien avser dock endast att visa och 
eventuellt ge diskussionsunderlag för en potentiell förskjutning från foderodling till energiodling, 
vilket i ett framtidsperspektiv eventuellt inte har någon ekonomisk inverkan då samhället idag 
stödjer en omställning för hållbar energiproduktion. 
 
För grisproduktionen har inte tillverkning av bekämpningsmedel inkluderats i det studerade 
systemet då denna del har uteslutits från den livscykelanalys varifrån data hämtats (Cederberg och 
Darelius 2001). Detta motiverades med att tidigare studier visat att tillverkningen av pesticider står 
för en mycket liten del av resursbehov och emissioner i förhållande till övriga delar av 
odlingssystemet. När det gäller produktionssystemet för mjölk och nötkött har produktionen av 
bekämpningsmedel inkluderats då det innefattades i den livscykelanalys varifrån data hämtades 
(Cederberg och Mattsson 2000). 
 
Medicinanvändning, liksom produktion av veterinärmediciner, ingår ej i studien då detta har 
uteslutits i de analyser som denna studie utgår från (Cederberg och Mattsson 2000; Cederberg och 
Darelius 2002). För produktionen av fläskkött motiverades detta med att det är sannolikt att denna 
                                                 
8 Ett begrepp som syftar på energins användbarhet, när man mäter exergi mäter man “energikvalitet”. 
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användning i likhet med produktion av pesticider står för en mycket liten del av det totala 
resursbehovet och emissioner i förhållande till övriga odlingssystemet (Cederberg och Darelius 
2001). När det gäller produktionssystemet för mjölk och nötkött grundades denna uteslutning på en 
holländsk studie som visade att den potentiella miljöpåverkan från produktionen av mediciner för 
användning i mjölkproduktionen var mycket liten (Cederberg 1998). Därmed utfördes här 
antagandet att denna inverkan även är liten för nötköttsproduktionen då dessa system har ett nära 
samband i Sverige. 
 
Produktion av kapitalvaror i form av maskiner och byggnader har uteslutits i studien då dessa 
uteslöts i den litteratur som studien baserades på (Cederberg och Mattsson 2000; Cederberg och 
Darelius 2002). När det gäller kapitalvaror i form av jordbruksmaskiner redovisade en av studierna 
för att denna andel kan ha en ganska stor inverkan på den totala energianvändningen i systemet (ca 
15 %) (Cederberg 1998). Dessutom används vissa maskiner endast under en begränsad tid på året. 
Dock uteslöt författarna produktionen av maskinerna på grund av brist på data för de maskiner som 
används för produktionen av koncentrat utanför Sverige, vilket för deras fall hade medfört en stor 
osäkerhetsfaktor vid jämförelsen av ekologisk och konventionell produktion. Detta för att den 
ekologiska produktionen inte baseras på foderkoncentrat i samma utsträckning (Cederberg och 
Mattsson 2000). I denna studie påverkar inte uteslutningen av produktionen av maskiner nämnvärt 
studiens resultat, då detta enbart inverkar på tillförd energi för att producera den funktionella 
enheten. Med andra ord krävs en större energiinsats för att erhålla samma resultat. 
 
Analysen avser endast att belysa svenska förhållanden för animalieproduktionen. Dock härstammar 
en del av det foder som den svenska animalieproduktionen förbrukar från andra länder. Det handlar 
främst om råvaror till foderkoncentrat och kraftfoder. Därmed inkluderades den markareal och de 
energiinsatser som används utomlands. 
 
Produktionen av sojabönor, som här antas vara den vanligaste proteinkällan i foder, sker framförallt 
i USA och Brasilien (Mattsson et al. 2000). Eftersom Sveriges foderindustri tar avstånd från 
användningen av genmodifierade produkter antas i denna studie, liksom i studien av Cederberg och 
Darelius (2002), sojaproduktionen ske i Brasilien. Vidare görs antagandet att den markareal som 
idag används för produktion av sojabönor istället används för att producera spannmål som går till 
förbränning. Detta antagande görs för att förenkla systemanalysen, inte för att spannmålsproduktion 
för energiframställning skulle vara det mest sannolika alternativet till sojaproduktion, då det uppstår 
ett etiskt dilemma. Dock avser inte studien att beakta de etiska dilemman som kan uppstå vid 
användning av grödor till energiutvinning istället för, exempelvis föda. Som nämns inledningsvis 
finns det flera sätt att ta tillvara den överskottsareal som idag finns samt frigörs vid en minskad 
konsumtion av animalier. Denna studie avser att belysa ett av alternativen för att erhålla ett 
diskussionsunderlag. 
 
Studien avser att utgå från dagens tekniska kunnande samt dagens produktionssystem och 
växtföljder. Detta innebär att studien fokuserar på de grödor som det idag är tekniskt möjligt att 
utvinna energi från. Utifrån dagens produktionssystem anpassas energiframställningen i system 2 
till de grödor som idag används för att producera foder. Som en jämförelse analyseras även 
antagandet om Salix istället skulle odlas på den frigjorda arealen vid en minskad konsumtion av en 
funktionell enhet. Dock beaktades ej de tekniska och ekonomiska problem som idag finns för en 
storskalig produktion och användning av vissa energikällor. 
 
Den energi som erhålls från förnyelsebara bränslen i studien antas ersätta dagens användning av 
eldningsolja. Eldningsolja tillhör liksom bensin och diesel petroleumprodukter och tillverkas av 
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råolja, som utgör en fossil resurs. Oljeprodukter är dessutom tillsammans med elektricitet den 
enskilt största fossila resurs som används i Sverige (Energimyndigheten 2003) Av de oljeprodukter 
som finns valdes eldningsolja för att det är den produkt som i huvudsak används av hushållen för 
värmeproduktion då studien i huvudsak utgår från ett konsumentperspektiv. För övrigt skiljer sig 
inte energiåtgången vid framställningen av de olika petroleumprodukterna, energiåtgången ligger 
mellan 0,06-0,1 MJ/MJ (Uppenberg et al. 2001a och b), varpå val av oljeprodukt inte inverkar 
nämnvärt på studiens resultat. 
 
Animalieproduktionen genererar stora flöden av stallgödsel. Studien avser inte att kvantifiera dessa 
flöden eftersom de används inom systemet. Dock tas hänsyn till användningen då det minskar 
bruket, och därmed produktionen, av handelsgödsel. 

6. Resultat 
Följande kapitel avser att behandla de beräkningar som utförts för att erhålla studiens resultat. Detta 
genomförs genom att bryta ner syftet i olika delsteg som avser att leda läsaren fram till resultatet. 
Varje delsteg är uppbyggt så att först sker en presentation av den beräkning som behandlas, därefter 
följer resultatet från inventeringen som identifierar de data som behövs för beräkningen, för att 
slutligen utföra en kvantifiering i förhållande till den funktionella enheten. Kapitlet avslutas med en 
känslighetsanalys. 

6.1 Inventering och systemanalys 
Livscykelmetodiken är en iterativ process, vilket innebär att resultatet från senare faser gör att det 
ibland blir nödvändigt att gå tillbaka och göra förändringar i tidigare faser (Rydh et al. 2002). Detta 
är även proceduren i denna studie. 
 
För att kunna beräkna hur stor andel fossil energi som kan ersättas med förnyelsebar, genom att 
odla energigrödor på den mark som friställs om konsumtionen av animaliskt protein minskar med 5 
kg per person och år, måste syftet brytas ner i flera olika steg. 
 
I det första steget fastställs vad som i studien menas med 5 kg ätbart animalsikt protein, dvs. hur 
stor del som utgörs av mjölk, nöt- och fläskkött. Detta är studiens funktionella enhet (FE). För att 
komma fram till denna fördelning användes för mjölk en standardiserad enhet, energikorrigerad 
mjölk (ECM) 9. Steg två i analysen avser att beräkna den areal som åtgår för att producera den 
funktionella enheten. I steg tre beräknades hur mycket energi som kan utvinnas från olika grödor 
som odlas på den friställda arealen. Det sista steget ämnar att kvantifiera hur mycket eldningsolja 
och i ett vidare perspektiv användningen av oljeprodukter, de odlade grödorna skulle kunna ersätta 
vid en minskad konsumtion av en funktionell enhet i Sverige. 

6.1.1 Proteinintagets fördelning mellan mjölk, nötkött och fläskkött 
Detta avsnitt avser att beskriva beräkningarna för steg ett i analysen. Analysen utgår från den 
funktionella enheten 5 kg ätbart protein per år från mjölk, nöt- och fläskkött. Dessa 5 kg fördelas 
med hänsyn till ett produktionsförhållande, därmed görs antagandet att det som produceras även 
konsumeras. För att beräkna hur stor mängd av 5 kg protein som utgörs av ECM, nöt- respektive 
fläskkött, utgår beräkningarna dels från den årliga produktionen av nöt- och fläskkött, samt dels från 
vad en mjölkko årligen producerar eftersom produktionen av mjölk (ECM) och nötkött har ett fast 

                                                 
9ECM är ett internationellt referensmått som används av mejerierna där mängden mjölk (kg) är omräknad till en 
energikoncentration på 750 kcal, vilket motsvarar 4,0 procent fett och 3,3 procent protein (Dahlin 2002). 
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förhållande.  
 
Under 2003 producerades 140 400 ton nötkött (inklusive fett och ben) och 288 000 ton fläskkött 
(inklusive fett och ben) (SJV 2004b). Ungefär 117 000 ton av angivna mängder utgjordes av fett- 
och benfritt kött för nöt, och för fläskkött var motsvarande andel ca 211 800 ton (för beräkning av 
dessa mängder, se Bilaga 1). För varje kg fett- och benfritt nötkött producerades således 1,8 
(211 800 000/117 000 000) kg fett- och benfritt fläskkött. 
 
Produktionen av ECM och nötkött har som sagt ett fast produktionsförhållande då analysen utgår 
från det nötkött som bildas vid mjölkproduktionen. För att få fram detta förhållande, mellan 1 kg 
nötkött och ECM, utgår beräkningarna från vad en svensk medelmjölkko årligen producerar. 
 
En svensk mjölkko producerar i medeltal 8862 kg ECM per år och 1,06 levande kalv per år. 
Rekryteringen är 39 % (Svensk mjölk 2003). Detta innebär att 0,39 kvigkalv per ko och år behövs 
för rekrytering. Resterande andel, 0,67 (1,06-0,39) kalvar per ko och år, kommer att gå vidare till 
någon form av köttuppfödning. En kalv genererar vid slakt 228,5 kg fett- och benfritt kött 
(Cederberg och Darelius 2002), medan 195 kg fett- och benfritt kött erhålls från en ko (Cederberg 
och Stadig 2001). Baserat på dessa uppgifter har i Tabell 1 beräknats hur mycket en svensk 
medelko årligen levererar. 
 

Tabell 1. Årsproduktion från en svensk genomsnittsko. 
 

Produkt Produktmängd (kg) 
 ECM 8862 

Fett- och benfritt kött från kalv 153 
Fett och benfritt kött från ko 76 

 
För varje kg fett- och benfritt nötkött producerades det följaktligen 38,7 (8862/(153+76)) kg ECM. 
Utifrån ovanstående beräkningar har produktionsförhållandet mellan ECM, nöt- och fläskkött 
identifierats (Tabell 2). Detta produktionsförhållande utgör grunden för att definiera analysens 
funktionella enhet. 
 

Tabell 2. Produktionsförhållandet mellan ECM, fett- och benfritt nöt- och fläskkött. 
 

Produkt Produktmängd (kg) 
Fett- och benfritt nötkött 1,0 

Fett- och benfritt fläskkött 1,8 
ECM 38,7 

 
Den funktionella enheten sattes till 5 kg protein från ECM, nöt- och fläskkött. För att definiera hur 
stor andel av 5 kg protein som utgörs av ECM, nöt- och fläskkött beräknades först proteininnehållet 
i det identifierade produktionsförhållandet för att därefter kunna kvantifiera den funktionella 
enheten.  
 
Proteininnehållet i det identifierade produktionsförhållandet är 1,83 kg, se bilaga 2 för beräkning.  
 
Produktmängderna av ECM, nötkött och fläskkött som tillsammans innehåller 5 kg protein 
beräknades genom att multiplicera värdena i Tabell 11 (Bilaga 2) med faktorn 2,73 (5/1,83) (Tabell 
3).  
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Tabell 3. Fördelningen av ECM, nöt- och fläskkött för den funktionella enheten (FE). 
 

Produkt Produktmängd (kg) Proteininnehåll (kg) 
Fett- och benfritt nötkött 2,73 0,55 

Fett- och benfritt fläskkött 4,95 0,96 
ECM 106 3,50 
Totalt - 5,01 

 
Det första steget i analysen definierade hur stor andel av den funktionella enheten som utgörs av 
ECM, fett- och benfritt nöt- och fläskkött. 106 kg ECM, 2,73 kg fett- och benfritt nötkött samt 4,95 
kg fett- och benfritt fläskkött utgör tillsammans den funktionella enheten på 5 kg protein. 

6.1.2 Åkerarealens användning 
Produktionen av ECM, nöt- och fläskkött tar mark i anspråk. Följande avsnitt redogör för 
dataunderlaget och beräkningarna för steg två i analysen. 
 
En LCA-studie av Cederberg och Mattsson (2000) visade att det årligen används 1925 m2 för att 
producera 1000 kg ECM. Eftersom aktuell studies funktionella enhet var 1000 kg ECM har 
markarealen allokerats10 mellan produkterna ECM och nötkött. I nämnd studie belastades ECM 
med 85 %, och nötkött med 15 %. Den totala markarealen för produktionen av ECM och nötkött var 
således med hänsyn till ovanstående uppgifter 2265 m2 per år. I grisproduktionen används 14,8 m2 
per år för att producera 1 kg fett- och benfritt fläskkött (Cederberg och Darelius 2002). 
Åkerarealens användning fördelar sig på olika grödor samt skiljer sig för ECM/nötkött- respektive 
fläskköttsproduktion (Tabell 4). 
 
Tabell 4. Fördelning av åkermarkens användning för produktion av ECM/nötkött respektive fläskkött (Cederberg and 
Mattsson 2000; Cederberg och Darelius 2002). 
 

Grödor Användning av åkermark för 
produktion av 1000 kg ECM och 25 
kg fett- och benfritt nötkött per år 

(m2) 

Användning av åkermark för 
produktion av 1 kg fett- och 
benfritt fläskkött per år (m2) 

Vall, till ensilage, bete etc. 1000 0,15 

Spannmål, korn, havre etc. 588 11,9 

Ärtor 0 0,17 

Sockerbeta 118 0 

Sojaböna 235 2,5 

Raps 177 0,05 

Majs 59 0 

Solros 59 0 

Oljepalm 29 0 

Totalt 2265 14,8 

 

                                                 
10 Fördelning av resursanvändning på ingående och utgående delflöden i en process. 
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För att beräkna den areal som används per funktionell enhet utgår beräkningarna från Tabell 4 och 
från det identifierade förhållandet mellan ECM, nöt- och fläskkött som beräknades i avsnitt 6.1.1, 
106 kg, 2,73 kg respektive 4,95 kg. 
 
Produktionen av en FE använder idag en åkerareal av totalt 313 m2, fördelat på olika grödor (Bilaga 
3a och Figur 4). 
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Figur 4. Användningen av åkermark för produktion av en funktionell enhet (FE), uppdelat på ECM- och nötköttproduktion 
respektive fläskköttproduktion. 
 

Utifrån åkermarkens användning avgjordes vad för förnyelsebar energi som kan framställas i 
system 2. Analysen anpassades därmed till vilka grödor som idag odlas på övervägande delen av 
åkermarken per FE. Därmed följer endast en beskrivning av de grödor som studien har avgränsats 
till då dessa utgör 90 % (284 m2) av den totalt ianspråktagna arealen: vall, spannmål, soja och raps. 
I studien utfördes även, som en jämförelse, en analys om energiskog, Salix, istället odlades på den 
frigjorda ytan, mer om denna analys i avsnitt 6.1.3.1. 
 
Det andra steget i beräkningarna har kvantifierat den markareal som idag används för odling av 
foderspannmål och som teoretiskt skulle kunna användas för energiproduktion i system 2. 
Produktionen av fodergrödor i system 1 tar i anspråk en markareal på 284 m2 per funktionell enhet. 

6.1.3 Energi 
Det tredje beräkningssteget för att besvara syftet redogör för beräkningarna av hur mycket energi 
som kan utvinnas från olika grödor som odlas på den friställda arealen om konsumtionen minskade 
med en funktionell enhet (FE). För att kunna utföra denna beräkning måste steget delas upp i tre 
olika delsteg. Först beräknades den energi som kan utvinnas från den friställda arealen. Därefter 
kvantifierades energiinsatserna för framställningen av en FE och slutligen beräknades 
energiinsatsen för vidareförädlingen av grödorna till energibärare. 
 
Den energi som kan utvinnas från den frigjorda arealen vid en minskad konsumtion av animaliskt 

  ECM och nötköttsprod. 
 Fläskprod. 
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protein, FE, är beroende av grödornas avkastning. Studien utgick från normskörden år 2002 (Tabell 
5). Normskörden för spannmål baserades på korn, som är en av de vanligaste fodersädsgrödorna 
(Högberg och Pickova 2002). I studien gjordes antagandet att den markareal som idag används för 
produktion av sojabönor istället används för att producera spannmål som går till förbränning, varpå 
normskörden för korn användes i beräkningen.  
 

Tabell 5. Normskörd år 2002 för utvalda grödor (SCB 
2003a). 

 
Gröda Normskörd (kg/ha) 
Vall 5 200  

Spannmål 4 266 

Soja  4 266 

Raps  - 1 

 
1 Analysen utgår från areal istället för skördemängd. 
 

Vid rötning av vall av bra foderkvalitet blir utbytet mellan 0,3 och 0,35 m3 metan per kg organiskt 
material (Baky et al. 2002). Vid beräkningen användes den lägre siffran för att inte överskatta 
utbytet.  
 
Den energi som erhålls från förnyelsebara resurser från den frigjorda arealen beror på de 
energibärare som kan produceras och respektive värmevärde. Tabell 6 visar de energibärare och 
värmevärden som användes i beräkningarna. 
 
Tabell 6. Energibärare som kan produceras från de aktuella grödorna, samt tillhörande värmevärden. 
 

Gröda Energibärare Värmevärde 1 
Vall Biogas - uppvärmning, drivmedel 35,3 MJ/m3 

Spannmål Bränsle - uppvärmning 14,4 MJ/kg 
Raps RME - drivmedel 33,2 MJ/l 

 
1 Följande referenser har använts för värmevärden: Biogas (värmevärde för metan) från vall (Berglund och 
Börjesson 2003); spannmål vid förbränning (LRF 2004); RME (Uppenberg et al. 2001b). 
 
I system 2 ersätts produktionen av animaliskt protein genom att grödorna används som energikällor 
istället för till foder. Grödorna beräknades kunna generera 1618 MJ per FE (Bilaga 4a och Tabell 7) 
efter omvandling till lämpliga bränslen. Denna beräkning illustreras av flöde e i Figur 5, avsnitt 
6.1.4. 

Tabell 7. Energiinnehåll i förnyelsebara resurser som erhålls vid minskad 
animaliekonsumtionen motsvarande en funktionell enhet (FE). 

 
Gröda Energiinnehåll (MJ/FE) 

Vall 588 
Spannmål 745 

Sojabönor, spannmålsodling 229 
Raps 55 
Totalt 1618 
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Efter delsteg 1 följder delsteg 2 som avser att beräkna den energiinsats som krävs för att producera 
en FE, vilket också är energiinsatsen i system 2 för odlingen av grödorna, flöde a och c i Figur 5 
avsnitt 6.1.4. Energiinsatsen för att producera en FE beräknades genom att fastställa den mängd 
energi som går åt för att producera 5 kg protein från nöt, mjölk och gris. Följande data utgör 
grunden för att definiera denna energiåtgång. 
 
Cederberg och Mattson (2000) beräknade i en livscykelanalys att energiåtgången var 4176 MJ för 
1000 kg ECM inklusive 25 kg fett- och benfritt nötkött. För ett kg fett- och benfritt fläskkött 
beräknades energiåtgången till 22 MJ (Cederberg och Darelius 2002). Energianvändningen i båda 
dessa analyser angavs som primärenergi, vilket innebär att såväl direkta som indirekta 
energiinsatser inkluderades. 
 
Primärenergiinsatsen för att producera en funktionell enhet beräknades i studien till 552 MJ, från 
produktion av insatsmedel fram till gårdsgrind (Bilaga 3b). 
 
Slutligen kvantifieras det slutliga delsteget i steg tre, energiinsatsen för vidareförädling av grödorna 
till energibärare, flöde d i Figur 5 avsnitt 6.1.4. Energiåtgången för att producera metan, från vaggan 
till graven, av biomassa11, är 1,1 MJ/MJ metan (Ahlvik och Brandberg 2001). I denna studie har 
energiåtgången vid framställning av grödorna i jordbruket redan beaktats då det idag åtgår energi 
för att framställa fodergrödorna. För att undvika att energiåtgången vid odlingen av grödorna 
inkluderas två gånger dras detta steg bort. Således är energianvändningen för vidareförädling av vall 
till biogas 0,94 MJ/MJ bränsle (Ahlvik och Brandberg 2001). 
 
Energiåtgången för att producera RME genom hela livscykeln är 0,3 MJ/MJ bränsle (Uppenberg et 
al. 2001a). Dessa författare redovisar inte uppgifter för de olika stegen i kedjan, varför 
råvaruproduktionens energianvändning inkluderats två gånger i mina beräkningar. För spannmål 
gjordes antagandet att det inte går åt någon annan energi än vid råvaruproduktionen, då grödan inte 
vidareförädlas för förbränning. 
 
Energiinsatsen för att vidareförädla de grödor som i system 1 används till foder men i system 2 
vidareförädlas till energikällor har beräknats till 569 (552+17) MJ/FE (Bilaga 4b). 
 
Sammanfattningsvis har steg tre i analysen kvantifierat den energi som kan utvinnas på den 
frigjorda arealen om konsumtionen minskade med en FE, 1618 MJ. Energiinsatsen för produktion 
av FE och produktion av grödorna har beräknats till 552 MJ och energiinsatsen för att vidareförädla 
de identifierade grödorna till energibärare har beräknats till 569 MJ. 
 
6.1.3.1 Energi vid odling av Salix 
Som en jämförelse utfördes antagandet att energiskog med Salix odlas på den frigjorda arealen 
istället för att befintliga grödor går till energiproduktion. Beräkningarna för denna jämförelse 
delades också upp i de olika steg som beskrivs inledningsvis i kapitlet. Steg 1 och 2 (avsnitt 6.1.1 
och 6.1.2) är desamma. Dessa steg resulterade i att för produktion av en funktionell enhet används 
284 m2 åkermark. Nedan följer en beskrivning av beräkningarna för steg tre i analysen, men med 
antagandet att Salix istället odlas på den frigjorda arealen. 
 
Även vid odling av Salix är energimängden som erhålls beroende av energiskogens avkastning och 
                                                 
11 Biomassa utgörs i detta fall av lucern som är en vallgröda. 
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energiinnehåll. Avkastningen från en odling med Salix ligger i genomsnitt på 6400 kg/ha och år 
under en omloppsperiod (Wittgren et al. 2004). Samma källa anger ett energiinnehåll på 19,2 MJ/kg 
för Salix. 
 
Den energi som kan utvinnas från förnyelsebara resurser för att ersätta dagens användning av fossila 
resurser beräknades till 3492 MJ per person och år vid en minskning av proteinkonsumtionen med 
en funktionell enhet (Bilaga 5 och flöde h Figur 6 avsnitt 6.1.4).  
 
Produktionen av Salix kräver andra energiinsatser jämfört med odling av spannmål och oljeväxter. 
För odling av Salix åtgår det 4274 MJ per ha och år (Wittgren et al. 2004). 
 
Om Salix odlades på den frigjorda arealen istället för vall, spannmål, raps och soja förändrades 
energiinsatsen för odlingen från 552 MJ till 121 MJ (Bilaga 5 och flöde a och f Figur 6 avsnitt 
6.1.4). 
 
I studien utfördes antagandet att det inte åtgår någon energi för förädling av Salix, då den kan 
förbrännas som den är (flöde g Figur 6 avsnitt 6.1.4). 

6.1.4 Andel fossil energi som kan ersättas av förnyelsebar energi 
I det slutliga steget i analysen, steg 4, beräknades hur mycket eldningsolja de odlade grödorna 
skulle kunna ersätta, samt i ett vidare perspektiv hur stor andel av den totala oljeanvändningen i 
Sverige som skulle kunna ersättas med förnyelsebar energi. 
 
För att beräkna hur stor andel eldningsolja som kan ersättas måste först den energi som åtgår för att 
idag producera den eldningsolja som används för någon energitjänst kvantifieras. Därefter beräknas 
slutligen hur stor andel av eldningsoljan, och av dagens totala oljeanvändning i Sverige som faktiskt 
skulle kunna ersättas vid en minskad konsumtion av en funktionell enhet genom att beräkna 
skillnaden av energiinsatser i systemen. 
 
Kvantifiering av dagens energianvändning för att producera eldningsolja, från vaggan till graven 
baserades på värdet 0,071 MJ per MJ bränsle12 (Uppenberg et al. 2001a).  
 
Den energi som utvinns om fodergrödorna istället användes till energiproduktion vid en minskad 
konsumtion av en FE, beräknades till 1618 MJ i avsnitt 6.1.3. Denna energimängd antogs kunna 
utnyttjas för produktion av en viss mängd energitjänster i system 2. Samma mängd energitjänster 
antogs i dagens system (system 1) produceras med eldningsolja. För framställningen av 
eldningsoljan beräknades en energiinsats på 115 (1618*0.071) MJ/FE krävas (flöde b Figur 5). 
 

                                                 
12 I referensen anges värdet i MJ per nyttig energi. För att erhålla värdet i MJ/MJ bränsle multipliceras MJ per nyttig 
energi med verkningsgraden för processen; 0,078 MJ per nyttig energi och verkningsgrad 0,91. 
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Figur 5. Sammanställning av energi- och markanvändning per funktionell enhet 
(FE). System 1 beskriver resursanvändningen vid produktion av FE, flöde a, 
samt energiåtgången för dagens användning av fossil energi, flöde b, som 
ersätts i system 2. I system 2 kvantifieras resursanvändningen, flöde c och d, 
vid antagandet att fodergrödorna för en FE istället går till framställning av 
bioenergi, flöde e. 

 
Utifrån de fyra stegen i beräkningarna har följande resultat erhållits: I system 1 åtgår det 284 m2 
samt 552 MJ (flöde a Figur 5) för att producera 5 kg animaliskt protein. Dessutom åtgår det 1733 
MJ (1618+115, flöde b Figur 5) från fossila resurser för att producera den energitjänst som ersätts i 
system 2. I likhet med system 1 åtgår det 284 m2 samt 552 MJ i system 2 för produktionen av 
grödorna (flöde c Figur 5). Det åtgår dock ingen extra energi för produktion av energitjänst, utan det 
framställs istället 1618 MJ (flöde e Figur 5) med en hjälpenergi på 569 MJ (flöde d Figur 5) genom 
att grödorna går till framställning av bioenergi istället för foder. 
 
Den energi som erhålls från förnyelsebara resurser vid en minskad konsumtion av en FE utgörs av 
skillnaden mellan tillförd energi från fossila bränslen i system 1 och 2 (Figur 5). I båda system 
krävs en energiinsats på 552 MJ per FE för att producera grödorna, vilket innebär att denna energi 
kan undantas vid beräkningen. I system 1 är inflödet av övrig fossil energi 1733 MJ, och i system 2 
569 MJ. En minskad förbrukning av animaliskt protein skulle därmed innebära att fossil energi kan 
ersättas med förnyelsebar i omfattningen 1164 MJ (1733-569) MJ per FE. 
 
Detta innebär att om hela svenska folket minskar konsumtionen med en FE kan 2,913 TWh av det 
                                                 
13 Befolkningen i Sverige 2002, 8 940 788 (SCB 2003b). 1 MJ = 2,8*10-10 TWh. Beräknat utifrån 
omvandlingsfaktorer mellan energienheter (Energimyndigheten 2003) 
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fossila bränslet ersättas per år. Idag används drygt 29 TWh från eldningsolja (Energimyndigheten 
2003). Därmed kan 10 % av dagens användning ersättas med förnyelsebara resurser. Den totala 
användningen av oljeprodukter i Sverige ligger på 139 TWh (Energimyndigheten 2003), vilket 
innebär att ungefär 2,1 % kan ersättas. 
 
Istället för att använda grödorna som odlas på den frigjorda arealen till energiframställning kan 
arealen användas till odling av energiskog, Salix, detta alternativ benämns system 3, och är analogt 
med system 2. Om Salix istället odlades på den frigjorda arealen skulle 3492 MJ utvinnas, 
(beräknades i avsnitt 6.1.3.1). Den energi, 3492 MJ/FE, som utvanns i system 3 antogs kunna 
utnyttjas för produktion av en viss mängd energitjänster. Samma mängd energitjänster antogs i 
dagens system (system 1) produceras med eldningsolja. För framställningen av eldningsoljan 
beräknades en energiinsats på 248 (0,071*3492) MJ/FE krävas (flöde b Figur 6). 
 

 
 
Figur 6. Figuren visar en sammanställning av energi- och markanvändning som 
identifierades i studien per funktionell enhet (FE) vid odling av Salix som 
energigröda. System 1 beskriver resursanvändningen vid produktion av FE, flöde 
a, samt energiåtgången för dagens användning av fossil energi som ersätts i 
system 3 med förnyelsebar energi, flöde b. I system 3 kvantifieras 
resursanvändningen vid antagandet att identifierad markareal används för odling 
av Salix, flöde f och g, när en FE istället går till framställning av bioenergi, flöde 
h. 

 
Den energi från förnyelsebara resurser, från Salix, som kan ersätta användningen av eldningsolja 
vid en minskad konsumtion av en funktionell enhet är skillnaden mellan insatt energi i system 1 och 
3 (Figur 6). 
 
Energiinsatsen i system 1 (Figur 6): 4292 MJ (552+248+3492). 
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Energiinsatsen i system 3 (Figur 6): 121 MJ. 
 
Vid en minskad konsumtion av 5 kg animaliskt protein kan 4171 MJ (4292-121) från förnyelsebara 
resurser (Salix) ersätta användningen av fossila resurser. 
 
Om hela den svenska befolkningen gör denna konsumtionsminskning kan 10,414 TWh ersättas. 
Detta innebär att 36 % av dagens användning av eldningsolja kan ersättas med energi från 
förnyelsebara resurser vid en minskad konsumtion av en FE. Av Sveriges totala användning av 
oljeprodukter kan över 7 % ersättas. 
 
Odling av Salix på den frigjorda arealen är ett problematiskt antagande då dels energiinsatserna för 
produktion av fodergrödorna och odling av Salix skiljer sig åt samt att det är skilda omloppstider. 
Detta diskuteras vidare i avsnitt 7.2. 
 
Rent konkret innebär en minskning med 5 kg protein från nöt, mjölk och gris att varje individ i 
genomsnitt bör minska konsumtionen med ca 11 kg ost15, 3 kg fett- och benfritt nötkött och 5 kg 
fett- och benfritt fläsk under ett år. 

6.3 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys har utförts för att undersöka betydelsen av de förenklingar och nödvändiga val 
som gjorts under studiens gång. En känslighetsanalys innebär att ett fåtal parametrar varieras medan 
övriga förblir oförändrade för att erhålla den inverkan som variationen har på resultatet (Rydh et al. 
2002).  
 
Då denna studie utgår från litteraturuppgifter uppstår en del svårigheter var gränsen mellan min och 
de olika källornas studie går. Detta medför att vissa avgränsningar och antagande som utförs i denna 
studie bygger på de avgränsningar som tidigare utförts. Konsekvenser av olika avgränsningar från 
de data som analysen bygger på diskuterades i samband med avgränsningen samt i diskussionen, 
avsnitt 7.2. För att inte utföra en känslighetsanalys på tidigare utförda studier identifierades de 
antaganden som ansågs vara centrala i denna studie. 
 
Här beaktas dels det antagande som gjorts angående den andel av nötboskapen som blir fett- och 
benfritt kött då detta har betydelse för hur den funktionella enheten definieras med avseende på de 
olika produktmängderna. En känslighetsanalys utfördes även på variationen i avkastning från 
grödorna då detta har betydelse för hur stor andel energi från förnyelsebara resurser som kan 
utvinnas. Resultaten från känslighetsanalyserna jämfördes med resultatet som erhölls vid antagandet 
att de grödor som redan producerades på den frigjorda arealen gick till energiframställning då 
antagandet att Salix odlas på den frigjorda arealen är problematiskt. 

6.3.1 Slaktutbytet för nötboskap 
Genom att ändra hur stor andel av nötboskapen som blir fett- och benfritt kött erhålls en uppfattning 
kring dess inverkan på studien. I studien antogs en ko leverera 195 kg fett- och benfritt kött och en 
kalv 228,5 kg (Cederberg och Stadig 2001). I en annan studie anges det att en slaktad ko ger 180 kg 
fett- och benfritt kött (Danius och Burström von Malmborg 2002). En kalv som går till slakt väger i 
genomsnitt 630 kg (Cederberg och Darelius 2002). Danius och Burström von Malmborgs studie 
                                                 
14 Befolkningen i Sverige 2002, 8 940 788 (SCB 2003b). 1 MJ = 2,8*10-10 TWh. Beräknat utifrån omvandlingsfaktorer 
mellan energienheter (Energimyndigheten 2003) 
15 Till 1 kg ost åtgår det 10 kg mjölk (Nilsson Blom och Wereén 2002). 
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visar ett slaktutbyte på ca 77 %. Av slaktkroppen är 57 % fett- och benfritt kött, vilket i så fall 
genererar 276 kg fett- och benfritt nötkött. Baserat på dessa uppgifter har i Tabell 8 beräknats hur 
mycket en svensk medelko årligen levererar efter förändring av slaktutbytet. 
 
Tabell 8. Förändring av vad en ko årligen producerar med ändrat antagande om hur stor andel av djuret som blir fett- 
och benfritt kött. Produktionsförhållandet för genomsnittskon under 1 år, innan förändring,  baseras på Tabell 1. 
 

Produkt Innan förändring (kg) Efter förändring (kg) 
ECM 8862 8862 

Fett- och benfritt kött från kalv 153 185 
Fett och benfritt kött från ko 76 70 

 
I och med att den funktionella enheten definierades efter produktionsförhållandet från en ko 
förändrades de mängder av ECM, nöt och gris som utgör 5 kg protein. I Tabell 9 presenteras den 
funktionella enheten som används i studien (redovisat i Tabell 3) samt den funktionella enheten som 
definieras i känslighetsanalysen med hänsyn till det förändrade slaktutbytet på nöt. 
 
Tabell 9. Tabellen visar fördelningen av de studerade produkterna per FE som används i studien samt hur 
fördelningen blir vid förändrat slaktutbyte per FE. 
 

Produkt FE innan förändring (kg) FE efter förändring (kg) 
ECM 106 102 

Fett- och benfritt nötkött 2,73 2,95 
Fett och benfritt fläskkött 4,95 5,34 

 
I känslighetsanalysen utfördes beräkningarna efter den nya definierade funktionella enheten som 
erhölls vid en förändring av slaktutbytet. Den energi, från förnyelsebara resurser, som fås i studien 
vid en minskad konsumtion av animaliskt protein, samt med energiinsatsen 552 MJ, ligger på 1164 
MJ per person och år. Resultatet från känslighetsanalysen vid ett förändrat slaktutbyte visar att 
energiinsatsen för att producera den funktionella enheten och energigrödorna är 550 MJ, samt den 
energi som kan ersätta den fossila energin i system 1 med förnyelsebara resurser ligger på 1176 MJ. 
Det verkar därmed som om ett förändrat slaktutbyte inte inverkar avsevärt på studiens resultat. 

6.3.2 Avkastning från skördar 
Beroende på den avkastning som erhålls från åkerarealen förändras den energi från förnyelsebara 
resurser som kan utvinnas vid en förändrad konsumtion. I studien tillämpades normskördarna för 
2002. I känslighetsanalysen används ett medelvärde för de studerade grödornas normskördar mellan 
åren 1997-2002 (Tabell 10). För normskörden av spannmål används korn då det är en av de 
vanligaste fodergrödorna. I studien gjordes även antagandet att spannmål odlas på den frilagda 
arealen för soja. 
 
Tabell 10. Normskörd för studerade grödor år 2002 samt i medeltal mellan åren 1997-2002 (SCB 2003a). 
 

Gröda Normskörd 2002 kg/ha Normskörd 1997-2002 kg/ha 
Vall 5 200 5 2001 

Spannmål 4 266 4 065 
Soja 4 266 4 065 

 
1 Vallskörd har ej kvantifierats för tidigare år. 
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I känslighetsanalysen ändras oftast endast en parameter i taget varpå det endast är avkastningen som 
ändras i enlighet med vad som redovisas i Tabell 10. Samtliga beräkningar är därefter samma som 
har redovisats i tidigare avsnitt. 
 
Energiinsatsen för att producera en FE samt energigrödorna i system 2 är i studien 552 MJ. Den 
energi som erhålls från förnyelsebara resurser vid en minskad konsumtion av animaliskt protein 
ligger på 1164 MJ per person och år. Resultatet från känslighetsanalysen, när hänsyn tas till 
variationen av skördar, visar att energiinsatsen för att producera en FE samt energigrödorna är 552 
MJ. Den energi som kan ersätta användningen av fossila resurser i system 1 med förnyelsebara 
ligger på 1115 MJ. Känslighetsanalysen indikerar att avkastningen inte verkar ha någon större 
betydelse, dock bör hänsyn tas till att variationen av raps inte inkluderats då analysen utgår från 
identifierad areal. 
 
De utförda känslighetsanalyserna indikerar att variationen av avkastningen från grödorna har större 
betydelse för resultatet jämfört med slaktutbytet hos nötkreatur. 

7. Diskussion 
I följande avsnitt behandlas inledningsvis en diskussion kring använd metodik samt konsekvenser 
kring de val och antaganden som utfördes i studien. Därefter följer en diskussion och tolkning kring 
redovisade resultat samt avslutningsvis en diskussion kring animalieproduktionen i Sverige. 

7.1 Metodikdiskussion 
Resultatet från en systemanalys beror på de systemgränser och antaganden som utförts i studien 
(Rydh et al. 2002). Det förekommer därmed en del svårigheter vid jämförelsen av olika 
systemanalyser eftersom systemgränser och allokeringar kan vara olika, vilket bör beaktas 
(Nordström 1999). Ingen systemanalys utgör en komplett bild av verkligheten, men för att kunna 
förstå och tolka verkligheten måste omvärlden förenklas. Bilden av verkligheten kan antas stämma 
ganska bra om flera systemanalyser får samma resultat, även om de utgår från olika systemgränser. 
 
Studien bygger på tidigare genomförda livscykelanalyser. Det är därmed viktigt att föra en 
diskussion kring de indata som användes i analysen. I studien användes indata från 
livscykelanalyser som huvudsakligen är utförda av Cederberg och Darelius (2002) samt Cederberg 
och Mattsson (2000). Dessa analyser bygger på enskilda gårdar i södra delen av Sverige. En annan 
livscykelanalys utförd av LRF bygger på en uppskattad genomsnittlig produktion i landet (LRF 
2002). 
 
Oavsett om livscykelanalyserna baserades på enskilda gårdar eller en uppskattad 
genomsnittsproduktion för landet blev resultatet för energianvändningen på grisgårdar likvärdig, 
runt 22 MJ per kg fett- och benfritt kött. Det är produktionen av foderspannmål som utgör den 
största delen av energiuttaget samt framställningen av handelsgödsel. Dock skiljer sig 
markanvändningen i de båda livscyklerna. I studien användes markarealen 14,8 m2 per kg fett- och 
benfritt fläskkött (Cederberg och Darelius 2002). LRF:s LCA-studie kom fram till en något lägre 
markanvändning, 11 m2, vilket beror på ett antagande med högre skördenivåer. 
 
För mjölk- och nötköttsproduktionen uppvisades inte samma resultat för de jämförda 
livscykelanalyserna (Cederberg och Mattsson 2000; LRF 2002). Energianvändningen för att 
producera 1 kg fett- och benfritt nötkött som användes i denna studie ligger på 25 MJ per år och för 
1 kg ECM ca 3-4 MJ. LRF:s studie visade en energianvändning på 40 MJ för 1 kg ätbart nötkött och 
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knappt 3 MJ för mjölkproduktionen. Anledningen till den stora skillnaden ligger i att LRF:s 
livscykelanalys utgår från de kalvar som lämnar mjölkproduktionssystemet för intensiv 
nötköttsproduktion. Uppfödningen kräver mer resurser i form av ökat kraftfoderintag och indirekt 
mer handelsgödsel. Det föreligger även en skillnad vad gäller den använda markarealen, denna 
analys utgick från 14 m2 per kg fett- och benfritt nötkött och år samt 2 m2 för varje kg ECM. LRF:s 
LCA-studie kom fram till en markanvändning på 33 m2 per år för 1 kg ätbart nötkött samt drygt 2 
m2 för mjölk. Den markareal och energimängd som åtgår för mjölkproduktion uppvisade liknande 
resultat i de båda studierna, vilket indikerar mer tydligt att LRF:s LCA-studie utgick från de kalvar 
som lämnar mjölksystemet. Tyvärr utrycks ej detta tydligt i LRF:s livscykelanalys. Jämförs dock 
resultatet från LRF:s livscykelanalys med en LCA som enbart fokuserade på intensiv 
nötköttsproduktion från mjölkraser erhålls samma energianvändning på 40 MJ per kg fett- och 
benfritt kött samt en markanvändning på drygt 33 m2 per år (Cederberg och Darelius 2002). Av 
detta dras slutsatsen att använda indata i studien är representativa för animalieproduktionen i 
Sverige. 
 
Det skulle dock vara intressant att titta närmare på intensiv nötköttsproduktion, vilket är mer 
resurskrävande som visades vid jämförelsen av LRF:s LCA och de indata som användes i denna 
studie. Utvecklingen i Sverige går nämligen mot mer specialiserad nötköttsproduktion, på grund av 
den jordbrukspolitik som råder idag (SJV 2004b). 
 
Som redovisats ovan verkar studien bygga på uppgifter som överensstämmer med 
animalieproduktionen i Sverige. Dock har studien satt systemgränser och gjort antagande som kan 
inverka på resultatet, varför studiens resultat ej kan betraktas vara exakta värden. Exempelvis följs 
enbart animalieproduktionen under ett år. Eftersom definitionen av FE bygger på 
produktionsförhållandet kan denna definition förändras mellan åren. Dock håller produktionen en 
relativt konstant nivå mellan år, men under ett längre tidsperspektiv föreligger det stora skillnader 
(SJV 2004b). Studien avsåg dock endast att belysa hur det ser ut idag varpå detta ej inverkar på 
resultatet. Men när det gäller den avkastning som kan erhållas från olika grödor kan det förekomma 
stora variationer mellan åren. Avkastningen är något som varierar år från år beroende på väder och 
olika skadeangrepp etc. Denna variation inverkar på den mängd energi som kan framställas från 
förnyelsebara resurser vid en minskad konsumtion av FE. Analysen begränsades som sagt till ett år, 
vid ett annat tidsintervall erhålls eventuellt ett annat resultat. Resultatet från genomförd analys visar 
dock en storleksordning som avser att väcka en diskussion kring konsumtionens hållbarhet och 
jordbrukets roll i den framtida energiförsörjningen. 
 
Studien bygger på beräkningar för de studerade systemen. I analysen har energianvändningen för att 
producera raps inkluderats två gånger. Detta inverkar på studien genom att den energi som kan 
ersätta fossila bränslen är något underskattad. Denna underskattning är dock inte så stor, då den 
areal som identifierats för rapsodling (Figur 4) endast utgör drygt 7 % av den åkermark som studien 
fokuserar på (284 m2). 
 
I studien antogs den energi som åtgår för att producera en funktionell enhet vara samma energi som 
åtgår för att producera grödorna då analysen avgränsades till gårdsgrind (flöde a och c Figur 5). 
Dock ingår energianvändningen som åtgår för stallarna i denna uppgift. Denna energikostnad finns 
inte i system 2, (flöde c Figur 5). Detta har ej beaktats i studien då det förelåg svårigheter i att 
identifiera enbart denna energianvändning. Studiens resultat är därmed något underskattad i 
förhållande till den förnyelsebara energi som faktiskt kan erhållas. 
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Som beskrevs i avsnitt 5.5 uteslöts den energi som åtgår för produktion av maskiner vilket har visat 
sig ha en stor betydelse för den totala energianvändningen (Cederberg 1998). I livscykelanalysen 
som denna studie bygger på hade inkludering av detta medfört en för stor osäkerhetsfaktor. I denna 
studie hade detta inverkat på resultaten genom att energiinsatsen för att producera den FE och 
grödorna som i system 2 går till energiframställning blivit högre. Dock hade fortfarande samma 
andel energi från fossila resurser kunna bytas ut, men energiinsatsen hade varit högre än de 552 MJ 
som framkom i studien. 
 
I analysen användes den lägre siffran, för utbytet av metan från vall, 0,3 m3 metan per kg organiskt 
material istället för 0,35 för att inte överskatta resultatet. Detta medför att den energi som skulle 
kunna utvinnas från vall, vilket tillsammans med spannmål utgör den största markarealen som tas i 
anspråk per FE (Figur 4), eventuellt kunde vara högre än det som framkommit i studien. Den energi 
som skulle kunna erhållas i verkligheten från förnyelsebara resurser skulle därmed kunna vara 
större än vad som framkommit.  
 
Studien avgränsades till gårdsgrinden, därmed innefattades ej efterföljande led fram till 
konsumtionen. Till följd av detta gjordes antagandet att konsumenten får sitt proteinintag direkt från 
jordbruksledet. I verkligheten passerar produkterna en förädlingskedja där det förekommer svinn på 
vägen som ej tagits hänsyn till i studien. Det produceras därmed större mängder än vad som 
konsumeras. Detta innebär att vid en minskning av animaliekonsumtionen med 5 kg protein från 
nöt, mjölk och gris, produceras det större mängder än vad som identifierades i studien. Det åtgår 
därmed mer markareal för att producera foder, vilket i sin tur innebär större arealer för 
energiproduktion. Studien underskattar därmed något den potential av förnyelsebar energi som 
skulle kunna erhållas vid en minskad konsumtion av animaliskt protein. 
 
Ytterligare ett antagande som utfördes i analysen hänger samman med avgränsningen att studien 
avser att utgå från svenska förhållanden. Produktionen av soja som används i foderkoncentrat sker i 
Brasilien. I studien gjordes antagandet att istället för soja så odlas spannmål för framställning av 
energi i system 2. Detta antagande kan tyckas vara orealistiskt då det antagligen råder brist på mat i 
detta land, men utfördes för att förenkla systemanalysen. Dessutom avser inte analysen att ta hänsyn 
till de etiska dilemman som kan förekomma utan ger ett diskussionsunderlag för vad en potentiell 
överskottsareal skulle kunna användas till. 
 
Det finns dessutom säkert skillnader i produktionen av spannmål i Sverige och Brasilien. Studien 
baserades på skördemängder från den svenska spannmålsproduktionen, vilket troligen inte alls är 
samma som i Brasilien. I Brasilien är det dessutom problem med jorderosion, vilket innebär att 
odlingsmetoder för att reducera antalet bearbetningar används. Odlingsmetoderna leder till en låg 
dieselanvändning men ett stort behov av bekämpningsmedel (Cederberg 1998). Detta har tagits 
hänsyn till i studien när det gäller energiinsatsen för sojaproduktion dock kan det föreligga en 
skillnad vid produktion av spannmål. I studien gjordes antagandet att det är samma 
energianvändning vid soja och spannmålsproduktion i Brasilien. Men när det gäller avkastningen 
från spannmål kan resultatet vara något överskattat då vi har bättre förutsättningar för denna odling 
i Sverige, med avseende på jordegenskaper etc. 
 
Studien avsåg att identifiera en storleksordning som skulle kunna väcka en diskussion kring 
konsumenters livsstil och betydelse i ett hållbart energisystem. Utifrån diskussionen som förts ovan 
kan slutsatsen att denna storleksordning åtminstone inte är mindre än den som framkommit i 
analysen utföras. 
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7.2 Diskussion kring resultat 
I studien jämfördes tre olika system för att kvantifiera den energi från förnyelsebara resurser som 
kan erhållas vid en minskad konsumtion av 5 kg animaliskt protein från mjölk, nöt och gris per 
person och år. Dels system 1 som beskriver produktionen av animaliskt protein idag samt dagens 
energiåtgång för framställning av den eldningsolja som används, samt dels ett scenario (system 2) 
där den markareal och grödor som ej behövs vid en minskad konsumtion går till 
energiframställning. Det sista systemet är analogt med system 2 men med antagandet att Salix 
odlades på den frigjorda arealen (system 3). 
 
De tolkningar som går att göra med hänsyn till de systemgränser och val som utförts i studien är att 
med samma energiinsats i de båda systemen (1 och 2) på 552 MJ kan istället för 5 kg animaliskt 
protein, 1164 MJ från förnyelsebara resurser per person och år ersätta användningen av fossila 
bränslen. För system 3 kan 3492 MJ från förnyelsebar energi per person och år ersätta dagens 
användning av fossila bränslen. 
 
En annan analys, utförd av Aspegren (1998), visar att om dagens proteinkonsumtion anpassas till 
kroppens behov men med samma förhållande mellan animaliskt och vegetabiliskt protein, dvs. två 
tredjedelar från animalier och en tredjedel från vegetabilier, skulle generera en överskottsareal på 
1,6 milj. hektar. Produceras energigrödor på överskottsarealen kan det teoretiskt ge ett energibidrag 
på ca 70 TWh (Aspegren 1998). I analysen utförd här genereras en överskottsareal på 284 m2 per 
person och år vid en minskad animaliekonsumtion med en FE. Genom att utgå från Aspegrens 
uppgifter om energibidrag per hektar och den frigjorda arealen i denna analys kans teoretiskt runt 
11 TWh erhållas om Sveriges befolkning minskar konsumtionen med en FE. Analysen som 
genomförts här kom fram till 2,89 TWh för system 2 och 10,4 TWh för system 3. Tyvärr redogör ej 
Aspegren för beräkningssättet. Resultatet från system 3 överensstämmer bättre, varför slutsatsen 
dras att det är energi från odling av Salix som studeras i Aspegrens analys, det föreligger nämligen 
skillnader i energiutbytet mellan t.ex. Salix och spannmål. I denna studie identifieras den 
användbara energin, medan analysen utförd av Aspegren identifierade teoretisk energimängd, vilket 
också kan vara en orsak till skillnaden. 
 
Energiskog med Salix har ett högre energinetto än andra energigrödor på huvuddelen av den 
svenska åkermarken. Salix är också att föredra ur miljösynpunkt framför spannmål och oljeväxter 
för energiändamål. Kväveläckaget och pesticidförbrukningen är nämligen större vid odling av 
spannmål och oljeväxter, och ur markvårdssynpunkt är ytterligare odling av dessa grödor inte bra på 
gårdar som redan har mycket växtodling (Kumm 2002). Odling av Salix på den frigjorda arealen 
visar att betydligt större mängder av dagens användning av fossila resurser kan ersättas med energi 
från förnyelsebara, 2,1 % av dagens oljeanvändning i Sverige jämfört med 7 % vid odling av Salix. 
 
Odling av Salix och spannmålsgrödor har skilda omloppstider samt skilda energiinsatser vid 
produktionen. Energiinsatserna för odling av spannmål för en FE är 552 MJ, medan motsvarande 
energiinsats vid odling av Salix ligger på 121 MJ. Produktionen av Salix har en omloppstid på runt 
20 år medan spannmålsgrödorna ligger på runt 1 år. För att kunna odla Salix på den överskottsareal 
som bildas genom en minskad konsumtion av mjölk, nöt och gris måste omloppstiderna och 
energiinsatserna beaktas. Om Salix ska kunna ersätta spannmålsodling i en systemanalys måste 
exempelvis den markareal och produktion som identifieras från spannmålsodlingen överensstämma 
med avkastningen från en Salixodling under den tidsram som studeras. Denna problematik har 
förbisetts vid analysen för system 3, där odling av Salix sker på den frigjorda markarealen. 
 



  29(43) 

Denna studies resultat utgår därmed från analysen av system 2 där beräkningarna utgick från den 
gröda som idag odlades för framställning av foder. Men det är viktigt att ha i åtanke att odling av 
Salix är bättre ur resurssynpunkt samt skulle vid en minskad konsumtion av animaliskt protein 
generera betydligt högre andel energi från förnyelsebara resurser. Omfattande Salixodling kan dock 
ifrågasättas ut landskapssynpunkt (Kumm 2002). 
 
Vid ett förändrat antagande om hur stor andel av nötkreaturen som utgör fett- och benfritt kött som 
gjordes i känslighetsanalysen erhölls att energiinsatsen för produktion av den funktionella enheten 
blir lägre, 545 MJ, jämfört med 552 MJ som erhölls i studien. Det förekommer även en liten 
skillnad mellan den energi från förnyelsebara resurser som kan ersätta dagens användning av fossila 
resurser vid förändringen av utbytet för fett- och benfritt nötkött. I känslighetsanalysen erhölls 1176 
MJ jämfört med studiens resultat på 1164 MJ. Dock utgör inte de skillnader som förekommer i 
energiinsats och vad för förnyelsebar energi som kan ersätta dagens användning av fossila bränslen 
någon stor inverkan på det slutliga resultatet. I studien kan 2,1 % av dagens energianvändning från 
oljeprodukter ersättas jämfört med 2,1 % som erhölls vid det förändrade slaktutbytet, varpå 
slutsatsen att slaktutbytet till fett- och benfritt kött inte har någon större betydelse i studien utfördes. 
 
Även om känslighetsanalysen indikerade att variationen av avkastningen från skördar inte påverkar 
resultatet nämnvärt, så var det här den största skillnaden identifierades jämfört med den andra 
känslighetsanalysen av slaktutbytet. I känslighetsanalysen var energiinsatsen densamma, 552 MJ 
som erhölls för denna studie för produktion av FE samt i system 2, energigrödorna. Dock skiljde sig 
den energi från förnyelsebara resurser som kan ersätta dagens användning av eldningsolja. I studien 
erhölls 1164 MJ per person och år, i känslighetsanalysen vid förändrat antagande om avkastningen 
från skördar erhölls 1115 MJ. I utförd känslighetsanalys inkluderades inte variationen av 
avkastningen från raps, då studien utgick från markarealen som användes dessutom användes 
samma normskörd för vall då avkastningen ej registrerats för tidigare år. Men även för dessa grödor 
varierar skördarna varpå kanske en större skillnad kunnat uppvisas. Både känslighetsanalysen och 
de jämförda livscykelanalyserna (LRF 2002; Cederberg och Darelius 2002) indikerade att 
skördenivåerna har en ganska stor inverkan både vad gäller hur stor andel mark som tas i anspråk 
samt hur stor energi som kan erhållas. Detta är inte konstigt då skörden som erhålls är en styrande 
faktor för hur stor markareal som behöver ta i anspråk samt vilken energi som kan erhållas. 
Avkastningen är beroende av en rad faktorer som markförhållanden, temperatur etc. Dessutom 
förändras skördarna över åren vilket tidigare nämnts. För att erhålla ett mer stabilt resultat vore det 
av intresse att studera systemet under en längre tidsperiod. 

7.3 Animalieproduktionen i Sverige 
Vid bedömning av animalieproduktionens resursförbrukning bör hänsyn tas till det faktum att en del 
marker som är lämpade för foderodling ger svaga skördar eller är helt olämpliga för odling av andra 
grödor. Detta är fallet för många skogsbygder och stora delat av Norrland. Dessutom kan viss 
vallodling i växtföljden öka skördarna av brödsäd och andra grödor för direkt humankonsumtion. 
En annan viktig sak vid bedömningen är att animalieproduktionen baseras mer eller mindre på 
biprodukter från växtodlingen, t ex kli från kvarnindustrin och betmassa från sockerindustrin 
(Kumm 1999). En minskad konsumtion av animalier medför en ökning av restprodukter som på ett 
eller annat sätt bör omhändertas. 
 
Tas hänsyn till de bedömningar som gjorts angående potentialen av biomassa från skog och åker 
kan 120 TWh respektive 20 TWh utvinnas (Kretsloppsdelegationen 1998; Svebio 1998). Beaktas 
även den energi som erhålls vid en minskad konsumtion av animaliskt protein som fram kom här 
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kan sammanlagt drygt 143 TWh från förnyelsebara resurser utvinnas. Därmed kan dagens 
användning av oljeprodukter på 139 TWh ersättas, dock återstår användningen av fossila resurser i 
form av kol och naturgas. 
 
Om konsumtionen i Sverige övergick till en enbart vegetarisk kost skulle teoretiskt 100 TWh 
erhållas från överskottsarealen (Aspegren 1998). Att äta en grönare kost kan vara ett av många steg 
för att nå en mer hållbar livsmedelsförsörjning. En vegetabilisk kost ger inte bara upphov till en 
överskottsareal för energiproduktion utan ger även en minskning av resurser genom 
livsmedelskedjan. Det finns studier som visar att energianvändningen genom livsmedelskedjan kan 
minska med 30 procent. Om hela svenska folket gör denna förändring skulle energiminskningen bli 
ca 2 TWh (Lönngren 2000). Men då måste de gröna alternativen vara producerade på ett resurssnålt 
sätt. En vegetarisk måltid behöver inte vara mer energieffektivt jämfört med en köttmåltid. Om 
vegetabilierna är producerade i fossilvärmda växthus kan den förväntade energivinsten utebli 
(Naturvårdsverket 1998). Genom att konsumera mindre livsmedel från djurriket och mer från 
växtriket erhålls fler fördelar ur energi-, resurs- och miljösynpunkt. Det går åt mindre energi, samt 
att jordbrukets utsläpp av ammoniak och närsalter minskar (Bruce et al. 1997). Det är dock viktigt 
att ha åtanke att betande djur som kor är viktigt att behålla för det öppna landskapet och för att 
upprätthålla den biologiska mångfalden. 
 
I analysen följdes enbart använd markareal och energiflöden genom livsmedelskedjan fram till 
gårdsgrind. För att kunna bedöma om en minskad animaliekonsumtion bidrar positivt till en 
ekologisk hållbar samhällsutveckling bör hela livsmedelskedjan analyseras, från vaggan till graven. 
Dessutom bör även användningen av, och de utsläpp som bildas från bl.a. pesticider, försurande och 
övergödande ämnen som är problem i dagens livsmedelsproduktion inkluderas. Dock genererar 
genomförd studie ett diskussionsunderlag. 
 
Den areal som frigörs vid en minskad animaliekonsumtion kan utnyttjas på flera olika sätt. Som 
beskrevs inledningsvis råder det olika åsikter kring vad överskottsarealen av åkermarken bör 
användas till; livsmedelproduktion för export, energigrödor eller omställning av marken till 
skogsmark (Kretsloppsdelegationen 1998; Aspegren 1998). Ytterligare ett alternativ, ur ett 
miljöperspektiv, är att den frigjorda arealen används för en utvidgning av det ekologiska jordbruket. 
Den ekologiska odlingen tar jämförelsevis betydligt mer mark i anspråk jämfört med den 
konventionella odlingen (Cederberg 2002). Det krävs dessutom större åkerarealer för att kunna 
bibehålla dagens produktionsnivå i det ekologiska lantbruket (Aspegren 1998). Det finns för övrigt 
ett önskemål från regeringen att öka andelen ekologiska jordbruk i samhället. 
 
Animalieproduktionen är en energikrävande verksamhet. För att nå ett hållbart energisystem bör 
konsumtionen men även energianvändningen genom livsmedelskedjan tas i beaktande. 
Naturvårdsverket har visat att nötkreatur kan födas upp med en tredjedel mindre energi och svin 
med hälften så mycket energi per kg protein (Naturvårdsverket 1997a). En minskad konsumtion 
innebär att marker frigörs som kan användas till energiproduktion, men det sker även en minskning 
av jordbrukets utsläpp av ammoniak och närsalter. 

8. Slutsatser 
En minskning av dagens konsumtion av animalieprotein från nöt, mjölk och gris, med 5 kg per 
person och år, är positivt för målet att ersätta användningen av fossila resurser. Med samma 
energiinsats som vid produktionen av 5 kg animaliskt protein, kan 2,1 % av dagens användning av 
oljeprodukter i Sverige ersättas med förnyelsebara resurser. Skulle en förskjutning mot mer 
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vegetabilier i kosten ske skulle en större andel av fossila resurser kunna bytas ut. 
 
Jordbruket kommer ha en avgörande roll i arbetet mot en hållbar samhällsutveckling. En minskad 
konsumtion av animaliskt protein har flera fördelar ur energisynpunkt, dock måste all 
resursanvändning kvantifieras och bedömas i förhållande till den användbara energi som erhålls 
från systemet för en slutgiltig bedömning. 
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Bilaga 1 

Beräkning av andelen fett- och benfritt kött från nöt och gris 
Vid tillagning av kött blir det avfall i form av ben och fett. Avfallsmängderna för nöt och gris har 
beräknats utifrån livsmedelverkets livsmedelstabell, genom att ta fram medelavfallsmängden per 0,1 
kg fett- och benfri del (Livsmedelverket 2001). För nötkött är medelavfallsmängden 0,02 kg per 0,1 
kg fett- och benfri del. Detta innebär att inköpsmängden är 0,12 kg. Grisprodukter har en 
medelavfallsmängd på 0,036 kg per 0,1 kg fett- och benfri del, vilket motsvarar en inköpsmängd på 
0,136 kg. 
 
Under år 2003 producerades det 140 400 ton nötkött och 288 000 ton fläskkött (SJV 2004b). 
Mängderna är inklusive fett och ben. Mängderna fett- och benfritt nöt- och fläskkött var därmed: 
 
140 400*(0,1/0,12) = 117 000 ton fett- och benfritt nötkött, 
 
och 
 
288 000*(0,1/0,136) = 211 765 ton fett- och benfritt fläskkött. 
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Bilaga 2  

Beräkning av proteininnehåll i mjölk, nöt- och fläskkött 
Proteinhalten varierar beroende på vad det är för del av djuret samt vad det är för mjölkprodukt. I 
studien användes medianvärden för produkterna nöt- och fläskkött (Livsmedelverket 2001):  
 
0,2 kg protein per kg fett- och benfritt nötkött, 
 
och 
 
0,194 kg protein per kg fett- och benfritt fläskkött. Därmed utgör 20 % av det fett- och benfria 
nötköttet protein och för fläskköttet är motsvarande siffra 19,4 %. 
 
Beträffande mjölkprodukter användes i studien måttet för energikorrigerad mjölk (ECM) enligt 
Svensk mjölk (Inget årtal): 
 
0,033 kg protein per kg ECM. Proteininnehållet för ECM är därmed 3,3 %. 
 
I Tabell 11 har proteininnehållet beräknats för det identifierade produktionsförhållandet. 
 
Tabell 11. Sammanställning av proteinmängden i det identifierade produktionsförhållandet (se Tabell 2) för ECM, 
nöt- och fläskkött. 
 

Produkt Produktmängd (kg) Proteininnehåll (kg) 
Fett- och benfritt nötkött 1,00 0,20 

Fett- och benfritt fläskkött 1,81 0,35 
ECM 38,7 1,28 
Totalt - 1,83 
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Bilaga 3 

Beräkning av markanvändning och energiåtgång för en funktionell enhet 
5 kg protein utgörs av 2,73 kg fett- och benfritt nötkött, 4,95 kg fett- och benfritt fläskkött samt 106 
kg ECM (Tabell 3). 
 
För att beräkna den markareal och energiåtgång som används i dagens animalieproduktion utgår 
beräkningarna från den mängd som 5 kg protein utgör av ECM och gris. Nötköttet ingår nämligen i 
dataunderlaget som beräkningen utgår från.  
 
a) Användningen av åkermark för en funktionell enhet. 
 
För produktion av 1000 kg ECM, inklusive 25 kg nötkött används årligen 2265 m2 (Cederberg och 
Mattsson 2000). Därmed är markanvändningen för ECM- och nötköttsproduktionen 240 
(106*2,265) m2 per FE. 
 
Grisproduktionen använder årligen en markareal på 14,8 m2 per kg fett- och benfritt kött (Cederberg 
och Darelius 2002). Markarealen för fläskproduktionen är därmed 73 (4,95*14,8) m2 per FE. 
 
För att producera 1 FE åtgår det sammanlagt 313 (240+73) m2 åkermark. Beräkningsresultaten för 
samtliga grödor redovisas i Tabell 12 nedan, samt som stapeldiagram i huvudtexten (Figur 4). 
 
Tabell 12. Fördelning av den årliga markanvändningen för en funktionell enhet (FE). 
 

Grödor Åkerareal för 
produktion av ECM 
och nötkött (m2/FE) 

 

Åkerareal för 
produktion av fläskkött 

(m2/FE) 

Summa (m2/FE) 

Vall till ensilage, hö, bete 106 0,70 107 
Spannmål, korn, havre, vete 62,3 59,0 121 

Ärtor 0,00 0,80 0,80 
Sockerbetor 12,5 0,00 12,5 
Sojabönor 24,9 12,4 37,3 

Raps 18,7 0,20 18,9 
Majs 6,20 0,00 6,20 

Solros 6,20 0,00 6,20 
Oljepalm 3,10 0,00 3,10 

Totalt 240 73,2 313 
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b) Energiåtgång för en funktionell enhet. 
 
För produktion av 1000 kg ECM, inklusive 25 kg nötkött förbrukas 4176 MJ primär energi under 
ett år (Cederberg och Mattsson 2000). Därmed åtgår för ECM- och nötköttsproduktionen 443 
(106*4,176) MJ per FE. 
 
Grisproduktionen använder årligen 22 MJ primär energi per kg fett- och benfritt kött (Cederberg 
och Darelius 2002). För fläskköttsproduktionen åtgår det därmed 109 (4,95*22) MJ per FE. 
 
För att producera 1 FE åtgår det 552 (443+109) MJ primär energi. 
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Bilaga 4 

Beräkning av energiavkastning samt energianvändning i samband med 
vidareförädling, vid en minskad konsumtion av animalieprotein 
 
a) Energiavkastning per funktionell enhet 
 
Den energi som kan utvinnas från den frigjorda arealen är beroende av grödornas avkastning. 
Studien utgick från normskörden år 2002 (SCB 2003a). Normskörden för spannmål baserar på korn. 
I studien gjordes antagandet att det odlas spannmål på sojaarealen. Tabell 13 redovisar underlaget 
samt beräkningen av energiinnehållet som kan utvinnas. 
 
Tabell 13. Beräkning av den energi som kan erhållas vid utnyttjande av frigjord areal för framställning av bioenergi. 
 

Gröda Skörd 
(kg/ha)1 

Åkerareal 
(m2/FE)2 

Skörd (kg/FE) Värmevärde5 Energiinnehåll 
(MJ/FE) 

Vall 5200 107 55,5 (= 16,6 m3 
metan/FE)3 

35,3 MJ/m3 

metan 
588 

Spannmål 4266 121 51,8 14,4 MJ/kg 745 
Spannmål (som ersätter 

sojabönor) 
4266 37,3 15,9 14,4 MJ/kg 229 

Raps - 18,9 (= 1,66 l 
RME/FE)4 

33,2 MJ/l 
RME 

55 

Totalt - 284 - - 1618 
 
1 Källa: SCB 2003a. 
 
2 Från Tabell 12 i Bilaga 3. 
 
3 Vid rötning av vall av bra foderkvalitet är utbytet 0,3 m3 metan per kg organiskt material (Baky et al. 2002). 
Skördeutbytet motsvarar därmed 16,6 (55,5*0,3) m3 metan per FE. 
 
4 Raps från 1 ha räcker till 880 liter RME (DESS 2000). Därmed ger den beräknade åkerarealen ett utbyte av 1,66 
((18,9/10000)*880) liter RME per FE. 
 
5 Följande referenser har använts för värmevärden: metan (Berglund och Börjesson 2003), spannmål (LRF 2004) 
och RME (Uppenberg et al. 2001b). 
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b) Energiinsats vid vidareförädling av grödor till energibärare per funktionell 
enhet 
 
Det åtgår energi för att förädla grödorna till bränslen. Energiåtgången för att producera metan från 
biomassa är 0,94 MJ/MJ metan, när energiåtgång vid odling har dragits ifrån (Ahlvik och 
Brandberg 2001). Energiåtgången för att producera RME, genom hela livscykelkedjan, är 0,3 
MJ/MJ bränsle (Uppenberg et al. 2001a). 
 
Framställningen av biogas från vall har en energiåtgång på 552 MJ/FE och för framställning av 
RME åtgår 17 MJ/FE  (Tabell 14).  
 

Tabell 14. Beräkning av energiåtgång vid vidareförädling av grödor till energibärare vid en minskad 
animaliekonsumtion med en funktionell enhet, uppgifter avseende energiinehåll från Tabell 13 (Bilaga 4a). 

 
Bränsle Energiåtgång (MJ/MJ 

bränsle) 
Energiinnehåll 

(MJ/FE) 
Energiåtgång vid 
förädling (MJ/FE) 

Biogas 0,94 588 552 
Spannmål 0 745+229 0 

RME 0,3 55 17 
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Bilaga 5 

Beräkningar för odling av Salix 
Den markareal som frigörs vid en minskad konsumtion av en FE har beräknats till 284 m2 (Avsnitt 
6.1.2). 
 
Energiavkastning 
Avkastningen från en odling med Salix ligger i genomsnitt på 6 400 kg/ha och år under en 
omloppsperiod. Energiinnehållet är 19,2 MJ/kg (Wittgren et al. 2004). Om Salix odlades på den 
identifierade markarealen kan 3492 MJ (((284,2/10000)*6400)*19,2) erhållas. 
 
Insatsenergi vid produktion 
Produktionen av Salix kräver andra insatser än för produktionen av fodergrödorna. 
Energiförbrukningen för odling av Salix är 4274 MJ per ha och år (Wittgren et al. 2004). 
Energiinsatsen för att producera Salix på den frigjorda arealen har beräknats till 121 MJ 
(4274*(284/10000)) vid produktionen. 


