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Sammanfattning 

Rapsmetylester (RME), även kallat biodiesel, är ett biobränsle som produceras av rapsolja. 
Trots att RME är förnybart är växthusgasutsläppen i ett livscykelperspektiv inte försumbara, 
eftersom odlingen av raps ger upphov till utsläpp. Jordbruket är en av Sveriges största källor till 
klimatpåverkande gaser. Utsläppen sker framförallt i form av den högpotenta växthusgasen 
lustgas som härrör från produktion och användning av gödsel, men även utsläpp som beror på 
användning av fossila bränslen är signifikanta. 

År 2009 antogs EU-direktivet 2009/28/EG, som bland annat syftade till att säkerställa de 
förnybara bränslenas klimatprestanda, det så kallade förnybartdirektivet. I detta direktiv anges 
kriterier för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska få klassas som förnybara, framförallt 
krav på växthusgasutsläppen i bränslets livscykel. Direktivet innefattar även riktlinjer för hur 
dessa växthusgasutsläpp ska beräknas. Kriterierna har inneburit ett incitament för att förbättra 
klimatprestandan hos biobränslen.  

För att minska sin klimatpåverkan och beroende av fossila bränslen har tre gårdar i Östergötland 
ändrat sina odlingsmetoder. Förändringarna innebär att dieseln för drift av jordbruksmaskiner 
och in- och uttransporter bytts ut mot biodiesel (RME), att torkningen av skörden nu sker med 
trädbränslen istället för olja, samt att en del av handelsgödseln ersatts av organiskt gödsel. 
Gårdarna har själva myntat begreppet Östgötamodellen, som beskriver ett odlingssystem där de 
fossila bränslena bytts ut mot förnybara, och ibland även andra alternativa jordbruksmetoder 
tillämpas. Om den raps som odlas enligt Östgötamodellen sedan används som råvara för 
biodieselproduktion påverkar det bränslets klimatprestanda. 

Syftet med denna studie är att beräkna växthusgasutsläppen från odling av raps enligt 
Östgötamodellen, jämfört med konventionellt odlad raps. Eftersom rapsen ska användas till att 
producera biodiesel har beräkningarna gjorts genom att tillämpa riktlinjerna för beräkning som 
anges i EU:s förnybartdirektiv. Metodiken som beskrivs har ett livscykelperspektiv, och kan 
beskrivas som en förenklad livscykelanalys. 

Beräkningarna visar att byte av bränsle till förnybara alternativ ger en minskad klimatbelastning 
på knappt 6 % i odlingsledet. Att ersätta drygt 20 % av handelsgödseln med slam gav drygt     
30 % högre utsläpp från odlingen, medan reducerad jordbearbetning gav en något lägre 
utsläppsreduktion än användning av förnybara bränslen. Förutom utsläppen får även 
utsläppsbesparing räknas med för vissa åtgärder som ger ökad kolinlagring i jorden och därmed 
förhindrar utsläpp av koldioxid. I denna studie har kolinlagring inkluderats för reducerad 
jordbearbetning, vilket gav en inlagring motsvarande 9051 g CO2eq/kg raps, jämfört med 
odlingsutsläppen 434 g CO2eq/kg raps. Denna stora inlagring är orimligt hög jämfört med 
tidigare studier. Dessutom visar tidigare studier att även slam har en hög kolinlagringspotential, 
trots att slam för närvarande inte täcks in av definitionerna i riktlinjerna för beräkningen.   

Vidare konstateras att Östgötamodellen inte minskar lustgasutsläppen, som är de utsläpp som 
kraftigt dominerar växthusgasutsläppen från rapsodlingen. Den enda möjligheten att minska de 
beräknade lustgasutsläppen enligt den rekommenderade metoden är dock att minska mängden 
applicerad kvävegödsel per mängd raps, vilket begränsar möjligheterna att tillgodoräkna sig 
andra åtgärder som minskar lustgasutsläppen. 

Förutom beräkningsmetoderna för kolinlagring och lustgasutsläpp så synliggör denna rapport 
många av de problem som uppmärksammats i tidigare studier. Framförallt handlar det om att 
riktlinjerna är otydliga och begränsande, vilket i många fall leder till missvisande resultat. Det 
innebär att resultaten ska tolkas med försiktighet.   



	  
	  

  



	  
	  

Abstract 

Rape methyl ester (RME), also called biodiesel, is a biofuel produced using rapeseed oil. 
Despite RME being a renewable fuel, the greenhouse gas emissions during its life cycle is not 
negligible, since the cultivation of rapeseed causes emissions. Agriculture is one of Sweden’s 
largest sources of greenhouse gases. The emissions are dominited by nitrous oxide, which has a 
high global warming potential, but emissions that originate from use of fossil fuels are also 
significant. 

In 2009 EU directive 2009/28/EC, the so called Renewable Energy Directive, was passed. One 
of its purposes was to ensure the quality of the biofuels in terms of low greenhouse gas 
emissions during its life cycle. This is achieved by stating sustainability criteria, which much be 
reached to be allowed to call the biofuel renewable. The directive also includes guidelines for 
the calculations of the life cycle emissions. The criteria imply an incentive to improve the 
climate performance of biofuels.  

To reduce their climate emissions and dependence on fossil fuels three farms in the region of 
Östergötland in Sweden changed their cultivation methods. The changes mainly consist of 
exchanging the diesel for biodiesel (RME) in agricultural machinery and for transports to and 
from the farm, drying the harvest using wood products instead of oil, and to some extent using 
organic fertlizers instead of commercial fertilizers. The farms call this cultivation system 
Östgötamodellen. Thus using rapeseed that is cultivated using Östgötamodellen as a raw 
material for biodiesel production would affect the climate performance of the fuel. 

The aim of this study is to calculate greenhouse gas emissions from rapeseed cultivation using 
Östgötamodellen, and compare this to rapeseed that is cultivated with conventional methods. 
Since the rapeseed will be used for producing biodiesel the calculations have been performed to 
comply with the guidelines in the Renewable Energy Directive. The methodolgy has a life cycle 
perspective, and can be described as a simplified life cycle assessment. 

The results show that exchanging the fuel in the machinery to renewable alternatives decreases 
the climate impact of the cultivation step 6 %. Reduced tillage reduced the emissions slightly 
less than exchanging fuels, while using organic fertilizers increased the emissions. In addition to 
the actual emissions, emission savings due to actions that promotes carbon sequestration in soil, 
thus decreasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere can be included. In this study 
carbon sequestration is included for reduced tillage, which resulted in carbon fixation 
corresponding to 9051 g CO2eq/kg rapeseed, which can be compared to the cultivation emissions 
434 g CO2eq/kg rapeseed. This result was considered unreasonably high compared to results of 
previous studies on carbon sequstration in soil. In addition earlier studies have shown that 
sewage sludge has a high soil carbon accumulation potential, but despite that sewage sludge is 
currently not defined as a valid soil carbon enhancer in the calculation guidelines.  

This study also shows that Östgötamodellen does not decrease the soil nitrous oxide emissions, 
which dominates the greenhouse gas emissions from the rapeseed cultivation. However the 
recommended model for calculationg nitrous oxide emissions have been criticised in other 
studies since the results only can be affected by changing the amount of fertlizer, thus limiting 
the opportunities to be credited for other measures taken to reduce nitrous oxide emissions.   

Apart from the soil carbon accumulation and nitrous oxide emissions this report exposes many 
of the problems that previous studies have shown. These problems includes unclear and limited 
guidelines leading to misguiding results. This means that the results should be interpreted with 
caution.  
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Förkortningar  

CO2eq  Koldioxidekvivalenter 

FAME  Fatty Acid Methyl Ester (fettsyrametylester) 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

LCA  Livscykelanalys (Life Cycle Assessment) 

MJ  Megajoule, enhet för energiinnehåll 

RED  Renewable Energy Directive (Förnybartdirektivet) 

RME  Rapeseed Methyl Ester (rapsmetylester) 

TS  Torrsubstans 
Kemiska ämnen 

C  Kol  

CH4  Metan 

CO2  Koldioxid 

N  Kväve 

N2  Kvävgas 

N2O  Lustgas 

NH3  Ammoniak 

NH4
+

  Ammonium 

NO3
-  Nitrat 

NOx  Kväveoxider 

  



	  
	  

Ordlista 

Ammoniumkväve Kväve som är bundet i växttillgängliga ammoniummolekyler.  

Biodrivmedel  Gas- eller vätskeformiga biobränslen som används för transport. 

Cut-offkriterium En gräns som anger hur små utsläpp behöver vara för att anses 
försumbara. 

Flytande biobränsle Flytande bränsle gjort på biomassa.  

Funktionell enhet Den enhet som miljöpåverkan relateras till i en livscykelanalys. 

Förnybartdirektivet EU:s direktiv 2009/28/EG 

Höstraps  Raps som sås på hösten. 

Klimatprestanda Utsläpp av växthusgaser per funktionell enhet. 

Mineralgödsel  Synonym till handelsgödsel och konstgödsel. 

Nitratkväve  Kväve som är bundet i växttillgängliga nitratmolekyler. 

NUTS2  Ett system för områdesindelning av EU, Sverige består av 8 
NUTS2-områden.  

NUTS3  Ytterligare uppdelning av NUTS2-områden. NUTS3-områdena 
motsvarar länen. 

Oljeväxter  Gröda som framförallt används för att producera vegetabilisk olja. 

Organiskt bundet kväve Kväve som är bundet i organisk form och därmed inte är 
växttillgängligt. 

Organiskt gödningsmedel Gödsel som har organiskt ursprung, t ex stallgödsel och slam. 

Processeffektivitet I detta sammanhang används begreppet för att beskriva hur 
mycket biobränsle som kan produceras av en viss mängd råvara. 

Växtskyddsmedel  Synonym till bekämpningsmedel. 

Östgötamodellen Ett ramverk för odling som genom olika åtgärder syftar till att 
minska jordbrukets beroende av fossila bränslen.  
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Rapportstruktur 

I kapitel 1 introduceras ämnesområdet samt beskrivs studiens syfte och genomförande. 

I kapitel 2 beskrivs dels övergripande hur jordbruk bedrivs i Sverige idag och hur det påverkar 
växthusgasutsläppen från jordbruket och dels innehållet i EU:s förnybartdirektiv och annan 
relaterad lagstiftning. Dessutom presenteras studier som tidigare gjorts på jordbrukets 
växthusgasutsläpp i allmänhet och beräkningar enligt förnybartdirektivet i synnerhet. 

Kapitel 3 beskriver de beräkningsmodeller som använts för att beräkna växthusgasutsläpp från 
de olika processtegen i denna studie.  

I kapitel 4 redovisas resultaten från beräkningarna för respektive scenario samt hur dessa 
påverkar de totala utsläppen för bränslet. 

Kapitel 5 innehåller känslighetsanalyser för alternativa tolkningar av riktlinjer för 
beräkningarna. 

I kapitel 6 analyseras resultaten från kapitel 4 och känslighetsanalyserna från kapitel 5. 

Kapitel 7 innehåller diskussioner som hjälper till att svara på frågeställningarna, vilka sedan 
sammanfattas i form av slutsatser och rekommendationer i kapitel 8.   
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1. Problemdefiniering 

I detta kapitel introduceras ämnesområdet samt rapportens syfte, omfattning och problem-
formuleringar. 

1.1 Inledning 
Rapsmetylester (RME) tillhör gruppen fettsyrametylestrar (FAME) och är en typ av biobränsle 
som tillverkas av raps. RME är flytande och kan både användas som drivmedel och exempelvis 
till uppvärmning. Det är således både ett biodrivmedel och ett flytande biobränsle. RME kallas 
ofta biodiesel och kan användas som bränsle i de flesta fordon som är avsedda att drivas på 
fossil diesel (Bernesson, Nilsson & Hansson, 2003).  

Energifabriken AB är ett litet företag som säljer och distribuerar RME, samt hjälper företag med 
omställningen från fossil diesel till RME. Energifabriken köper RME från Perstorp Bioproducts 
AB och levererar den till bland annat åkerier, bussföretag, lantbruksföretag samt för 
uppvärmning av fastigheter.  

Energifabriken ägs av tre familjer som även bedriver lantbruk med växtodling i Östergötland. I 
ett försök att minska odlingens klimatpåverkan och beroende av fossila bränslen har gårdarna 
bland annat bytt ut stora delar av sin egen användning av fossila bränslen till förnybara 
bränslen. Gårdarna kallar detta för Östgötamodellen. I Östgötamodellen ingår förutom bytet av 
bränslen även att en del handelsgödsel bytts ut mot organisk gödsel, samt att in- och 
uttransporter från gårdarna sker med förnybara drivmedel. Detta gör att miljöpåverkan från 
grödor som är producerade med Östgötamodellen skiljer sig från grödor som är producerade på 
konventionellt vis. Idag tillämpas Östgötamodellen på tre gårdar i Östergötland; Smedberga 
Backgård, Kasta Länsmansgård samt Övre Jolstad (hädanefter benämnda Smedberga, Kasta och 
Jolstad). Gårdarna har en dubbel roll i och med att de både använder RME och kan producera 
RME-råvaran raps. Arbetet med Östgötamodellen sker till stora delar inom ramen för projektet 
Fossilfria Lantbruk, som drivs av AgroÖst och Energikontoret Östra Götaland med de tre 
gårdarna som testanläggningar.  

Grödbaserade biobränslen har kritiserats, bland annat för att de använder råvaror som annars 
skulle blivit livsmedel, men även den klimatmässiga fördelen gentemot fossila bränslen har varit 
ifrågasatt. Perstorp vill att deras produkt, biodieseln, ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt, 
då biodieseln ska vara ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än den fossila dieseln. Speciellt 
intresserade är de av att minska utsläppen i odlingssteget, då det är detta produktionssteg som 
orsakar störst klimatutsläpp.  

En av drivkrafterna för att minska växthusgasutsläppen från RME är ett EU-direktiv som antogs 
2009 och trädde i kraft 2012. Europaparlamentets och rådets direktiv (2009/28/EG), på engelska 
Renewable Energy Directive (RED), benämns hädanefter förnybartdirektivet. Enligt detta 
direktiv krävs att biodrivmedel och flytande biobränslen har minst 35 % lägre 
växthusgasutsläpp, mätt i CO2-ekvivalenter, än dess fossila motsvarighet. Detta krav kommer 
2017 att skärpas till 50 %, och från och med året därpå kommer det krävas att allt biobränsle 
som är producerat i anläggningar som startat efter 1 januari 2017 har en växthusgasreduktion på 
minst 60 %.  Direktivet innehåller också anvisningar för hur växthusgasutsläppen ska beräknas 
för biobränslen samt så kallade normalvärden som under vissa förutsättningar kan användas 
istället för att beräkna faktiska växthusgasutsläpp från det aktuella biobränslet. (RED 
2009/28/EG) 

Perstorp producerar två olika varianter av RME; Verdis Polaris™ Flora och Verdis Polaris™ 
Aura. Det som skiljer produkterna åt är att Aura till skillnad från Flora produceras av metanol 
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med biologiskt ursprung, vilket innebär att alla insatsprodukter har ett helt fossilfritt ursprung. 
Användning av Verdis Polaris™ Aura ger en minskning av växthusgasutsläppen med 60 % 
jämfört med fossil diesel, medan motsvarande för Verdis Polaris™ Flora är 56,5 %. Detta kan 
jämföras med normalvärdet i förnybartdirektivet som anger en utsläppsbesparing på 38 % för 
RME. 

Trots att normalvärdet för RME i dagsläget underskrider gränsvärdet i förnybartdirektivet finns 
en viss osäkerhet i huruvida kraven på växthusgasutsläpp kommer att kvarstå. Dels kan kravet 
skärpas ytterligare efter 2018, men det pågår också diskussioner om att införa krav på att även 
indirekt förändrad markanvändning (iLUC) ska räknas med (Börjesson et al, 2013; Melin, 2012; 
Haaker, 2012). iLUC-faktorn för RME som föreslagits införas i förnybartdirektivet är så pass 
stor att utsläppen från dagens standard-RME då enligt beräkningarna skulle vara större än för 
den fossila dieseln, och alltså inte skulle klara kraven (Börjesson et al, 2013). Att vara förberedd 
på eventuellt skärpt lagstiftning är alltså en anledning till att ytterligare trimma 
produktionskedjan så att utsläppen minimeras, och Östgötamodellen kan potentiellt bidra till 
detta. 

1.2 Syfte och omfattning 
Syftet med denna studie är att beräkna växthusgasutsläppen för raps som är odlad enligt 
Östgötamodellen, för att se vad detta får för effekter på slutproduktens växthusgasutsläpp. 
Utsläppen från rapsodlingen jämförs sedan med konventionell odling av raps i Östergötland och 
slutproduktens växthusgasutsläpp jämförs med de siffror som Perstorp använder idag. 
Beräkningar av växthusgasutsläpp kommer att göras för flera varianter av Östgötamodellen, 
vilka beskrivs i avsnitt 3.1. Beräkningarna kommer att ske i enlighet med EU:s direktiv om 
hållbara bränslen (RED 2009/28/EG), eftersom beräkningarna ska kunna användas för 
certifiering enligt detta direktiv.  

Ett viktigt syfte är också att undersöka hur de förbättrade jordbruksmetoderna får tillgodoräknas 
vid beräkningar enligt förnybartdirektivets riktlinjer. 

1.2.1 Frågeställningar 
� Hur skiljer sig växthusgasutsläppen mellan RME gjord på konventionellt odlad raps och 

raps odlad med alternativa jordbruksmetoder? Ger det en märkbar skillnad på RME:ns 
klimatprestanda? 

� Vilka av de genomförda förändringarna är mest effektiva för att minska 
växthusgasutsläppen från rapsodling/RME-produktion? 

� Vilka processteg ger högst utsläpp och vilka variabler ger störst påverkan på 
slutresultatet?  

� Är metodiken för växthusgasberäkningar i förnybartdirektivet (2009/28/EG) lämplig för 
att uppskatta växthusgasutsläpp på gårdsnivå och leder det till minskade utsläpp från 
biodrivmedelsproduktion generellt? 

1.2.2 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar bara specifika beräkningar för just Kasta länsmansgård, men de 
kommer att jämföras med beräkningar som omfattar regional eller EU-nivå. Beräkningarna 
utförs endast enligt metoden som beskrivs i förnybartdirektivet, dock diskuteras riktigheten i de 
beräkningsmetoder som beskrivs för de utsläppsposter som sticker ut mest.  

Studien omfattar inte bedömning av de eventuella systemeffekterna av en storskalig tillämpning 
av Östgötamodellen. En möjlig konsekvens som också bortses från är den långsiktiga påverkan 
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på skördemängden då alternativa jordbruksmetoder tillämpas. Inte heller kostnader för 
omställning till Östgötamodellen utvärderas.   

Beräkningarna behandlar endast miljöpåverkanskategorin växthusgasutsläpp och inkluderar 
därför ingen bedömning av annan miljöpåverkan. Utsläppen inkluderar i enlighet med 
förnybartdirektivet (2009/28/EG) bara utsläpp av koldioxid (CO2), metan (CH4) samt lustgas 
(N2O), och bortser därför från eventuella utsläpp av andra växthusgaser.   

Växthusgasutsläppen från de olika utsläppsposterna har inte uppmätts utan bygger på 
beräkningsmodeller. Data för mängden insatsprodukter omfattar både uppmätta värden och 
uppskattningar. Beräkningarna genomförs dessutom för data från ett specifikt odlingsår, vilket 
gör att det finns risk att siffrorna inte är helt representativa.  

1.3 Metod 
Beräkningarna som ingår i rapporten har utförts i enlighet med förnybartdirektivet (RED 
2009/28/EG) och de dokument som relaterar till detta, exempelvis beslut från EU-
kommissionen. Utöver författning finns också riktlinjer i andra vägledande dokument, 
exempelvis beräkningsverktyget BioGrace och en vägledning från Energimyndigheten. Dessa 
dokument har använts som stöd för beräkningarna i de fall den tänkta tillämpningen av 
direktivet varit otydlig. Fördelen med att använda en relativt väldefinierad metodik är att det 
redan finns riktlinjer för hur beräkningarna ska genomföras med avseende på exempelvis 
avgränsningar och allokering. Svårigheten med detsamma är att tolka riktlinjerna som i flera fall 
är otydliga och i vissa fall motsägelsefulla, vilket diskuteras mer utförligt i kapitel 8.      

Litteraturen som har studerats består framförallt av de ovan nämnda dokumenten som rör 
förnybartdirektivet (RED 2009/28/EG) och studier som behandlar beräkningar av 
växthusgasutsläpp för de olika processtegen. Även litteratur som rör andra aspekter av 
jordbruksmetoder och –processer har studerats. Litteraturen inkluderar framförallt lagtext, 
annan kommunikation från lagstiftande församlingar och myndigheter, böcker, hemsidor samt 
vetenskapliga rapporter och artiklar.  

Alla egna beräkningar utgår från Kastas rapsodling under 2011/2012, med vissa variationer för 
att kunna utvärdera alternativa scenarion. Vilka scenarion som använts beskrivs i avsnitt 3.1. 
Beräkningarna för växthusgasutsläppen vid rapsodling har jämförts med tidigare beräkningar 
som utförts på regionnivå. Avslutningsvis adderas utsläpp från resten av RME-
produktionskedjan. Detta för att bedöma effekten som alternativa jordbruksmetoder har på de 
totala utsläppen samt för att möjliggöra jämförelse med så kallade normalvärden, vilka är de 
värden som Perstorp använder för sina beräkningar idag. 

Beräkningarna har så långt det varit vetenskapligt försvarbart använt samma antaganden och 
källor som för officiella beräkningar av utsläpp från rapsodling för biodieselproduktion i 
regionen Östergötland, för att få en rättvis jämförelse. Att följa officiella riktlinjer har dock 
prioriterats framför sammanfallande med regionberäkningarna, vilket gör att 
beräkningsmetoderna och utsläppsfaktorer ibland skiljer sig åt jämfört med de regionala 
beräkningarna.  

Mängd och typ av respektive insatsprodukt är data som tillhandahållits av lantbrukaren Erik 
Jacobsson, som driver Kasta länsmansgård. I några fall finns inga uppgifter om mängden 
insatsprodukt, vilket exempelvis gäller för bränslekonsumtionen för fältoperationer och 
torkning. För dessa beräkningar har mängden insatsprodukter uppskattats utifrån tidigare 
studier. Vilka data som använts för respektive beräkning framgår av kapitel 3. 

Vad gäller utsläppsfaktorer har i de flesta fall beräkningsverktyget BioGrace:s listor på 
standardutsläppsfaktorer använts. I de fall andra källor använts beror detta på att mer specifika 
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utsläppsfaktorer funnits tillgängliga från vetenskapliga källor, till exempel specifika 
utsläppsfaktorer för produktion i Sverige. Källorna för respektive utsläppsfaktor återfinns i 
bilaga 3. 

Vilka data och beräkningsmetoder som använts får stor påverkan på resultatet och är viktiga att 
känna till för att kunna tolka resultaten. De beräkningsmetoder och data som använts för de 
olika utsläppsposterna utgör därför en dominerande del av rapporten och för att öka läsbarheten 
har därför beskrivningar av beräkningsmetoder och data fått ett eget kapitel.  
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2.  Bakgrund 

Detta kapitel utgör den teoretiska grunden för rapporten. I avsnitt 2.1 beskrivs rapsodlingen och 
RME-produktionen, samt hur dessa hör ihop med klimatpåverkan. Avsnitt 2.2 innehåller 
beskrivning livscykelanalysen som metodik, sammanfattning av förnybartdirektivet och annan 
lagstiftning som berör beräkningen av växthusgasutsläpp vid biodieselproduktion samt 
presentation av tidigare studier med koppling till ämnet. 

2.1 RME-produktion och dess klimatpåverkan 
RME tillhör den så kallade första generationens biobränslen, vilket innebär att den tillverkas av 
råvara från grödor. Andra generationens biobränslen tillverkas framförallt av avfall och 
restprodukter, medan tredje och fjärde generationens biobränslen produceras med hjälp av alger 
respektive mikroorganismer (Statoil, 2014). Första generationens biobränslen dominerar 
fortfarande biodrivmedelsbranschen men har blivit kritiserade för att konkurrera med 
livsmedelsproduktion. Expansionen av biodrivmedelsmarknaden i början av 2000-talet kantades 
av larmrapporter om att de tillgängliga biodrivmedlen egentligen var klimatbovar, men har i 
viss mån fått upprättelse idag (Börjesson, 2012).  

Jordbruket som helhet står för ungefär 19 % av de svenska växthusgasutsläppen 
(Jordbruksverket, 2009). Jordbruket ingår i den så kallade icke-handlande sektorn, det vill säga 
de sektorer som inte ingår i EU:s handel med utsläppsrätter, som i de nationella utsläppsmålen 
har ålagts att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % mellan 1990 och 2020 
(Naturvårdverket, 2013).  

2.1.1 Fältoperationer  
Fältoperationer inkluderar de processer som utförs på fälten för att förbereda marken för odling, 
samt att så och skörda grödan. Den största miljöpåverkan från dessa processer är utsläppen från 
bränsleanvändningen, vilket inkluderar direkta utsläpp vid förbränningen men även 
uppströmsutsläpp som uppkommer vid framställningen av bränslet. Vilka fältoperationer som 
förekommer påverkar också lustgasbildningen och kolinbindningen på fälten, men dessa utsläpp 
hänförs i denna rapport till andra utsläppsposter. De fältoperationer som förekommer i rapporten 
beskrivs nedan. 

Plöjning är en fältoperation som syftar till att luckra upp jorden och mylla ner växtrester och 
gödsel. Plöjningen påverkar markstrukturen och minskar möjligheten för ogräs att växa 
eftersom dess rötter skärs av och plöjs ner. (Sörkvist et al, 2000) 

Harvning sker med ett redskap som kallas harv och processen har som syfte att luckra upp det 
översta jordlagret.   

Kultivering används som alternativ eller komplement till att plöja och harva. Kultiveringen 
utförs för att arbeta ner stubb i jorden samt att förhindra ogräs att växa till (Sörkvist et al, 2000) 
och är ett grundare ingrepp än plöjning.  

Sådd innefattar det moment då frön/kärnor fördelas i jorden (Sörkvist, 2000). Vilken sorts 
såmaskin som används beror mycket på hur jorden har bearbetats tidigare (Sörkvist, 2000). Vid 
kombisådd appliceras handelsgödsel på åkern samtidigt som utsädet, vilket minskar antalet 
gånger man behöver köra över fälten. Direktsådd är en såmetod som innebär betydligt mindre 
ingrepp i jorden än konventionell odling. Vid direktsådd sker sådden direkt i stubben från 
föregående års skörd och även här appliceras gödningsmedel samtidigt och med samma maskin. 
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Vältning är en process som sker efter sådden och kan ha flera olika syften, till exempel att 
trycka till marken efter plöjning, eller att trycka ner stora stenar som kommit upp vid 
jordbearbetningen.  

Gödsling sker vid olika tillfällen för olika grödor och beroende på gödseltyp. Utförandet på 
gödselapplikatorn beror på vilken typ av gödsel som ska spridas.  

Till fältoperationerna hör också momentet kemisk bekämpning, som utförs genom att blanda ut 
bekämpningsmedlet med vatten och spruta blandningen på fälten. 

Det moment då grödan skördas benämns tröskning. 

2.1.2 Reducerad jordbearbetning 
Jordbearbetning innefattar de moment som avser att förbereda jorden för sådd genom att på 
olika sätt luckra upp jorden. En väl beredd jord förbättrar körbarheten på fälten, underlättar för 
grödorna att slå rot och växa och förhindrar läckage av vatten och näringsämnen till närliggande 
marker (Gudmundsson, 1998). Det finns olika sätt att jordbearbeta på, men det traditionella är 
plöjning och harvning. Det finns dock flera skäl att överväga någon typ av reducerad 
jordbearbetning, vilket kan innebära att man ersätter plogen med kultivator eller helt undviker 
att plöja. I det mest extrema fallet, direktsådd, sås den nya grödan direkt i stubben från 
föregående gröda. Det som skiljer de olika graderna av reducerad jordbearbetning är att 
framförallt bearbetningsdjupet och hur skörderester tas om hand (Jordbruksverket, 2008).   

Vid reducerad jordbearbetning ökar den biologiska aktiviteten i det övre jordlagret eftersom mer 
skörderester finns kvar på ytan, vilket gynnar grödan, men å andra sidan kan jorden bli mer 
svårbearbetad. En av drivkrafterna för att tillämpa plöjningsfri odling är att 
bränslekonsumtionen minskar samt att mindre tid behöver ägnas åt jordbearbetning. Powlson et 
al (2011) hävdar däremot att reducerad jordbearbetning kan innebära att lustgasutsläppen ökar. 

Olika jordar och odlingssystem är olika lämpade för tillämpning av reducerad jordbearbetning. 
Exempelvis har sandjordar större behov av plöjning än lerjordar, eftersom sandjordar har större 
luckringsbehov (Jordbruksverket, 2008). Vid reducerad bearbetning är växtföljden särskilt 
viktig för att förebygga växtföljdssjukdomar, eftersom den uteblivna plöjningen gör att 
växtrester blir kvar vid markytan och kan sprida växtsjukdomar till nästa års gröda 
(Jordbruksverket, 2008). Eftersom sjukdomarna ofta bara angriper vissa grödor kan detta 
förebyggas genom att undvika att odla grödor som är mottagliga för samma sjukdomar flera år i 
rad (Jordbruksverket, 2008).  

2.1.3 Lustgasutsläpp från mark 
Jordbruk skiljer sig från andra sektorer med stora utsläpp i och med att utsläppen av 
växthusgaser inte domineras av koldioxid. Istället står lustgasutsläppen från jordbruket, som 
främst härrör från markhanteringen (Naturvårdsverket, 2013), för en betydande del av 
utsläppen. Lustgas (N2O) är en högpotent växthusgas med en uppvärmningspotential som är 
nästan 300 gånger högre än koldioxid. Totalt står lustgasutsläppen för 11 % av Sveriges 
växthusgasutsläpp, där 73 % av dessa härrör från jordbruket (Naturvårdsverket, 2013).  

Lustgas bildas i marken till följd av mikrobiologisk aktivitet då kväveföreningar omvandlas 
med hjälp av bakterier. Denna aktivitet förekommer i all jord med organiskt innehåll, men ökar 
då kväve tillförs som gödningsmedel (Naturvårdsverket, 2013). Enligt Jordbruksverket (2009) 
står lustgasutsläppen från marken för 35 % av jordbrukets växthusgasutsläpp, och är därmed 
den största utsläppsposten för jordbruket. Samtidigt är lustgasutsläppen från jordbruk mycket 
svåra att uppskatta (Naturvårdsverket, 2013). 
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Kvävgas (N2) är det vanligast förkommande ämnet i luft, men kvävet i denna form är inte 
tillgängligt för växter att ta upp och måste därför omvandlas för att detta ska kunna ske. 
Kvävefixerande mikroorganismer, som framförallt lever i symbios med ärtväxter, kan binda in 
kvävgas i marken genom att omvandla den till ammonium (NH4

+). Ammonium kan också 
tillsättas separat i form av konstgjort eller organiskt gödsel. Ammonium omvandlas av mikrober 
i marken till nitrat (NO3

-) om det finns tillräckligt med syre i marken, genom en process som 
kallas nitrifikation. För de flesta växterna är nitrat den mest tillgängliga kväveformen men även 
ammonium är växttillgängligt. Nitratet i marken kan också omvandlas till kvävgas (N2) eller 
lustgas (N2O) genom bakterieprocessen denitrifikation. (Winegardner, 1995) 

Lustgasutsläpp från mark delas ofta upp i direkta och indirekta utsläpp. Direkta lustgasutsläpp 
omfattar utsläpp som sker från den mark där gödningsmedlet appliceras, och beror på att N2O 
bildas i nitrifikation-/denitrifikationsprocessen. Indirekta lustgasutsläpp omfattar två olika 
utsläppsvägar, där den första är avdunstning av ammoniak (NH3) och kväveoxider (NOx) som 
sedan deponeras på mark och vattendrag i form av NH3, NOx, NH4

+ och NO3
-. Den andra 

utsläppsvägen är läckage av kväve till grundvatten och avrinning av kväve till ytvatten. De 
ämnen som deponerats, läckt och avrunnit kan denitrifieras och bilda lustgas, som då utgör de 
indirekta lustgasutsläppen. (IPCC, 2006A) 

2.1.4 Gödningsmedel 
Eftersom näringsämnen tas upp av växten och därför vid varje skördetillfälle förs bort med 
skörden måste näringsämnen tillföras för att skörden ska kunna bibehållas från år till år. För ett 
optimalt utnyttjande krävs också balans mellan de olika näringsämnena, då brist på ett 
näringsämne hämmar tillväxten oavsett hur mycket av de andra näringsämnena som finns 
tillgängligt (Yara, 2010). Det är viktigt att kunna ta ut en hög skörd för att undvika att till 
exempel skogsmarker konverteras till jordbruksmark med tillhörande förluster av kollager. 
Samtidigt är det viktigt att bibehålla bördigheten och inte utarma jorden på näringsämnen. 

Det finns en mängd olika alternativ att välja bland för att tillgodose grödans behov av kväve 
(N), fosfor (P) och kalium (K), som är de viktigaste växtnäringsämnena. Utvecklingen har under 
de senaste hundra åren gått från att gödsla med avfall från djur- och matproduktion till att bli 
starkt beroende av den industriellt producerade handelsgödseln. Den totala tillförseln har också 
ökat kraftigt, vilket lett till ökade skördar men också större läckage av näringsämnen och 
därmed ökade övergödningseffekter och större lustgasutsläpp (Claesson & Steineck, 1991). Ur 
klimatsynpunkt är kvävet det viktigaste näringsämnet, eftersom det ger upphov till 
växthusgasen lustgas, men även produktion av handelsgödselfosfor och -kalium innebär 
användning av fossil energi, vilket innebär ytterligare klimatutsläpp. Samtidigt är fosfor en 
sinande resurs som dessutom liksom kvävet ger upphov till övergödningseffekter. Ur 
miljösynpunkt är det därför olämpligt att optimera valet av gödsel endast med avseende på 
klimatpåverkan, även om det är den enda miljöpåverkan som bedöms i denna rapport.        

Begreppet handelsgödsel, även kallat mineralgödsel eller konstgödsel, innefattar kemiskt 
framställda gödningsmedel som kan innehålla en eller flera olika näringsämnen (kväve, fosfor, 
kalium eller en kombination av dessa) (Jordbruksverket, 2012).  Fördelen med handelsgödsel är 
att givan kan styras så att rätt näringsämne och mängd kan tillföras jorden i rätt växtstadium, 
men å andra sidan orsakar produktionen av handelsgödsel utsläpp. All produktion av 
handelsgödsel kräver energi, vilken tillförs i form av olika petroleumprodukter, där naturgas 
enligt handelsgödselproducenten Yara (2010) är den mest energieffektiva. Förutom utsläppen 
från förbränning av fossila bränslen så bildas lustgas vid produktion av kvävehandelsgödsel. 
Enligt Yara (2010) kan upp till 90 % av lustgasutsläppen förhindras genom att rena utsläppen 
från fabriken. Dock står fortfarande lustgasläckaget för en betydande del av klimatutsläppen 
från handelsgödselproduktion (Yara, 2011).   
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Stallgödsel innefattar gödningsmedel som består av olika blandningar av träck, urin, vatten och 
strö. Kvaliteten på stallgödseln beror bland annat på vilket djur det härrör från och konsistensen, 
som klassificeras som flytgödsel, kletgödsel, urin eller fastgödsel (Claesson & Steineck, 1991). 
Blötare gödsel har lägre andel torrsubstans (TS-halt) och har en större andel av kvävet bundet i 
den växttillgängliga formen ammoniumkväve, jämfört med den fastare gödseln som innehåller 
mer organiskt bundet kväve. Dessa faktorer påverkar hur stora kväveförluster som sker vid 
uppsamling, lagring, transport och spridning, men också vilken utrustning och tekniker som 
används spelar roll. Det är också viktigt att välja rätt tidpunkt för spridningen av stallgödsel, då 
vädret vid spridningstillfället kan spela stor roll för hur stora förlusterna blir (greppa näringen, 
2012). I allmänhet bör höstspridning av stallgödsel undvikas, särskilt med stallgödsel med hög 
andel ammoniumkväve (Albertsson, 2012). Höstoljeväxter, det vill säga exempelvis höstraps, 
kan dock tillgodogöra sig ammoniumkvävet redan på hösten när den sås (Albertsson, 2012).  

Andra organiska gödningsmedel är exempelvis biogödsel och avloppsslam (hädanefter benämnt 
slam). Biogödsel är den rötrest som blir kvar efter extraktion av biogas från organiskt material. 
Efter rötningen blir växtnäringen kvar i rötresten, och på grund av att andra ämnen avlägsnats 
innehåller biogödseln en högre andel näringsämnen än den ingående råvaran till 
biogasanläggningen. Biogödselns kväveinnehåll är också mer växttillgängligt än i stallgödsel 
eftersom en del av det innan organiskt bundna kvävet övergått till ammoniumkväve, men detta 
bidrar också till ökad risk för förluster. Avloppsslam är de avloppsrester som samlas upp i 
reningsverk. Ammoniumkvävehalten är relativt låg och avloppsslammet används främst för den 
höga fosforhalten. Avloppsslam som används i jordbruket måste åtföljas av en varudeklaration 
(REVAQ) som anger mängden näringsämnen och tungmetaller, för att undvika allvarliga 
toxiska och övergödningseffekter (Albertsson, 2012). Även slam kan rötas, och kallas då 
rötslam. 

Vilken form kvävet och andra näringsämnen förekommer i olika gödsel påverkar hur stor giva 
som behövs för att uppnå optimal skörd. På grund av att en del av kvävet är bundet i organisk 
form i de organiska gödningsmedlen så är växttillgängligheten av näringsämnena för grödan 
ofta sämre för organiska gödningsmedel än för handelsgödsel, vilket innebär att det krävs en 
större total mängd tillförda näringsämnen till jorden för att bibehålla skördenivån. Ökad 
tillförsel innebär större läckage och därmed större utsläpp av lustgas. (Albertsson, 2012; greppa 
näringen, 2012) 

2.1.5 Växtföljder 
Jordbruket skiljer sig mycket från andra stora industrier, eftersom den är beroende av ett 
komplext biologiskt system. Detta blir särskilt tydligt när man studerar växtföljder. 

En växtföljd är den ordning i vilken man odlar grödor från år till år på ett visst fält. En 
väldesignad växtföljd kan höja skörden avsevärt, medan en dålig växtföljd får motsatt effekt. En 
studie av Sieling et al (2003) visade exempelvis att skörden av höstvete blev mer är 10 % större 
då raps odlats året innan, jämfört med då den föregående grödan var höstvete.  

Att växtföljder är så viktigt beror på att odling av en viss gröda påverkar förutsättningarna för 
nästkommande års grödor. Olika grödor lämnar efter sig jord med olika struktur och 
sammansättning. Det beror delvis på grödans egna egenskaper, men också på hur mycket 
jordbearbetning grödan kräver. I växtföljden kan man också ha så kallade fånggrödor, som 
minskar det kväveläckaget som annars ofta sker tiden mellan skörd och sådd av nästa gröda 
(Weidow, 1998).  

Att odla samma gröda år efter år ökar risken för vissa ogräs, sjukdomar eller skadedjursangrepp 
eftersom angreppen då får flera år på sig att etablera sig och då kan överföras från förra årets 
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gröda, om den grödan är mottaglig för samma angrepp. Växtföljden bör också anpassas efter 
platsens klimat och jordart. (Weidow, 1998) 

2.1.6 Kollager i marken 
Jordbruksmark kan fungera både som kolsänka och som kolkälla, det vill säga lagra kol eller 
bidra till en nettoförlust av kol i form av koldioxid.  

Kolets kretslopp innebär att kolatomerna kontinuerligt förflyttas mellan atmosfären, biomassan 
och marken. Växten kan inte ta upp kol ur marken, utan får sitt kolinnehåll från inbindning av 
koldioxid i luften genom fotosyntes (Weidow, 1998). Kolet som bundits frigörs sedan när 
växten dör och bryts ned, men en del av kolet från den döda växten stannar kvar i jorden 
(Fogelfors, 2001). Om mer kol binds i marken och i biomassa än vad som frigörs från mark och 
biomassa till atmosfären minskar mängden koldioxid i atmosfären. Det innebär att markens roll 
som kolsänka kan säkras genom att antingen tillföra eller binda in stabilt kol, eller genom att 
minimera kolförlusterna (Bergström, 2010). Vilken av dessa strategier som är lämpligt på olika 
jordar beror till stor del på den ursprungliga kolhalten i jorden, eftersom det är svårare att binda 
in kol i jordar med hög kolhalt samtidigt som de löper större risk att förlora kol (Bergström, 
2010). Höga kolhalter ökar dessutom risken för kväveläckage (Fogelfors, 2001). 

Kollagren i marken är generellt mycket stabila och har byggts upp under lång tid. Den 
sammanlagda åker och betesmarken tros i nuläget vara kolsänkor medan marker med högt 
kolinnehåll, så kallade organogena jordar, är kolkällor. Kolbalansen påverkas av temperatur, 
vattenhalt, syretillgång, sammansättning och kemiska egenskaper som pH. Tillförsel av 
organisk gödsel kan öka kolhalten i marken, vilket förutom de förhindrade koldioxidutsläppen 
även bidrar till bättre markstruktur och därmed kan höja produktiviteten. Även tillförsel av 
handelsgödsel kan öka kolhalten eftersom den ökar produktionen och därmed mängden 
växtrester, men ökningen är mindre än för organisk gödsel. Kolhalten gynnas även av att halm 
lämnas kvar på åkern och plöjs ner. (Lilliesköld & Nilsson, 1997) 

Några metoder för att öka kolhalten i jorden (Bhogal et al, 2009):  

• Minimerad erosion genom att exempelvis minimera tiden då marken är bar eller smart 
planering av jordlotten så att kol som är på väg att förloras genom avrinning kan fångas 
upp. 

• Reducerad jordbearbetningen, vilket minskar oxidation av kolet och förhindrar erosion. 

• Öka tillförseln av organiska material genom att till exempel tillföra organiska 
gödningsmedel eller låta skörderesterna ligga kvar efter skörd. 

Långtidsförsök i Storbritannien har visat att kolinlagringen vid en tillförsel av 250 kg total-N/ha 
och år i form av stallgödsel gav en kolinlagring av 60 kg kol/ha och år per ton tillförd 
torrsubstans. Motsvarande kolinlagring för rötat respektive orötat avloppsslam var 180 
respektive 130 kg kol/ha och år per ton tillförd torrsubstans. Förklaringen till att rötat slam gav 
högre kolinlagring än orötat, trots att mycket av kolinnehållet utvunnits som metan, tros vara att 
kolet i det rötade avloppsslammet återfinns i en mer stabil form. Försöken visade även att 
kolinlagringen avtog efter några decennier. Dessutom visade sig tillämpning av reducerad 
jordbearbetning kunna öka kolhalterna i jorden med 310 kg kol/ha och år. (Hoffmann, 2012) 

Att ändra användningen av marken, det vill säga att byta gröda eller att odla på mark som innan 
haft en annan användning, kan frigöra kol som då blir koldioxidutsläpp. Man säger då att de 
tillkomna utsläppen beror på direkt förändrad landanvändning (dLUC, direct Land Use 
Change). dLUC är direkt kopplad till marken där grödan ifråga odlas, till skillnad från indirekt 
förändrad landanvändning (iLUC, indirect Land Use Change), som syftar på utsläpp som sker 
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på annan plats än från just det fältet som bytt användning. iLUC innebär i korthet att exempelvis 
då en gröda börjar odlas på mark som tidigare använts till en annan gröda så kommer det krävas 
annan mark för att odla den undanträngda grödan. De ökade utsläppen från den nya 
odlingsmarken är det som benämns som utsläpp orsakad av iLUC. iLUC syftar alltså på utsläpp 
som beror på systemförändringar. (Börjesson et al, 2013) 

Eftersom iLUC inte är kopplad till ett avgränsat område går det inte att mäta effekterna. Istället 
används olika modeller, som i sin tur bygger på en rad antaganden, för att uppskatta 
utsläppseffekter av iLUC. Vilken beräkningsmodell som används har då påverkan på resultatet. 
Vad gäller biodrivmedel som biodiesel och etanol så kan de beräknade iLUC-utsläppen vara 
nära noll eller till och med negativa, eller flera gånger större än de totala utsläppen från 
biodrivmedelsproduktion, beroende på vilka antaganden som görs. Faktorer som kan påverka de 
beräknade iLUC-utsläppen är exempelvis vilken produkt som man antar att biprodukterna 
ersätter, vilken mark man antar att den undanträngda grödan kommer att odlas på istället och 
hur stor del av den tillgängliga åkermarken som antas vara utnyttjad. (Bernesson et al, 2013) 

2.1.7 Torkning 
Efter att rapsen skördas behöver den oftast torkas för att kunna lagras utan att mögla. 
Torkningen kan ske vid olika temperaturer, ibland bara med kalluft. Processen innefattar en 
fläkt och ibland någon slags omrörning eller förflyttning av spannmålet under torkningen 
(Jonsson, 2006). Torkningen kan ske direkt på gården eller i centrala anläggningar och med en 
mängd olika bränslen, exempelvis eldningsolja eller trädbränslen (Ahlgren et al 2009).  

2.1.8 Extraktion av rapsolja 
När rapsen är färdigtorkad skickas den vidare för utvinning av oljan ur rapsfröet. I processen 
ingår bland annat uppvärmning, krossning av fröna, sterilisering och pressning (DLA Agro, 
2014a). Det som är kvar då rapsoljan extraherats kallas rapskaka och används framförallt som 
djurfoder (DLA Agro, 2014b).   

2.1.9 Förestring 
Det finns flera metoder för att framställa RME av rapsolja, men Perstorp använder en metod 
kallad Esterfip-H. I processen blandas rapsolja och metanol som sedan reagerar under högt tryck 
och hög temperatur och med hjälp av en katalysator bildar fettsyrametylester (FAME/RME) och 
glycerol. Denna process upprepas sedan en gång för att få så mycket som möjligt av rapsoljan 
att bilda FAME. Det som skiljer Esterfip-H från andra liknande processer är att katalysatorn 
som används är en särskild metall i fast form istället för den flytande lut (natriumhydroxid) som 
oftast används för FAME-produktion. Detta ger en renare FAME och renare biprodukt 
(glycerol) vilket minskar behovet av rening. Även behovet av kemiska tillsatser och mängden 
avfall minimeras. Kvaliteten på bränslet som produceras med denna metod överstiger kraven för 
EU-standarden för biodiesel (EN14214) vad gäller bland annat renhet och låg vattenhalt, vilket 
gör att RME producerad med Esterfip-H har bättre egenskaper än genomsnittlig biodiesel, bland 
annat vad gäller användning i kallt väder. (Axens, 2013a; Axens, 2013b; Perstorp, 2013; Anna 
Berggren, Perstorp Bioproducts AB, pers. komm.)  

2.2 Beräkning av klimatpåverkan 

2.2.1 Livscykelanalysens grunder 
Metodologin för beräkning av växthusgasutsläpp som beskrivs i RED (2009/28/EG) bygger på 
beräkningsmetoden livscykelanalys. Detta avsnitt beskriver därför kortfattat vad begreppet 
livscykelanalys innebär och hur en livscykelanalys bör gå till. 
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Livscykelanalys (LCA) är en bedömning av en produkts, process eller funktions miljöpåverkan 
under hela dess livscykel – från utvinning av råmaterial till omhändertagande av avfall. 
Fördelen med ett sådant tillvägagångssätt är att minimering av utsläpp i ett livscykelsteg på 
bekostnad av högre utsläpp i ett annat undviks. LCA kan användas exempelvis för att jämföra 
de olika livscykelstegens miljöpåverkan, jämföra olika produkters miljöpåverkan eller 
identifiera vilken miljöpåverkanskategori som är mest signifikant för en produkt. Resultaten av 
LCA:n kan sedan användas för att välja mellan olika produkter, förbättra en produkts 
miljöprestanda, i marknadsföring eller för miljömärkning av produkten. (Baumann & Tillman, 
2004) 

Det finns i huvudsak tre olika sorters LCA; de jämförande typerna bokförings-LCA1 och 
konsekvens-LCA2 samt fristående LCA. Dessa används för olika syften och får konsekvenser 
för hur LCA:n genomförs. Fristående LCA jämför inte olika produkter eller scenarier utan 
syftar till att kartlägga en produkts eller ett systems miljökaraktäristik. I en bokförings-LCA 
jämförs flera produkter genom kartläggning av produkternas miljöprestanda, medan 
konsekvens-LCA studerar konsekvenserna av en förändring på ett system jämfört med om 
förändringen inte genomförs. En särskilt viktig skillnad mellan dessa är att bokförings-LCA bör 
använda medeldata, medan konsekvens-LCA bör använda marginaldata. (Baumann & Tillman, 
2004) 

Innan själva analysen kan påbörjas måste ett antal val göras. Hur dessa val görs och motiveras 
är avgörande för en LCA:s tillförlitlighet. Ett sådant val är funktionell enhet, till vilken all 
miljöpåverkan ska relateras till. För att underlätta jämförelse av olika produkter relateras den 
funktionella enheten lämpligtvis till produktens funktion snarare än en viss produktmängd. Den 
funktionella enheten för tvättmedel kan till exempel vara kg ren tvätt och för en måltid kcal. Om 
flera produkter uppkommer i kedjan kan också allokering behövas. Det innebär att 
resursanvändningen och utsläppen som uppkommer i processen ska fördelas mellan de olika 
produkterna. Allokering kan göras på flera olika sätt beroende på vilken sorts LCA som görs, 
men allokering kan exempelvis göras beroende på de olika produkternas ekonomiska värde eller 
energiinnehåll. Andra viktiga ställningstaganden är systemgränser, avgränsningar, cut-
offkriterier, vilka miljöpåverkanskategorier - till exempel klimatpåverkan, försurning, 
övergödning och/eller toxisk påverkan på omgivningen - som ska inkluderas och hur detaljerad 
studien ska vara. Eftersom valen kommer att påverka resultatet av studien är det viktigt att de är 
transparenta, eftersom de är nödvändiga att ha kännedom om för att kunna tolka resultatet. 
(Baumann & Tillman, 2004) 

Nästa steg är att bygga upp modellen av systemet som ska analyseras samt att identifiera flöden 
av material, energi, avfall och utsläpp in i och ut ur systemet. Därefter måste de olika flödenas 
resursanvändnings- och utsläppsfaktorer beräknas och relateras till den funktionella enheten. 
Det innebär att för varje ingående råvara måste de material som krävs för att framställa råvaran 
och utsläppen som genereras vid framställningen beräknas. Det finns dock databaser med 
livscykelutsläpp för olika material och produkter som kan användas till detta, beroende på hur 
specifika data som krävs för den aktuella studien. (Baumann & Tillman, 2004) 

För att resultaten ska kunna tolkas måste utsläpp och resursanvändning sedan grupperas i de 
olika miljöpåverkanskategorierna och vägas mot varandra. Exempelvis påverkar både koldioxid 
(CO2), metan (CH4) och lustgas (N2O) klimatet, men de har inte lika stor påverkan per kg och 
behöver därför vägas samman till en gemensam indikator. Klimatpåverkan brukar kvantifieras 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Eng: accounting eller attributional LCA 
2 Eng: consequential eller change-oriented LCA 
3 Ett system för områdesindelning av EU, Sverige består av 8 NUTS2-områden. 2 Eng: consequential eller change-oriented LCA 
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med hjälp av de olika ämnenas så kallade globala uppvärmningspotential och mätas i 
koldioxidekvivalenter (CO2eq). (Baumann & Tillman, 2004) 

För att underlätta tolkning av resultatet finns även två frivilliga LCA-moment där de olika 
miljöpåverkanskategorierna kan jämföras genom att använda normaliseringsfaktorer samt vägas 
ihop till en enda indikator (Baumann & Tillman, 2004). Detta är dock inte aktuellt i denna 
studie eftersom endast en miljöpåverkanskategori studeras.   

I beräkningarna i denna rapport är många förutsättningar helt eller delvis fördefinierade av 
förnybartdirektivet (RED 2009/28/EG) för att se till att utsläppsberäkningarna av biobränslen 
och biodrivmedel genomförs med liknande förutsättningar. Rapportens struktur skiljer sig därför 
från en typisk LCA. 

2.2.2 Förnybartdirektivet (RED) 
I april 2009 röstade EU-parlamentet igenom direktiv 2009/28/EG, Renewable Energy Directive 
(RED, förnybartdirektivet), som anger riktlinjerna för EU:s arbete med att främja energi från 
förnybara energikällor. Egenskaperna hos ett EU-direktiv är sådana att målen som uppges är 
bindande, men det är upp till varje enskilt medlemsland att avgöra hur det ska genomföras 
(Europeiska Unionen, 2013). Sverige har i och med direktivet förbundit sig att till år 2020 öka 
andelen energi från förnybara energikällor till 49 % av den totala energianvändningen, vilket 
kan jämföras med 39,8 % år 2002. Det bindande målet för transporter är 10 %, vilket är samma 
för alla medlemsstater. Direktivet omfattar också ett krav om att varje medlemsstat ska upprätta 
en handlingsplan för hur dessa mål ska uppnås.  

För att biodrivmedel och flytande biobränslen ska få räknas in för uppfyllelse de nationella 
målen krävs att ett antal hållbarhetskriterier uppfylls. Samma krav gäller för att biodrivmedlet 
eller det flytande biobränslet ska vara aktuellt för finansiellt stöd. Dessa krav måste uppfyllas 
även om råvaran producerats utanför EU. Kraven innebär i korthet att: 

• Växthusgasutsläppen ur ett livscykelperspektiv för biodrivmedlet eller det flytande 
biobränslen ska vara minst 35 % lägre än för dess fossila motsvarighet. Från och med 1 
januari 2017 ska växthusgasreduktionen vara minst 50 %, och för biodrivmedel och 
flytande biobränslen som produceras i anläggningar som startat efter detta datum höjs 
kraven den första januari 2018 till 60 %. 

• Ett antal markkriterier måste uppfyllas, vilka innebär att biodrivmedlet eller det 
flytande biobränslet inte får produceras från råvaror som kommer från 

– mark som har stort värde för den biologiska mångfalden, såsom naturskog, 
särskilda gräsmarker samt naturskyddsområden 

– mark med stora kollager, om denna utvinning inte kan ske utan påverkan på 
kollagret 

– torvmark, om det inte kan bevisas att odlingen inte medför dränering av 
marken 

Medlemsstaterna ska kräva att de ekonomiska aktörerna kan visa att hållbarhetskraven är 
uppfyllda och att de rapporterade mängderna stämmer. 

Direktivet ålägger också medlemsstaterna att ta fram regionala utsläppsdata för odling av 
jordbruksråvaror på NUTS23-nivå. Det innehåller även förevisningar om hur beräkningarna av 
växthusgasutsläpp ska ske och anger att typvärden för hela biodrivmedel- eller 
biobränsleframställningen, normalvärden, eller delar av framställningen, delnormalvärden, kan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ett system för områdesindelning av EU, Sverige består av 8 NUTS2-områden. 



	  
	  

1
3

användas om de regionala beräkningarna visar att utsläppen från området understiger 
normalvärdena. Normalvärden och delnormalvärden för 34 olika produktionskedjor finns 
presenterade i direktivet. Alternativt kan faktiska utsläpp från framställningen beräknas genom 
att använda specifika utsläppsdata. I beräkningarna finns det även möjlighet att tillgodoräkna sig 
utsläppsbesparingar som beror på kolinlagring.  

2.2.3 Annan relevant EU-författning 
Året efter antagandet av förnybartdirektivet utkom EU-kommissionen med ett meddelande 
(2010/C 160/02) om den praktiska implementeringen av direktivet. Detta dokument innehåller 
mer information till medlemsländerna om hur direktivet ska tillämpas praktiskt.  Meddelandet 
innehållet också förtydliganden av hur vissa delar av beräkningar ska utföras och vilka data som 
ska användas. 

I samband med detta meddelande gick också ett annat meddelande från EU-kommissionen 
(COM 2010/C 160/01) ut. I detta meddelande anges att kommissionen kan godkänna så kallade 
frivilliga system som tillräckliga för att få användas som grund för uppfyllande av 
hållbarhetskriterier. I praktiken betyder detta att om ett bränsle är kontrollerat genom något av 
de godkända systemen, som kan täcka alla eller enskilda hållbarhetskriterier, så ska de 
beräkningarna även vara godkända att användas vid rapportering till myndigheter enligt 
förnybartdirektivet.  

EU-kommissionen har också antagit ett beslut (COM 2010/335/EU) om mer detaljerade 
riktlinjer för beräkning av kolinlagring i marken vid hållbarhetsberäkningar som ett komplement 
till de riktlinjer som angetts i förnybartdirektivet.  

I oktober 2012 lade EU-kommissionen fram förslag COM/2012/595/FINAL, som berör 
ändringar i förnybartdirektivet. Förslaget innehåller flera olika delar som skulle få stora 
konsekvenser för RME-producenter, bland annat: 

• Att grödbaserade biobränslen bara ska få utgöra en viss andel av uppfyllelsen av målen 
i förnybartdirektivet. 

• Att kravet på utsläppsbesparingen ska höjas till 60 % redan i juli 2014, för 
anläggningar som inte redan är i drift.  

• Att medlemsstaterna ska rapportera iLUC-utsläpp från biodrivmedel- och flytande 
biobränsleanvändning. För oljeväxter är den förslagna iLUC-faktorn 55 g CO2eq/MJ. 

Särskilt iLUC-faktorerna har blivit kritiserade, bland annat för att de skulle bygga på 
missvisande modeller (Melin, 2012), och förslaget har ännu inte gått igenom. Det har även 
funnits förslag om att iLUC-faktorerna skulle införas som en obligatorisk del i varje producents 
växthusgasberäkningar (Börjesson et al, 2013).  

2.2.4 Svensk författning  
Till följd av förnybartdirektivet antog Sveriges riksdag 2010 lag SFS 2010:598 om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Lagen innehåller samma 
markkriterium och krav på utsläppsbesparing som förnybartdirektivet. Lagen specificerar 
dessutom vem som är skyldig att rapportera hållbarhetsegenskaper, det vill säga resultatet från 
hållbarhetsberäkningarna enligt förnybartdirektivet, och mängd. Enligt lagen (SFS 2010:598) är 
den som yrkesmässigt levererar biodrivmedel, använder biodrivmedel som inte erhållits via 
säljställe, använder flytande biobränsle eller levererar flytande biobränsle till någon som inte är 
rapporteringsskyldig. Det innebär därmed att allt biodrivmedel och flytande biobränsle som 
produceras, säljs och/eller används i Sverige måste uppfylla hållbarhetskriterierna för att klassas 
som förnybart. 
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Utöver detta har Energimyndigheten gett ut föreskriften STEMFS 2011:2 som i huvudsak 
kombinerar och preciserar riktlinjer från förnybartdirektivet, EU-kommissionens dokument och 
den svenska lagen SFS 2010:598. Energimyndigheten har också gett ut en ännu mer detaljerad 
vägledning för tillämpningen av förnybartdirektivet, men denna är inte juridiskt bindande 
(Energimyndigheten, 2012).  

2.2.5 BioGrace 
BioGrace är ett Excelverktyg som är utvecklat för att användas vid växthusgasberäkningar 
enligt förnybartdirektivet. Framtagningen av verktyget initierades eftersom det 
uppmärksammats att de beräkningsregler som anges i förnybartdirektivet lämnar stort 
tolkningsutrymme och höga krav på omfattande granskning, vilket i så fall skulle motverka 
syftet med direktivet. BioGrace syftar därför till att tydliggöra hur normalvärdena i 
förnybartdirektivet beräknats, att göra det enklare att beräkna faktiska växthusgasutsläpp från 
biodrivmedel och flytande biobränsle, samt att se till att beräkningarna är likvärdiga oavsett 
vem som utför dem. Projektet BioGrace är EU-finansierat genom Intelligent Energy Europe 
Programme (IEE). (BioGrace, 2012a) 

Själva beräkningsverktyget är ett Excelprogram där normalvärdena för 22 av de 
produktionskedjor för biodrivmedel och flytande biobränslen som anges i förnybartdirektivet 
redan finns ifyllda. Detta gör det möjligt att identifiera de olika utsläppen från 
produktionskedjorna. BioGrace kan också användas för att rapportera resultat från faktiska 
beräkningar och är i och med ett beslut från EU-kommissionen (COM 2013/256/EU) 2013 
godkänt som frivilligt system för redovisning av växthusgasberäkningar enligt 
förnybartdirektivet. Verktyget tillåter även att delnormalvärden under vissa förutsättningar 
används (BioGrace, 2012b; BioGrace, 2013), så att beräkningen blir en kombination av faktiska 
värden och fördefinierade värden. 

För att undvika att de mest fördelaktiga utsläppsfaktorerna används så tillhandahåller BioGrace 
en förteckning över utsläppsfaktorer som ska användas, så kallade standardvärden. Dessa 
återfinns i BioGrace list of standard values (BioGrace, 2011a) samt den kompletterade listan 
BioGrace list of additional standard values (BioGrace, 2011b), vilka båda följer med då 
verktyget laddas ned från BioGrace hemsida. Andra värden än standardvärdena får endast 
användas om insatsvaran saknas i listan eller om särskilda bevis finns för att just den insatsvaran 
som använts har en annan utsläppsfaktor (BioGrace, 2012b). 

För att få använda BioGrace finns vissa beräkningsregler som måste följas då verktyget 
används. BioGrace beräkningsregler (BioGrace, 2012b) innehåller även bland annat 
instruktioner om cut-offkriterier, hur verktyget praktiskt ska användas, att nationell elmix ska 
användas samt att de gödningsmedel som sprids från och med skörden av föregående gröda till 
och med skörden på den aktuella grödan ska räknas med.  

Tabellen nedan är tagen från BioGrace och visar de delnormalvärden som anges för RME i 
förnybartdirektivet. 
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Tabell 1 BioGrace redovisning av normalvärden och delnormalvärden för RME. Källa: BioGrace Excel 
Tool, tillgängligt för nedladdning från biograce.net. 

All results in Non- allocated  Allocation Allocated Total 
g CO2,eq / MJFAME results factor results   
Cultivation eec       28,7 
Cultivation of rapeseed 48,35 58,6% 28,33   
Rapeseed drying 0,72 58,6% 0,42   

Processing ep       21,6 
Extraction of oil 6,50 58,6% 3,81   
Refining of vegetable oil 1,06 95,7% 1,01   
Esterification 17,51 95,7% 16,75   
Transport etd       1,4 
Transport of rapeseed 0,30 58,6% 0,17   
Transport of FAME to depot 0,47 100,0% 0,47   
Transport to filling station 0,80 100,0% 0,80   
Land use change el 0,0 58,6% 0,0 0,0 
Bonus  or  esca 0,0 100,0% 0,0 0,0 
eccr + eccs 0,0 100,0% 0,0 0,0 
Totals 75,7     51,7 

 

2.2.6 Tidigare studier av förnybartdirektivet och LCA för 
biodrivmedel 

Eftersom förnybartdirektivet är relativt nytt är utbudet av tidigare studier relativt begränsat. De 
studier som finns är ofta inriktade på att på olika sätt påvisa bristerna i förnybartdirektivets 
riktlinjer för beräkningar. I detta avsnitt redovisas tidigare studier som ansetts användbara för 
tolkning och analys av resultaten av denna studie. Förutom studier rörande förnybartdirektivet 
återges i avsnittet en studie innefattande livscykelanalys för raps.  

Hennecke et al (2012) genomför ett räkneexempel där två olika beräkningsmetoder för 
växthusgasutsläpp tillämpas på samma fall. Båda beräkningsmetoderna följer riktlinjerna för 
beräkning av växthusgasutsläpp som anges i förnybartdirektivet men trots detta skiljer sig 
resultatet av beräkningarna åt. Exempelvis skiljer sig utsläppen från odling av raps 20 %, vilket 
enligt författarna framförallt beror på att olika modeller använts för beräkning av lustgasutsläpp 
från jordbruksmark samt olika utsläppsfaktorer för kvävegödselproduktion. Hennecke et al 
(2012) konstaterar att skillnaden i de beräknade CO2-besparingarna för inlagring av kol på 
grund av förbättrade jordbruksmetoder är 40 %, beräknat på ett exempelfall där 
jordbruksmetoden vid veteodling ändras från intensiv jordbearbetning till ingen 
jordbearbetning. Denna skillnad berodde endast på att en av metoderna förespråkade allokering 
av den inlagrade kolen mellan rapsen och biprodukterna, medan den andra inte gjorde det. 
Vidare konstaterar de att den beräknade kolinlagringen är stor, upp till 49,1 g CO2eq/MJ, där de 
totala utsläppen (exklusive kolinlagring) är 66,1 gCO2eq/MJ. Hennecke et al (2012) noterar 
också att beräkningsmetoden som EU-kommissionen (COM 2010/335/EU) anger för 
kolförluster vid ändrad markanvändning och kolinlagring vid förbättrade jordbruksmetoder är 
designat för att beräkna växthusgasutsläpp på nationell nivå. För kolinlagringen kritiserar 
Hennecke et al (2012) den angivna metoden eftersom den anger att osäkerhetsintervallet för 
kollagret är stort (9-61 %), att alternativen för de förbättrade jordbruksmetoder som angetts är 
alltför få jämfört med de faktiska alternativ som finns samt att det är valfritt att inkludera denna 
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utsläppspost, vilket innebär att i de fall där förändrade jordbruksmetoder leder till ökade utsläpp 
så behöver inte detta inkluderas.     

Pahlmann et al. (2013) studerar hur riktlinjerna i förnybartdirektivet skulle kunna påverkan 
mängden kvävegödsel som används vid odling av raps för RME-produktion. Utgångspunkten är 
att undersöka hur RME-produktionen ska kunna nå upp till kravet om 50 % 
växthusgasbesparing 2017. Pahlmann et al (2013) konstaterar att i beräkningarna av 
defaultvärdet beror mer än 80 % av utsläppen på kvävegödsel och lustgasutsläpp. Det innebär 
att kvävegivan får en avgörande roll för om biodrivmedlet kommer att uppfylla kraven för 
växthusgasreduktion. Resultaten av studien visar att växtodlingssystem helt utan kvävegödsel 
ger lägst beräknade växthusgasutsläpp per kg skörd (Pahlmann et al, 2013). De menar att den 
stora skördeminskning (minst 50 %) som är oundviklig om kvävegödseln tas bort skulle leda till 
att mer mark behöver användas för odling av raps för biodieselproduktion och/eller att mer raps 
skulle behöva importeras från länder utanför EU. Båda dessa scenarion skulle troligen leda till 
indirekt förändrad markanvändning, vilket ur ett helhetsperspektiv skulle kunna öka 
växthusgasutsläppen.   

Pahlmann et al (2013) kritiserar både beräkningsrekommendationerna i förnybartdirektivet och 
de antaganden som gjorts för normalvärdesberäkningarna. Exempelvis noterar de att 
beskrivningen av hur normalvärden tagits fram saknar transparens, vilket försvårar jämförelse 
med faktiska beräkningar, samt att i fråga om mängd kvävegödsel och skördemängd är båda 
relativt låga i jämförelse med typiska värden för rapsodling. Dessutom konstateras att den 
metod som rekommenderas av EU-kommissionen för beräkning av lustgasutsläpp inte 
tillämpats för normalvärdesberäkningen, och att om denna metod använts skulle normalvärdet 
inte nå utsläppsreduktionskravet på 35 %.  Vidare kritiseras den rekommenderade metoden för 
lustgasutsläppsberäkningar, eftersom Pahlmann et al (2013) menar att tidigare studier visat att 
de verkliga utsläppen av lustgas inte är lika beroende av kvävegivan som beräkningsmodellen 
ger sken av, utan att det finns många fler faktorer som påverkar lustgasutsläppen. Slutligen 
efterlyser Pahlmann et al (2013) bättre beräkningsmodeller för lustgasutsläpp, med regionala 
och mer specifika utsläppsfaktorer och där metoder som minskar kväveläckaget premieras. 

Spugnoli et al (2012) beräknar faktiska värden, enligt riktlinjerna i förnybartdirektivet, för 
odling av solros för biodieselproduktion i Italien. De fann att de faktiska utsläppen skiljde sig 
kraftigt åt mellan olika gårdar samt och att utsläppen från samtliga gårdar var betydligt större än 
normalvärdena som angetts i förnybartdirektivet. En annan liknande italiensk studie av Buratti, 
Barbanera och Fantozzi (2012), som studerade biodieselproduktion från solros, raps och soja 
visade också att de faktiska utsläppen skiljde sig markant från normalvärdena. De faktiska 
utsläppen var 20 % högre, 7 % högre respektive 47 % lägre än normalvärdena, för respektive 
gröda. Buratti, Barbanera & Fantozzi (2012) fann att kvävegödselproduktionen, 
dieselförbrukningen samt lustgasutsläppen från marken gav de största utsläppen i odlingssteget. 
De kunde även konstatera att de indata som använts vid beräkning av de faktiska värdena skiljde 
sig från de data som använts för normalvärdesberäkningen, bland annat med avseende på 
kvävegiva och skördens storlek.  

Bicalho, Richard & Bessou (2012) studerar vilka begränsningar i förnybartdirektivet som 
framkommit i andra studier, med avseende på beräkningsmetodiken. De problem som kunde 
identifieras berodde generellt antingen på brist på data eller brist på standardisering. Studien 
pekar specifikt på bristfälliga metodval och brist på insikt i den lokala variationen, som är stor 
inom jordbrukssektorn. De menar att förnybartdirektivet saknar hänsyn till de lokala 
variationerna i bland annat tillgång på åkermark och lustgasutsläpp, liksom möjlighet att välja 
verksamhetsspecifika värden. Därmed blir osäkerheten i resultaten stor. Vidare kritiseras att den 
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funktionella enheten energiinnehåll är missvisande, att tidsaspekter till stor del bortses från samt 
att många relevanta miljöpåverkanskategorier saknas. 

Bernesson, Nilsson & Hansson (2003) utförde en förenklad livscykelanalys för RME 
producerad i Sverige. Resultaten visade att växthusgasutsläppen vid småskalig produktion av 
RME var 40,3 gCO2eq/MJ RME vid allokering på lägre värmevärde, varav 38,8 g uppstod i 
odlingssteget. Resultatet skiljde sig inte nämnvärt vid mellan- och storskalig produktion. 
Känslighetsanalysen och scenarioanalysen visade att den antagna skördenivån, mängden 
gödningsmedel respektive vilken elmix som antas påverkade slutresultatet mest (15-20 %). 
Mängden fältoperationer, transporter respektive plöjningsfri odling hade minimal påverkan på 
utsläppen, medan exempelvis användning av RME som bränsle för fältoperationerna samt 
markutsläpp hade medelhög påverkan på resultatet (4,5 % respektive 6,5 %).      
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3.  Data och beräkningsmodeller 

I detta kapitel beskrivs de antaganden som gjorts för beräkningarna, vilka beräkningsmodeller 
som tillämpats för de olika utsläppsposterna, vilka data som använts för de olika scenarierna 
samt vilka utsläppsfaktorer som använts för de olika insatsprodukterna. 

3.1 Scenarier  
Rapporten behandlar fyra olika scenarier. Det första fallet, Basscenario, är en återgivelse av en 
beräkning som utförts av Ahlgren et al (2011). Denna beräkning har gjorts av Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av svenska Jordbruksverket, för att uppfylla det krav i 
förnybartdirektivet om framtagande av typutsläpp för odling av olika råvaror för 
biobränsleproduktion på NUTS2-nivå. Studien ska vara representativ för år 2010. Angiven data 
för detta scenario kommer från Ahlgren et al (2011) om inte annat anges.   

De övriga scenarierna är tre varianter som i olika kombinationer används på 
Östgötamodellgårdarna. De benämns gemensamt i denna rapport som 
Östgötamodellscenarierna. Anledningen till att flera scenarier undersöks här är att tillämpningen 
av Östgötamodellen varierar från år till år. Östgötamodellen är alltså inget fast odlingssystem 
utan kan liknas vid ett ramverk med gemensamma faktorer, som behöver anpassas till 
förutsättningarna på respektive gård. I alla Östgötamodellscenarier har samma 
beräkningsmodeller men i viss mån olika data använts. Data för Kasta, det vill säga samtliga 
Östgötamodellenscenarier, kommer från Erik Jacobsson (lantbrukare, pers. komm.) som driver 
Kasta, om inte annat anges. Vilka beräkningsmodeller och data som använts i respektive 
scenario framgår under respektive utsläppspost i avsnitt 3.5-3.7. 

Det första av dessa scenarier kommer att benämnas Förnybart och motsvarar ett odlingsår då 
RME används för fältoperationerna och pellets till torkningen. Konventionell jordbearbetning 
tillämpas. Inget slam läggs på detta år, men slam har lagts på tidigare vilket innebär att ingen 
fosfor behöver appliceras. Denna modell motsvarar ett av odlingssystemen som tillämpades för 
rapsodling på Kasta under odlingsåret 2011/2012.  

Det andra odlingssystemet som också det tillämpades på Kasta under odlingsåret 2011/2012 
representeras här av scenariot Förnybart+direktsådd. Samma bränslen som i scenariot 
Förnybart tillämpas och samma antaganden görs för slammet, men färre fältoperationer utförs. 
Reducerad jordbearbetning gör att också mängden bekämpningsmedel skiljer sig mellan 
scenarierna.  

Det sista scenariot benämns hädanefter Förnybart+slam och motsvarar samma 
jordbruksmetoder som Förnybart, med skillnaden att rötat slam läggs på detta år. Detta 
motsvarar odlingsåret 2012/2013 på Kasta.  

Dessa fyra scenarier har använts för att jämföra olika odlingsscenarier, eftersom utsläppen för 
Basscenario kan användas för rapportering om faktiska värden inte beräknas. Process och 
transport har därför antagits vara samma för Basscenario som Östgötamodellenscenarierna, med 
undantag för transport av insatsprodukter samt typ av bränsle för torkningen. I de steg som sker 
efter odlingen motsvarar Basscenario alltså inte nödvändigtvis typisk svensk process, utan 
samma process har antagits eftersom det är skillnaden i odlingsledet som ska analyseras.  

I resultatet presenteras även delnormalvärdet för jämförelse, eftersom det är detta värde som 
Perstorp tillämpar idag för beräkning av sin RME:s klimatbelastning. 
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3.2 Allmänt om beräkningsmetoden 
De olika utsläppsposterna har delats upp enligt förevisningarna i förnybartdirektivet 
(2009/28/EG).  Direkt citerat ur förnybartdirektivet lyder ekvationen som skall användas samt 
definitionen av termerna: 

! = !!" + !! + !! + !!" + !! − !!"# − !!!" − !!!" − !!! 

 där 

E = totala utsläpp från produktion och användning av bränslet, 
eec = utsläpp från utvinning eller odling av råvaror 
el = på år fördelade utsläpp från förändringar av kollagret till följd av ändrad 
markanvändning 
ep = utsläpp från bearbetning, 
etd = utsläpp från transport och distribution 
eu = utsläpp från användning av bränslet 
esca = utsläppsminskningar genom beständig inlagring av kol i marken genom 
förbättrade jordbruksmetoder 
eccs = utsläppsminskningar genom avskiljning av koldioxid och geologisk lagring 
eccr = utsläppsminskningar genom avskiljning och ersättning av koldioxid 
eee = utsläppsminskningar genom överskottsel vid kraftvärmeproduktion 

 
Termerna el, eu, eccs, eccr samt eee samtliga är satta till noll i alla scenarier. eu ska enligt 
förnybartdirektivet antas vara noll för biodrivmedel och flytande biobränslen, och de övriga fyra 
är irrelevanta i detta fall då ingen av dessa processer förekommer. Hur de andra faktorerna 
beräknas beskrivs närmare i respektive avsnitt nedan.  

Övriga relevanta villkor som sätts upp i direktivet (2009/28/EG) är att: 

• Utsläpp vid produktion av maskiner och utrustning ska inte räknas med. 
• Växthusgasutsläpp från bränslen ska uttryckas i den funktionella enheten gram 

koldioxidekvivalenter per MJ bränsle, gCO2eq/MJ.  
• Allokering mellan biobränslet/biodrivmedlet och bi/samprodukter ska ske efter lägre 

värmevärde (energiinnehåll).  
• Utsläppsminskningen ska jämföras med utsläppen från bränslets fossila motsvarighet 

och uttryckas i procent CO2eq-reduktion. Faktorn som ska användas för fossila bränslen 
är 83,8 gCO2eq/MJ om inte annat värde rapporterats enligt direktiv 98/70/EG. 

• Faktorerna som ska användas för omvandling till CO2eq är  
o 1 g CO2eq/g CO2 
o 296 g CO2eq/g N2O 
o 23 g CO2eq/g CH4  

Enligt STEMFS 2011:2 ska utsläpp från hela livscykeln för produkter och processer som 
används i produktionen av biodrivmedlet eller det flytande biobränslet räknas med. I denna 
beräkning har därför utsläppen för transport till gården räknats in i respektive insatsprodukts 
utsläpp i eec, medan transporten av slut- och mellanprodukten, det vill säga raps, rapsolja 
respektive RME, räknats in under etd. Detta tillvägagångssätt har valts eftersom transporten av 
insatsprodukter till gårdarna inkluderats i studien av Ahlgren et al (2011), vilket innebär att de 
har ansetts tillhöra termen odling, eec. Det blir också beräkningstekniskt enklare eftersom 
mängden transport är proportionell mot mängden transporterad vara. 

3.3 Funktionell enhet och allokering 
Förnybartdirektivet (RED 2009/28/EG) uppger att utsläpp ska allokeras enligt produkternas 
lägre värmevärde, det vill säga energiinnehåll, och anges i g CO2eq/MJ. Det finns dock 
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anledning att under beräkningsprocessen använda andra funktionella enheter. I detta kapitel har 
data och utsläpp angetts per hektar. Detta för att mängden insatsvaror normalt anges per hektar, 
och för att skörden ofta inte är känd förrän all raps är torkad och såld, vilket ibland kan vara 
långt efter skördetillfället.  

För presentationen av resultaten i avsnitt 4.1-4.4 har utsläppen omräknats till CO2eq/kg raps. 
Denna siffra ger en bättre jämförelse mellan raps som odlats i olika odlingssystem, eftersom 
skörden mellan dessa kan variera. Allokeringsgraden är här 100 % eftersom inga biprodukter 
ännu uppkommit. Dessa jämförelser visar klimatprestandan för själva odlingen. 

I avsnitt 4.5 beräknas hur utsläppen från slutprodukten RME påverkas av att odla rapsen enligt 
de olika scenarierna. Där har resultaten räknats om till CO2eq/MJ RME, vilket gör att 
pressningens och förestringens processeffektivitet påverkar resultaten. För Basscenario har de 
siffror som anges i Ahlgren et al (2011) använts, det vill säga 16,3 MJ RME/kg raps och 
allokeringsgrad 64,4 %, vilket sammanvägt blir 0,03951 (g CO2eq/MJ RME)/(g CO2eq/kg raps). 
För de andra scenarierna har siffror från Scanola och Perstorp använts. På grund av 
konfidentialitet anges processeffektivitet och allokeringsgrad sammanvägt som 0,03819 (g 
CO2eq/MJ RME)/(g CO2eq/kg raps) (Anna Berggren, Perstorp, pers. komm.). För kolinlagringen 
kan dock inte den sammanvägda siffran användas, eftersom allokeringsgraden för den ska vara 
100 %. Där har istället processeffektiviteten antagits vara 16,3 MJ RME/kg raps i enlighet med 
Ahlgren et al (2011). 

3.4 El- och bränsleanvändning 
RED (2009/28/EG) anger att all el som tas från elnätet ska beräknas motsvara de genomsnittliga 
värdena för produktion och distribution av el i regionen. Det enda undantaget från detta är då 
elproduktionen inte är ansluten till elnätet. I BioGrace (2012b) har detta tolkats som att 
utsläppsdata för den nationella elproduktionen ska användas, medan det i den svenska 
författningen (STEMFS 2011:2; Energimyndigheten, 2012) anger att nordisk elmix ska 
användas. Den nordiska elmixen har enligt Energimyndigheten (2012) utsläppsfaktor 34,9 g 
CO2 eq/MJ, jämfört med 13,8 g CO2eq/MJ för svensk elmix (BioGrace, 2012b). 

De gårdar som tillämpar Östgötamodellen har valt att köpa el från endast förnybara källor. Detta 
påverkar däremot inte beräkningarna eftersom regionala medelvärden för elproduktion ska 
tillämpas. I denna rapport kommer nordisk elmix att användas, eftersom BioGrace riktlinjer inte 
är utgivna av myndigheter. Den utsläppsfaktorn är dessutom högre än för svensk elmix och ger 
därmed det mest konservativa resultatet.  

Den RME som används på gårdarna är Perstorps Verdis Polaris™-produkter. Verdis Polaris™ 
Flora har utsläppsfaktor 37,94 gCO2eq/MJ4 och Verdis Polaris™ Aura utsläppsfaktor 33,33 
gCO2eq/MJ4. Eftersom RME:n körs direkt från förestringsanläggningen till en av gårdarna, som 
fungerar som depå, så adderas inga extra utsläpp för transport av bränslet till gårdarna. 

För torkningen har utsläppsfaktorerna 3,74 g CO2eq/MJ för träpellets (Hagberg et al, 2009) och 
84,98 CO2eq/MJ (Biograce, 2011a) för eldningsolja använts. 

3.5 Odling (eec) 
Till denna post ska utsläpp från hela odlingsprocessen räknas, inklusive utsläpp från produktion 
och transport av insatsvaror.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Källa: Hållbarhetsbesked från Perstorp. 
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3.5.1 Skörd och utsäde 
Skörden för Basscenario anges vara 3270 kg/ha. Snittskörden för odlingsåret 2011/2012 på 
Kasta var 3980 kg/ha och antas gälla för alla Östgötamodellscenarierna, även Förnybart+slam 
eftersom de olika jordbruksmetoderna inte antas påverka skörden. 

Utsäde för Basscenario har i Ahlgren et al (2011) hanteras genom att subtrahera 
utsädesmängden (6 kg/ha) från skörden, vilket bygger på ett antagande att utsädet tas från förra 
årets skörd. Detta är dock inte sant för situationen på Kasta, där utsäde köps in utifrån. Dessa 
utsläpp har därför placerats i en egen utsläppspost. Utsädesmängden är 3 kg/ha och utsläpp för 
detta antogs i enlighet med BioGrace list of standard values (BioGrace, 2011a) vara 729,9 
gCO2eq/kg utsäde.  

3.5.2 Fältoperationer 
Vilka fältoperationer som utförs för de olika scenarierna framgår av tabell 2. 

Tabell 2 Antal gånger fältoperationerna sker i de olika scenarierna.  

 Basscenario  Förnybart Förnybart+slam Förnybart+direktsådd 
Plöjning 1 1 1 - 
Harvning 3 2 2 - 
Sådd 1 1 1 - 
Vält - 1 1 - 
Direktsådd - - - 1 
Spridning av 
mineralgödsel 

1 2 1 2 

Kemisk 
bekämpning 

1 3 3 3 

Tröskning 1 1 1 1 
 

De enda utsläpp som hänförs till fältoperationerna i dessa beräkningar är bränsleförbrukningen. 
Data för bränsleförbrukningen för Östgötamodellen har beräknats utifrån data i Lindgren et al 
(2002) och redovisas i tabell 3. För de operationer där data för flera olika maskinmodeller fanns 
tillgängliga har ett medelvärde använts. Ahlgren et al (2011) har använt samma källa för sina 
beräkningar, förutom för de moment som innebär ingrepp i jorden, där annan källa använts.  

Tabell 3 Bränsleförbrukning för fältoperationer. Beräknad med hjälp av data från Lindgren et al (2002). 

 Operation Bränsleförbrukning [MJ/ha] 
Plöjning 941 
Harvning 121 
Vält 52 
Sådd 181 
Direktsådd 216 
Spridning av mineralgödsel 17 
Kemisk bekämpning 35 
Tröskning 389 
 

Bränsleförbrukningen för slamspridningen beräknas utifrån den pålagda mängden slam. 
Bränsleförbrukningen för spridning av slam på en annan av Östgötamodellengårdarna är 0,6 
liter RME/ton slam (David Varverud, pers. komm.), vilket antagits vara samma på Kasta.  
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I Basscenario räknar Ahlgren et al (2011) med att bränslet till 5 % består av ospecificerat 
biobränsle och resten fossil diesel. Den fossila dieseln beräknas bidra till utsläpp av 75 
gCO2eq/MJ. Bränslet som används i Östgötamodellenscenarierna är Verdis Polaris™ Aura.  

3.5.3 Bekämpningsmedel 
Då utsläppsfaktorn för bekämpningsmedel anges per kg aktiv substans så behöver detta 
beräknas. I tabell 4 anges data och beräknad mängd aktiv substans för 
Östgötamodellenscenarierna.  

Tabell 4 Giva bekämpningsmedel per hektar. Vikt och aktiv substans har beräknats med hjälp av 
säkerhetsdatablad för respektive substans, se bilaga 1. Källa: Erik Jacobsson (lantbrukare, pers. komm.). 

 Förnybart+direktsådd Förnybart och 
Förnybart+slam 

Butisan Top - 2,0 liter 
Pyretriod  0,3 kg 0,3 kg 
Focus Ultra 1,0 liter 1,0 liter 
Matrigon 1,0 liter - 
Roundup 360 3,0 liter 3,0 liter 
Total mängd 
bekämpningsmedel 

6,02 kg 7,27 kg 

Total mängd aktiv substans 1,29 kg 2,19 kg 
 

Mängden bekämpningsmedel som används i Basscenario kommer från statistik från SCB. 
Mängden anges inte i Ahlgren et al (2011), men beräkningar utifrån andra data som publiceras i 
rapporten ger mängden 0,60 kg aktiv substans/ha.  

Utsläppsfaktorn för bekämpningsmedel varierar mellan olika källor. Till exempel använder 
Ahlgren et al (2011) utsläppsfaktorn 5,368 kg CO2eq/kg aktiv substans, baserat på data i Olesen 
et al (2004). Liknande siffror använder Bernesson (2004) och Pehnelt & Vietze (2011). 
BioGrace (2011a) anger istället utsläppsfaktor 10,9713 kg CO2eq/kg aktiv substans, vilket 
använts för Östgötamodellenscenarierna eftersom utsläppen vid produktion av de 
bekämpningsmedel som används i Sverige inte antas skilja sig från EU-medlet. Jämfört med de 
ovan angivna siffrorna anger BioGrace också ett konservativt värde. 

Grunderna till utsläppsfaktorerna som anges i BioGrace (2011a) är inte beskrivna, vilket innebär 
att vad som är inkluderat i siffran ovan inte är angetts. Däremot har inga transportutsläpp för 
bekämpningsmedel adderats vid beräkningen av normal- och delnormalvärden, vilket indikerar 
att transport är inkluderad i den angivna utsläppsfaktorn. Skulle det inte vara så kan man ändå 
med hjälp av cut-offkriteriet 10 MJ/ha (BioGrace, 2012b), bränslekonsumtion för vägtransport 
0,94 MJ/tonkm (BioGrace, 2011a) samt mängden bekämpningsmedel, konstatera att 
produkterna måste transporteras nästan 5000 km för att nå upp till cut-offkriteriet. Detta är 
mycket osannolikt, och transport har därför inte lagts till. 

3.5.4 Produktion och distribution av gödningsmedel 
Enligt BioGrace (2012b) ska samtliga gödningsmedel som applicerats mellan skörden av den 
föregående grödan och skörden av den aktuella grödan inkluderas.  

Mineralgödsel 
På Kasta appliceras vanligtvis inga kalium- eller fosforgödsel, dels tack vare jordtypen och dels 
eftersom slam ingår i odlingssystemen. Kvävegivan i form av mineralgödsel är 140 kg/ha i 
scenariot Förnybart+slam, och 180 kg/ha för Förnybart och Förnybart+direktsådd. Den 
kvävemineralgödseln som användes var Yaras N27. Yara (2011) anger att Yaras kvävegödsel 
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som levereras till Sverige har utsläpp på 2,9 kg CO2eq/kg N, vilket har använts i beräkningarna. 
Samma utsläppsfaktor används av Ahlgren et al (2011) för Basscenario men mängder av 
respektive mineralgödsel anges vara sekretessbelagd. 

Yaras mineralgödsel produceras bland annat i Finland. Transporten av mineralgödseln har 
därför antagits transporteras inom Finland, med båt till Sverige och slutligen till gården, enligt 
tabell 5.  

Tabell 5 Antaganden för transport av mineralgödsel. 

 Vägtransport inom 
Finland 

Fartygstransport 
Helsingfors-
Norrköping 

Vägtransport 
Norrköping-Kasta 

Sträcka 400 km 600 km 90 km 
Bränsle Diesel Tjockolja för marina 

tillämpningar 
Standard-RME 

Bränslekonsumtion 
[MJ/tonkm] 

0,945 0,25 0,945  

Utsläppsfaktor  
[g CO2eq/MJ] 

83,86 87,25 526 

   

Organiska gödningsmedel 
Enligt Energimyndighetens vägledning för tillämpning av förnybartdirektivet så klassas slam 
som avfall (Energimyndigheten, 2012), vilket innebär att det inte bär några av de utsläpp som 
uppkom i dess produktionskedja fram till insamlingstillfället (RED, 2009/28/EG; 
Energimyndigheten, 2012). Efter att slammet har samlats in sker dock utsläpp som beror på 
läckage under transport, lagring och spridning. Det är otydligt om insamlingstillfälle är det 
tillfälle då det organiska gödningsmedlet samlas in hos producenten eller då det hämtas från 
lagringsplatsen för att spridas på fälten, och alltså om dessa läckage ska räknas in. Greppa 
näringen (u.å) anser att endast de utsläpp som sker från och med spridning ska belasta 
växtodlingen, medan utsläpp tidigare i kedjan bör belasta djurproduktionen. Denna tolkning har 
även tillämpats här, och slammet tillräknas därför inga växthusgasutsläpp förrän de hamnat på 
åkern. Det är dock ändå viktigt att ha kunskap om den organiska gödselns mängd och 
sammansättning, eftersom det påverkar lustgasutsläppen. 

Slamgivan vid Östgötamodellen-scenarierna är 13,2 ton/ha och motsvarar en 4-årsgiva. För att 
kunna beräkna lustgasutsläppen som härrör från den organiska gödningen är det viktigt att veta 
kväveinnehållet i slammet. REVAQ-certifikatet för slammet som sprids på Kasta visar följande 
näringsinnehåll: 

Tabell 6 Data för slamgiva.  

TS %  26,23 
Totalkväve  [g/kg TS] 30 
Ammoniumkväve  [g/kg TS] 11 
Totalkväve  [kg/ton] 7,869 
Ammoniumkväve  [kg/ton] 2,885 
Totalkväve  [kg/giva] 103,87 
Ammoniumkväve  [kg/giva] 38,09 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 BioGrace (2011a) 
6 RED (2009/28/EG) 



	  
	  

2
5

Det rötade slammet transporteras från ett närliggande reningsverk och utifrån data från David 
Varverud (pers. komm.) krävs under transporten 52,8 MJ bränsle/ton slam. Transporten sker 
med Verdis Polaris™ Aura. 

3.5.5 Lustgasutsläpp från mark 
Enligt Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2011:2 ska modellen som beskrivs i IPCC 
(2006A) användas för beräkning av direkta och indirekta lustgasutsläpp från mark. Samtliga 
fyra scenarion använder denna modell för beräkning av lustgasutsläppen, med undantag för att 
Basscenario använder en annan metod för beräkning av kväveläckage.  

I metodbeskrivningen för lustgasutsläppsberäkning (IPCC, 2006A) anges att det är den årliga 
givan av organisk gödning som ska räknas in. En liknande instruktion ges av BioGrace, och det 
innebär att en restriktiv tolkning inte tillåter att växthusgasutsläppen som orsakas av slamgivan 
delas upp över de år som givan avser. Alla lustgasutsläpp från slammet har alltså hänförts till 
det år då slammet appliceras. En något friare tolkning har dock gjorts i en av 
känslighetsanalyserna i kapitel 5. 

Direkta lustgasutsläpp 
Direkta N2O-utsläpp ska enligt IPCC (2006A) beräknas enligt följande: 

!!! − !!"#$%&(!"ä!"#ä!"#  !"#  !"#$%&  !"#$%&#)
= !!!!  (!"#$%&#  !"#  ℎä!!ö!  !"å!  !"#$%&'()ä!"#ö!"#$  
+ !!!!"  (!"#$%&#  !"#  ℎä!!ö!  !"å!  !"#$%&'($  !ö!"#!"#$#!)
+   !!!!   (!"#$%&#  !"#  ℎä!!ö!  !"å!  !"#$%ä!"#$%  !ä!"#$%&'  !"#$  !"ℎ  !"#$%  !"#$) 

där 

!!!! = !! ∗ !"! 

!!!!" = !!"   ∗ !"! 

!!!! = !! ∗ !"! 

!ä!  !! = !"#$!" ∗ !" ∗ ((1 − !"#$!") ∗ !!") +   !!" ∗ !!") 

Omvandlingsfaktor från N2O-N till N2O är 44/28, vilket ger 

!!!!"#$%& = (!! + !!" + !"#$!" ∗ !" ∗ ((1 − !"#$!") ∗ !!"   +   !!" ∗ !!"  )) ∗ !"!
∗   44/28  [!"  !2!/ℎ!] 

Tabell 7 Faktorer för beräkning av direkta lustgasutsläpp. 

Beteckning  Enhet 
FN Mängd tillfört kväve från mineralgödsel kg N/ha 
EFD Utsläppsfaktor för direkta lustgasutsläpp kg N2O/kg N 
FON Mängd tillfört kväve från organiskt gödsel kg N/ha 
FV Kväve i växtrester ovan och under jord kg N/ha 
TS Torrsubstans kärnskörd (skörd exkl. vatteninnehåll efter 

torkning) 
kg/ha 

FracVO Mängd växtrester i förhållande till torrsubstans kärnskörd - 
FracVB Andel bortförda skörderester - 
NVO Kväveinnehåll växtrester ovan jord % 
NVU Kväveinnehåll växtrester under jord % 
AVU Växtrester under jord i förhållande till växtrester ovan jord % 
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Indirekta lustgasutsläpp 
Indirekta lustgasutsläpp ska enligt IPCC (2006A) beräknas enligt följande modell: 

!!! − !!"#!$%&'(!"ä!"#ä!"#  !"#  !"#$%&  !"#$%&#)
= !!!!  (!"#$%&#  !"#  ℎä!!ö!  !"å!  !"#$%&'%(%)  !"  !""#$%!&  !"ℎ  !"ä!"#$%&"'  )
+   !!!!   (!"#$ä!!  !"#  ℎä!!ö!  !"å!  !"ä!"#ä!"#$%  !"ℎ  !"#$%%$%&) 

där 

!!! − !! = (!! ∗ !"#$!,! + !!" ∗ !"#$!,!") ∗ !"! 

!!! − !! = (!! + !!" + !!) ∗ !"#$! ∗ !"! 

Omvandlingsfaktor för omvandling från N2O-N till N2O är 44/28. 

!!!!"#!$%&' = ((!! ∗ !"#$!,! + !!" ∗ !"#$!,!") ∗ !"! + (!! + !!" + !!) ∗ !"#$! ∗ !"!)
∗ 44/28  [!"  !2!/ℎ!] 

Tabell 8 Faktorer för beräkning av indirekta lustgasutsläpp. 

Beteckning  Enhet 
FN Mängd tillfört kväve från mineralgödsel kg N/ha 
FON Mängd tillfört kväve från organiskt gödsel kg N/ha 
FV Mängd kväve i växtrester ovan och under jord kg N/ha 
FracA,N Andel kväve från mineralgödsel som avdunstar  - 
FracA,ON Andel kväve från organisk gödsel som avdunstar - 
FracL Andel läckt och avrunnet kväve - 
EFA Utsläppsfaktor för avdunstat kväve kg N2O/kg N 
EFL Utsläppsfaktor för läckt och avrunnet kväve kg N2O/kg N 
 

I tabell 9 presenteras de värden som använts för de olika faktorerna.  
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Tabell 9 Värden på faktorer för beräkning av direkta och indirekta lustgasutsläpp. 

Beteckning Enhet Basscenario  Förnybart och 
Förnybart+direktsådd 

Förnybart+slam 

TS kg ts/ha 2976 3540 3540 
FN

7 kg N/ha Sekretess 180 140 
FON7 kg N/ha 0 0 152 
FV kg N/ha Inte angett 21,6 21,6 
EFD

8 kg N2O/kg N 0,01 0,01 0,01 
EFA

8 kg N2O/kg N 0,010 0,010 0,010 
EFL

8 kg N2O/kg N 0,0075 0,0075 0,0075 
FracVO

9 - 0,47 0,47 0,47 
FracVB - 0,03 0 0 
FracA,N

10 - 0,012 0,012 0,012 
FracA,ON

8 - n/a 0,20 0,20 
FracL - n/a11 0,308 ovan 0,308 
N2O-NL kg N/ha 37 60,5 94,2 
AVU

8 - 0,22 0,22 0,22 
NVO

8 - 0,0107 0,0107 0,0107 
NVU

8 - 0,009 0,009 0,009 
 

3.6 Kolinlagring till följd av förbättrade 
jordbruksmetoder (esca) 

Hur kolinbindningen ska beräknas beskrivs både i EU-kommissionens beslut COM 
2010/335/EU och i Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2011:2. Metodiken bygger på 
metoden som beskrivs av IPCC (2006B), men det som beskrivs här är det som står i STEMFS 
2011:2 och COM 2010/335/EU. 

Ingenstans anges att den allokering av växthusgasutsläppen som enligt förnybartdirektivet 
(2009/28/EG) ska ske mellan biodrivmedlet eller det flytande biobränslet och dess sam- eller 
biprodukter, ska tillämpas även på kolinlagringen. Denna uppfattning delas av forskarna bakom 
beräkningsverktyget BioGrace som allokerat 100 % av utsläppsreduktionen till 
biodrivmedlet/biobränslet, vilket också tillämpas i denna beräkning. Observera också att ett 
positivt värde på esca innebär ett negativt växthusgasutsläpp, eftersom faktorn har negativt 
tecken i beräkningen av de totala växthusgasutsläppen (se avsnitt 3.2). 

Kolinlagring genom förbättrade jordbruksmetoder, esca, får enligt förskriften beaktas då någon 
av följande åtgärder genomförts: 

a) byte till minskad eller ingen jordbearbetning 
b) förbättring av växtföljd och/eller täckgrödor, inklusive förvaltning av 
skörderester 
c) förbättrade gödningsmetoder eller förbättrad gödselhantering 
d) användning av jordförbättringsmedel 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Se avsnitt 3.5.4 
8 IPCC (2006A) 
9 Naturvårdverket (2009) citerad i Ahlgren et al 2011 
10 Ahlgren (2011) 
11 Ahlgren (2011) har istället för FracL valt att ange (!! + !!" + !!) ∗ !"#$!, vilket för Östergötland 
uppgavs till 37 kg N/ha. 
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Det ska också finnas bevis för att kolinlagringen har ökat eller för att den rimligtvis förväntas ha 
ökat. Beräkningen av denna utsläppspost ska ske enligt samma princip som el, kolförlust på 
grund av ändrad markanvändning: 

!! = (!"! − !"!) ∗ 3,664 ∗ 1/20 ∗ 1/! − !!   [!"  !"!!"/!"] 

där 

CSR är kollager per ytenhet i mark och vegetation vid referensmarkanvändningen.  

Referensmarkanvändningen är den användning som 
marken hade antingen i januari 2008 eller 20 år 
innan råvaran erhölls, beroende på vilket som 
inträffar senare. 
 

CSA är kollager per ytenhet i mark och vegetation vid den faktiska 
markanvändning, i detta fall när grödan når mognad. 

Omvandlingsfaktorn från kol till koldioxid är 3,664, vilket innebär att 1 kg kol 
motsvarar 3,664 kg koldioxid. 

Anledningen till att faktorn 1/20 finns med i ekvationen är att utsläppen, eller i 
fallet med esca inbindningen, enligt STEMFS 2011:2 ska fördelas jämnt över 20 
år. I ett meddelande från EU-kommissionen (COM 2010/C 160/02) hävdas 
däremot att för kolinlagring (esca) så ska divisorn 20 ersättas med antal år som 
den berörda grödan odlas. Dokumentet BioGrace calculation rules (2012) citerar 
kommissionens uttalande med anger ändå att divisorn 20 ska tillämpas. EU-
kommissionens instruktioner har dock bedömts väga tyngre i detta fall och 
kolinlagringen har inte delats på 20. BioGrace tolkning har istället behandlats i 
känslighetsanalys i avsnitt 5.3.    

P står för grödans produktivitet, det vill säga slutlig energimängd i biobränsle 
eller biodrivmedel per ytenhet, och anges i MJ/ha. Då e’sca, det vill säga 
kolinlagring per hektar, ska beräknas kan denna faktor bortses från.  

eB är en bonus som får tillämpad om råvaran odlas på skadad mark, men denna 
faktor är inte tillämplig för beräkning av esca.  

STEMFS 2011:2 anger att inlagringen ska beräknas för en yta som har liknande biofysikaliska 
egenskaper och brukningshistoria i fråga om jordbearbetning och koltillförsel. Kollagren i 
marken vid de olika tillfällena ska beräknas enligt: 

!"! = (!"# + !!"#) ∗ !  [!"  !/ℎ!] 

där 

i är den aktuella markanvändningen, alltså R för referensmarkanvändning och A 
för faktiskt markanvändning. CSi anges som massan kol per ytenhet. 

SOC står för markens organiska kolinnehåll, massan kol per hektar. 

Cveg är kollager i vegetation, och ska enligt STEMFS 2011:2 vara 0 för åkermark. 

A är en skalningsfaktor med enhet hektar per ytenhet, som används om CSi ska 
anges per någon annan ytenhet än per hektar. I detta fall är denna faktor dock 1 
eftersom CSi ska anges per hektar. 
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Markens organiska kolinnehåll (SOC) definieras vidare som 

!"# = !"#!" ∗ !!" ∗ !!" ∗ !!   [!"  !/ℎ!] 

där  

SOCST är ett standardvärde för organiskt kolinnehåll i det översta jordskiktet, som 
anges beroende på klimatregion och jordtyp.  

FLU, FMG och FI är alla faktorer som beror på i vilken klimatregion odlingen sker, 
skötsel samt tillförsel. FLU är bestämd av klimatregionen, medan FMG har tre 
alternativ att välja mellan (intensiv, reducerad eller ingen jordbearbetning) och FI 
har fyra steg (låg, ingen, hög-med stallgödsel eller hög-utan stallgödsel).  

Om denna beräkningsmetod följs innebär det att då CSA>CSR så blir e’sca<0. Eftersom esca i 
ekvationen för E, totala utsläpp från biodrivmedelsproduktionen, har negativt tecken, innebär 
det att kolinlagring skulle leda till ökade utsläpp. Det finns ingen rimlighet i detta och har därför 
antagits bero på en miss på grund av att man valt att hänvisa till formeln för el. För 
beräkningarna av esca har därmed CSR och CSA fått byta plats. Hela formeln blir således: 

!!"#! = !"#!"((!!",! ∗ !!",! ∗ !!,!) − (!!",! ∗ !!",! ∗ !!,!)) ∗ 3,664    [!"  !"!!"/!"] 

 

För bestämning av klimatregion samt jordtyp hänvisas till den öppenhetsplattform som inrättats 
till följd av förnybartdirektivet (2009/28/EG). De bilder som finns på öppenhetsplattformen för 
bestämning av klimatregion och jordtyp finns även i EU-kommissionens beslut COM 
2010/335/EG och visas här nedan:  

 

Figur 1 Karta för bestämning av klimatzon. Källa: COM 2010/335/EG  
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Figur 2 Karta för bestämning av jordtyp. Källa: COM 2010/335/EG 

Klimatregionen för Östergötland är enligt figur 1, 7: cool temperate, moist (Kalltempererat 
fuktigt klimat). Jordtypen för Östergötland är mer svårbestämd eftersom Östergötland enligt 
bilden ligger på gränsen mellan två jordtypsområden. Förnybartdirektivet (2009/28/EG) 
rekommenderar att restriktiv data används vid osäkerheter och därför valdes jordtypen 6: High 
activity clay soils (lerjordar med hög aktivitet), eftersom denna har lägre kolinnehåll än 
podsoljordar (STEMFS 2011:2) och därmed detta ger ett lägre och därmed mindre fördelaktigt 
värde på kolinlagringen.  

I STEMFS 2011:2 anges: 

För beräkningen av CSR används lämpligen de skötsel- och  
tillförselfaktorer som gällde i januari 2008. För beräkningen  
av CSA används lämpligen de skötsel- och tillförselfaktorer  
som nu gäller och som leder till jämvikt för det berörda kollagret. 

 
Denna beskrivning skiljer sig alltså från beskrivningen av referensmarkanvändning, i och med 
att ordet lämpligen lagts till två ställen. Vid Kasta lades 2006 en slamgiva för 5 år på en del av 
arealen, dock lades normalt ingen organisk gödsel innan 2008, varför tillförseln för 
referensmarkanvändningen i detta fall ändå kommer antas vara medelhög tillförsel. Det finns 
två alternativa kategorier för ökad tillförsel: Hög, med stallgödsel eller Hög, utan stallgödsel. 
Båda kräver betydligt högre tillförsel av kol jämfört med odlingssystem med medelhög 
koltillförsel, den förstnämnda i form av stallgödsel och den sistnämnda i form av skörderester. 
Slam ryms dock inte inom dessa definitioner, även om slam i tidigare studier (Kätterer et al, 
2011; Hoffmann, 2012) har visat att slam har större kolinbindningspotential än stallgödsel. 
Kolinbindning på grund av slam inkluderas därför inte i scenariot Förnybart+slam, men en 
känslighetsanalys i avsnitt 5.5 undersöker hur detta hade påverkat resultatet.  

Jordbearbetningen var till och med 2007 konventionell bearbetning, och ändrades därefter till att 
delvis tillämpa reducerad eller ingen jordbearbetning. I scenariot Förnybart+direktsådd sker 
ingen jordbearbetning, förutom det lilla jordingrepp som direktsåmaskinen gör. Detta ingrepp 
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anses dock vara mindre än för reducerad jordbearbetning och stämmer in på definitionen av 
ingen jordbearbetning i STEMFS 2011:2, vilken lyder: 

Direktsådd utan primär jordbearbetning, med endast minimal 
markpåverkan inom såddområdet. Typiskt används herbicider för 
ogräsbekämpning. 

Klimatregion kalltempererat fuktigt klimat och jordtypen lerjordar med hög aktivitet anges ha 
standardkolinnehållet (SOCST) 95 ton kol per hektar (STEMFS 2011:2).  

Tabell 10 Faktorer för beräkning av markens kolinnehåll. 

 Förnybart och 
Förnybart+slam 

Förnybart+direktsådd 

Referensmarkanvändning, CSR 

FLU,R 0,69 0,69 
FMG,R 1 1 
FI,R 1 1 
Aktuell markanvändning, CSA 

FLU,A 0,69 0,69 
FMG,A 1 1,15 
FI,A 1 1 
 

3.7 Process (ep)  
I processen ingår torkning av rapsen, pressning till rapsolja och förestring till RME. 

3.7.1 Torkning 
Enligt Erik Jacobsson (lantbrukare, pers. komm) behöver rapsen för Östgötamodellscenarierna 
torkas från vattenhalten 11-12 % till 9 %. Torkningen beräknades därför ske från 11,5 % till 9 
%. Mängden vatten som behövde avdunsta beräknades därefter enligt: 

!! = ! ∗
%! −%!
100 −%!

  [!"/ℎ!] 

där  

mv är vattenmängden som ska avdunsta [kg/ha] 

s är mängden skörd efter torkning [kg/ha] 

%f är vattenhalten i skörden innan torkning [%] 

%e är vattenhalten i skörden efter torkning [%] 

 

Utsläppen från torkningen har utifrån data i Bernesson (2004) beräknats kräva wt=4,65 MJ/kg 
vatten som avdunstar i torkningsprocessen. Vilket ger energibehovet: 

!! = !! ∗!!  [!"/ℎ!] 

Elförbrukningen för torkning antogs vara 0,03 MJ/kg otorkad raps (Bernesson, 2004).   

Bränsle för torkningen har antagits vara träpellets för samtliga Östgötamodellenscenarier och 
eldningsolja för Basscenario. Bränslekonsumtionen i MJ per kg raps antas vara samma för 
samtliga scenarier. 
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Torkningen ingår inte i eec och ingår därför inte i rapporten av Ahlgren et al (2011). För 
normalvärdet har däremot torkningen inkluderats i eec. För att kunna jämföra normalvärdet med 
de fyra scenarierna har därför torkningen för normalvärdet subtraherats från eec och istället lagts 
till i ep. Det subtraherade värdet motsvarar utsläpp för torkningen baserat på den funktionella 
enheten energiinnehåll [MJ], eftersom det mer korrekta alternativet kg raps hade krävt att 
allokering och funktionell enhet separerades (se avsnitt 3.3).  

3.7.2 Extraktion av rapsolja och förestring 
För pressning respektive förestring används värdena 3,05 gCO2eq/MJ respektive 3,74 
gCO2eq/MJ. I utsläppen för pressning ingår även transport av rapsfröna till 
pressningsanläggningen. (Anna Berggren, Perstorp, pers. komm) 

3.8 Transport och distribution (etd) 
För transport och distribution anger Perstorp (Anna Berggren, Perstorp, pers. komm.) allokerade 
utsläpp på 0,565 gCO2eq/MJ RME. Denna siffra inkluderar både transport av rapsolja till 
förestringsanläggningen och transport av den färdiga RME:n till tankstationen, samt ett litet 
utsläpp som härrör från driften av tankstationen.  
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3.9 Sammanfattning av data  
I tabell 11 nedan har de data som använts för de olika odlingsscenarierna sammanställts. 

Tabell 11 Data för odlingsscenarierna. 

 Basscenario Förnybart Förnybart+slam Förnybart+direktsådd 

Utsäde [kg] 6 3 3 3 
Skörd [kg] 3270 3980 3980 3980 
Fältoperationer 
Plöjning  1 1 1 - 
Harvning 3 2 2 - 
Vält - 1 1 - 
Sådd 1 1 1 - 
Direktsådd - - - 1 
Applicering av 
mineralgödsel 

1 2 1 2 

Applicering av 
bekämpningsmedel 

1 3 3 3 

Skörd 1 1 1 1 
Bränsle för 
fältoperationer 

5 % förnybart, 
resten diesel 

Verdis 
Polaris Aura 

Verdis Polaris 
Aura 

Verdis Polaris Aura 

Gödningsmedel 
Mineral-N [kg/ha] Sekretess 180 140 180 
Mineral-P [kg/ha] Sekretess - - - 
Mineral-K [kg/ha] Sekretess - - - 
Slam [ton/ha] Inget Har tillförts 

tidigare, 
men inte 
detta år 

13,2 detta år Har tillförts 
tidigare, men inte 
detta år 

Bekämpningsmedel 
Roundup 360 [ha-1] Okänt 3,0 liter 3,0 liter 3,0 liter 
Pyretroid [ha-1] Okänt 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg 
Focus Ultra [ha-1] Okänt 1,0 liter 1,0 liter 1,0 liter 
Matrigon [ha-1] Okänt - - 1,0 liter 
Butisan Top [ha-1] Okänt 2,0 liter 2,0 liter - 
Total mängd [kg ha-

1] 
Okänt 7,2745 7,2745 6,0245 

Total mängd aktiv 
substans [kg ha-1] 

0,60 2,1875 2,1875 1,2875 

Kolinlagring 
Jordbearbetning - Intensiv Intensiv Ingen 
Tillförsel - Medel Medel Medel 
 

Sammanställningar av källor för beräkningsmodeller och utsläppsfaktorer återfinns i bilaga 2 
respektive bilaga 3. 
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4. Resultat 

I avsnitt 4.1-4.4 presenteras de resultat som beräknats för de olika odlingsscenarierna utifrån 
underlaget som presenteras i kapitel 3. I avsnitt 4.5 presenteras de beräknade utsläppen för 
odlingsscenarierna tillsammans med utsläppen från resten av RME-produktionen. Dessa ställs 
också i relation till det delnormalvärde för odlingen som Perstorp idag använder för sina 
beräkningar. Analys av resultaten följer i kapitel 5 och 6. 

4.1 Basscenario 
I tabell 12 nedan presenteras de växthusgasutsläpp som Ahlgren et al (2011) beräknar för typisk 
odling av raps i Östergötland. 

Tabell 12 Växthusgasutsläpp vid rapsodling representativ för Östergötland (Ahlgren et al, 2011). 

 g CO2eq/ha g CO2eq/kg raps Andel av utsläppen 
Utsäde - - - 
Fältoperationer 151 461 46,3 9,76 % 
Bekämpningsmedel 4 966 1,5 0,32 % 
Gödningsmedel (produktion 
och transport) 

460 176 140,7 29,65 % 

Direkt lustgas 799 515 244,5 51,52 % 
Indirekt lustgas 135 735 41,5 8,75 % 
Totala utsläpp (eec) 1 551 854 474,6 100 % 
Kolinlagring (esca) - - 
TOTALT 1 551 854 474,6 
 

4.2 Förnybart 
I tabell 13 presenteras de beräknade utsläppen från odling av raps i scenariot Förnybart. 

Tabell 13 Växthusgasutsläpp för scenariot Förnybart. 

 g CO2/ha g CO2/kg raps Andel av utsläppen 
Utsäde 2 190 0,55 0,12 % 
Fältoperationer 64 794 16,28 3,64 % 
Bekämpningsmedel 24 000 6,03 1,35 % 
Gödningsmedel (produktion 
och transport) 

530 347 133,25 29,83 % 

Direkt lustgas 937 656 235,59 52,74 % 
Indirekt lustgas 221 020 55,53 12,43 % 
Totala utsläpp (eec) 1 777 816 446,69 100,00 % 
Kolinlagring (esca) - - 
TOTALT 1 777 816 446,69 
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4.3 Förnybart+slam 
I tabell 14 presenteras de beräknade utsläppen från odling av raps i scenariot Förnybart + slam. 

Tabell 14 Växthusgasutsläpp för scenariot Förnybart + slam. 

 g CO2/ha g CO2/kg rapeseed Andel av utsläppen 
Utsäde 2 190 0,55 0,09 % 
Fältoperationer 72 938 18,33 2,95 % 
Bekämpningsmedel 24 000 6,03 0,97 % 
Gödningsmedel (produktion 
och transport) 435 722 109,48 17,63 % 

Direkt lustgas 1 460 215 366,89 59,10 % 
Indirekt lustgas 478 086 120,12 19,35 % 
Totala utsläpp (eec) 2 470 961 620,84 100,00 % 
Kolinlagring (esca) - - 
TOTALT 2 470 961 620,84 
 

4.4 Förnybart+direktsådd 
I tabell 15 presenteras de beräknade utsläppen från odling av raps i scenariot Förnybart + 
direktsådd. 

Tabell 15 Växthusgasutsläpp för scenariot Förnybart + direktsådd. 

 g CO2/ha g CO2/kg raps Andel av utsläppen 
Utsäde 2 190 0,55 0,13 % 
Fältoperationer 24 798 6,23 1,44 % 
Bekämpningsmedel 14 126 3,55 0,82 % 
Gödningsmedel (produktion 
och transport) 530 347 133,25 30,69 % 

Direkt lustgas 937 656 235,59 54,26 % 
Indirekt lustgas 221 020 55,53 12,79 % 
Totala utsläpp (eec) 1 727 945 434,16 100,00 % 
Kolinlagring (esca) -36 026 280 -9 051,83 
TOTALT -34 298 334 -8 617,67 
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4.5 Effekter på RME:ns klimatprestanda 
Tabell 16 och figur 3 visar de beräknade utsläppen då utsläpp från process och transport 
adderas. I figur 4 visas detsamma, med skillnaden att kolinlagringen avlägsnats ur tabellen för 
att underlätta tolkningen.  

Tabell 16 Resultat av beräkningar för hela RME-produktionskedjan. 

[g CO2/MJ] Delnormal
värde  

Basscenario Förnybart Förnybart
+ slam 

Förnybart+ 
direktsådd 

eec (Odling) 25,5 18,8 17,1 23,7 16,6 
esca (Kolinlagring) - - - - -555,3 
ep (Process) 7,21 6,85 6,85 6,85 6,85 
etd (Transport och 
distribution) 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 

Totala utsläpp 33,26 26,22 24,51 31,15 24,03 
Totalt (inkl. 
kolinlagring) 33,26 26,22 24,51 31,15 -531,3 

Växthusgasbesparing 
jämfört med 
fossil diesel  60,31 % 68,7 % 70,76 % 62,85% 

734 % inkl. 
kolinlagring 
71,33% exkl. 
kolinlagring 

 

Notera att delnormalvärdet i odlingsledet skiljer sig från det som redovisas i BioGrace Excel 
Tool. De bygger dock på samma beräkning, men skiljer sig åt eftersom de redovisas med olika 
allokering och processeffektivitet. 
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Figur 3 Visualisering av klimatbelastning för RME-produktionen för de olika odlingsscenarierna. 

 
Figur 4 Visualisering av växthusgasutsläppen för RME-produktionen för de olika odlingsscenarierna. 
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5. Känslighetsanalys 

I detta kapitel beräknas och analyseras effekterna av alternativa antaganden för data och 
beräkningsmodeller. Detta är en viktig del av analysen eftersom känslighetsanalyserna indikerar 
hur robusta resultaten är. Samma scenarier som presenterats innan i rapporten tillämpas, endast 
antaganden för beräkningarna skiljer mellan de resultat som presenteras i detta kapitel och 
resultaten som presenteras i kapitel 4.  

5.1 Verifiering av beräkningsmodeller  
Den första känslighetsanalysens syfte är att undersöka hur väl de beräkningsmetoder som 
använts för Östgötamodellen stämmer överens med de beräkningar som Ahlgren et al (2011) 
gjort för ett typiskt svenskt jordbruk.  

Den modell som använts för beräkningarna och som nedan kallas Konventionellt simulerar 
situationen på Kasta innan Östgötamodellen började tillämpas. Liksom tidigare antas detta inte 
påverka mängden insatsprodukter eller skörd. Samtliga data är alltså desamma som i scenariot 
Förnybart, förutom att fossila bränslen används istället för förnybara, samt att hela 
gödningsbehovet täcks av mineralgödsel. Det innebär att fossil diesel används istället för RME 
för fältoperationer, samt att 22 kg mineral-P/ha och 25 kg mineral-K/ha har lagts på. 
Utsläppsfaktorn för diesel har i likhet med förnybartdirektivet satts till 83,8 g CO2eq/MJ. 
Mängden mineral-P har valts på grund av att den tillåtna maxgivan av fosfor i slam är 22 kg 
P/ha (SNFS 1994:2) och mängden mineral-K utifrån Jordbruksverkets rekommendationer för 
jord med medelhögt kaliuminnehåll (Albertsson, 2012). Utsläppsfaktorer för mineral-P och 
mineral-K antas i enlighet med LowCVP (2004) vara 0,71 respektive 0,46 kg CO2eq/kg. 

Om utfallet av Basscenario och Konventionellt är jämförbart innebär det att 
beräkningsmodellerna som Ahlgren et al (2011) använt stämmer överens med de 
beräkningsmodeller som använts för Östgötamodellen och att de jordbruksmetoder som 
tillämpas på Kasta motsvarar det genomsnittliga jordbruk som Ahlgren et al (2011) avser, 
alternativt att de skillnader som finns i dessa aspekter motverkar varandra. Diskrepans mellan 
fallen innebär således att skillnader i utsläpp i den aktuella utsläppsposten i kapitel 4 kan bero 
på beräkningsmetoden, snarare än reella utsläppsskillnader.   

Tabell 17 Resultat av känslighetsanalys för verifiering av beräkningsmodeller  

 Basscenario 
[CO2eq/kg raps] 

Konventionellt 
[CO2eq/kg raps] 

Differens 
[CO2eq/kg 
raps] 

Differens 
[%] 

Utsäde - 0,55 +0,55 - 
Fältoperationer 46,3 40,9 -5,4 -11,63 % 
Bekämpningsmedel 1,5 6,0 +4,5 +297,07 % 
Gödningsmedel 
(produktion och 
transport) 

140,7 140,61 -0,1 -0,08 % 

Direkt lustgas 244,5 235,6 -8,9 -3,64 % 
Indirekt lustgas 41,5 55,5 +14,0 +33,78 % 
TOTALT 474,6 478,7 +4,13 +0,87 % 
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Figur 5 Visualisering av jämförelsen mellan Basscenario och Konventionellt. 

 

Tabell 11 och Figur 5 visar att Basscenario och scenariot Konventionellt totalt sett ger 
jämförbara resultat, men att det finns skillnader för vissa utsläppsposter.  

Att Konventionellt ger mindre utsläpp för fältoperationer innebär att den bränslekonsumtion 
som beräknats för Östgötamodellen är mindre än motsvarande för Basscenario. Denna skillnad 
är särskilt anmärkningsvärd då Ahlgren et al (2011) använt utsläppssiffran från Lindgren et al 
(2002) för dieseln, vilken är 75 g CO2eq/MJ, vilket är lägre än den som användes för 
Konventionellt. Samma bränslekonsumtion borde alltså ge lägre utsläpp för Basscenario. Antal 
och typ av fältoperationer skiljer sig också något mellan de två scenarierna, men inte tillräckligt 
för att förklara diskrepansen i resultat. Den troliga anledningen är antagligen istället att Ahlgren 
et al (2011) använt andra beräkningsmodeller för dieselkonsumtionen för de fältoperationer som 
innebär jordbearbetning, vilka dock inte återges i sin helhet i deras rapport. Sammanfattningsvis 
innebär detta att bränslekonsumtionen för Östgötamodellenscenarierna troligen är något 
underskattad. 

Utsläppen för bekämpningsmedel är betydligt högre för Konventionellt än för Basscenario, 
vilket dels beror på att utsläppssiffran som Ahlgren et al (2011) använt är ungefär hälften så stor 
som den som använts i Östgötamodellenscenarierna, men framförallt att mängden 
bekämpningsmedel är betydligt mindre. Detta får dock liten effekt på slutresultaten då 
utsläppsposten bekämpningsmedel utgör en mycket liten del av de totala utsläppen.  

Utsläppsposten för gödningsmedel är nästan identiska mellan de två fallen, vilket betyder att i 
princip lika mycket gödningsmedel använts. På grund av detta är det oförklarligt att det för 
posten direkta lustgasutsläpp skiljer mer än så, då samma beräkningsmodell använts för båda 
fallen. 

Slutligen är den största skillnaden i reella tal för utsläppsposten indirekt lustgasavgång. Denna 
stora skillnad beror på att Ahlgren et al (2011) utgått från nationell statistik för kväveläckage 
medan beräkningarna för Östgötamodellen utgår från beräkningsmetoden som anges i IPCC 
(2006A), och som rekommenderas i EU-kommissionens meddelande 2010/C 160/02. I avsnitt 
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5.2 har en känslighetsanalys på scenariot Förnybart gjorts, där den indirekta lustgasavgången 
beräknats på den nationella statistik som Ahlgren et al (2011) använder. 

5.2 Alternativ metod för uppskattning av kväveläckage 
Istället för att beräkna läckagen av kväve utifrån IPCC:s riktlinjer använder Ahlgren et al (2011) 
nationell statistik över kväveläckagen från mineralgödslade åkrar. För höstraps i Östergötland 
anges denna siffra till 37 kg N/ha och år. Som jämförelse uppgår kväveläckaget i beräkningen 
för scenariot Förnybart till 60,47 kg N/ha och år om beräkningsmetoden i IPCC (2006A) 
används. 

Tabell 18 Resultat av känslighetsanalys då en alternativ metod för beräkning kväveläckage används. 

 Basscenario  
[g CO2eq/kg raps] 

Förnybart  
[g CO2eq/kg raps] 

Förnybart (med 
kväveläckage baserat 
på nationell statistik) 
[g CO2eq/kg raps] 

Utsäde - 0,55 0,55 
Fältoperationer 46,3 16,3 16,3 
Bekämpningsmedel 1,5 6,0 6,0 
Gödningsmedel 
(produktion och 
transport) 

140,7 133,3 133,3 

Direkt lustgas 244,5 235,6 235,6 
Indirekt lustgas 41,5 55,5 35,0 
TOTALT 474,6 446,7 426,1 
 

De indirekta lustgasutsläppen blir då 37 % lägre för Förnybart, men de totala utsläppen blir 
endast 4,6 % lägre vilket är en relativt liten skillnad. Det är dock anmärkningsvärt att den 
rekommenderade metoden för beräkning av kväveläckage ger ett resultat som skiljer sig så pass 
mycket från de regionala uppskattningarna, vilket belyser hur svåra lustgasutsläppen är att 
uppskatta.   

Om siffran omräknas till g CO2eq/MJ samt process- och transportutsläpp läggs till blir utsläppen 
23,7 g CO2eq/MJ, vilket ger en utsläppsbesparing på 71,73 % jämfört med fossil diesel.  

5.3 Alternativa beräkningar för kolinlagring 
Det finns flera osäkerheter vad gäller kolinlagringen. Framförallt handlar det om att andra 
källor, såsom BioGrace och en studie av Hennecke et al (2012), använt de rekommendationer 
som anges i förnybartdirektivet och även Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2011:2, som 
anger att kolinlagringen ska distribueras över 20 år. Meddelandet COM 2010/C 160/02 från EU-
kommissionen anger däremot att kolinlagringen kan distribueras över den period som grödan 
odlas, vilket är det tillvägagångssätt som valdes för beräkningarna som redovisas i kapitel 4. 
Denna känslighetsanalys undersöker hur resultaten skulle se ut om kolinlagringen istället 
distribueras över 20 år.  

En annan osäkerhet angående kolinlagringen är huruvida hela kolinlagringen ska hänföras till 
RME eller om den liksom utsläppen ska allokeras mellan de olika produkterna. Det står inte 
uttryckligen i några riktlinjer, men BioGrace har allokerat 100 % av kolinlagringen till RME:n, 
och Hennecke et al (2012) har räknat på båda varianterna. En känslighetsanalys har därför 
genomförts för att undersöka vad en sådan allokering skulle ge för påverkan på resultat.  
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Känslighetsanalysen har gjorts på scenariot Förnybart + direktsådd, eftersom det scenariot 
inkluderar kolinlagring. Liksom tidigare används effektiviteten 16,3 MJ/kg raps istället för den 
verkliga siffran, återigen för att undvika att avslöja Scanolas och Perstorps allokeringssiffror. 
Av samma anledning tillämpas allokeringsgraden 64,4 % till RME:n, enligt Ahlgren et al 
(2011).  

Tabell 19 Resultat av känslighetsanalysen för alternativ distribuering och allokering av kolinlagring. 

[g CO2/MJ RME] Kolinlagring 
distribuerad 
över 1 år  

Kolinlagring 
distribuerad 
över 20 år  

Kolinlagring 
allokerad 

Distribuering 1 år 20 år 1 år 
Allokeringsgrad 100 % 100 % 64,4 % 
Odling (eec) 16,6  16,6 16,6 
Process och transport (ep+etd) 7,42 7,42 7,42 
Kolinlagring (esca) -555,3 -27,8 -357,6 
TOTALT (eec+esca+ep+etd) -531,3 -3,74 -333,6 
 

Som förväntat ger de alternativa beräkningsmetoderna stort utslag på slutresultatet, vilket beror 
på att kolinlagringen enligt grundberäkningarna ger höga CO2-besparingar. Samtliga alternativ 
ger negativa utsläpp för biodieseln, vilket är positivt om det speglar verkliga 
utsläppsreduktioner men bekymrande om beräkningsmetoderna ger missvisande resultat. 
Tillförlitligheten hos beräkningsmetoden för kolinlagring analyseras och diskuteras vidare i 
avsnitt 6.2 och 7.2. 

5.4 Uppdelning av slamgivans utsläppsbelastning 
De organiska gödningsmedlen läggs av praktiska skäl inte på varje år. Det är därför rimligt att 
inte låta hela lustgasutsläppen bäras av den gröda som odlas det år slammet läggs på, eftersom 
en stor del av fosforn och det organiska kvävet i slammet stannar längre i marken och kommer 
tillgodo flera års grödor, samtidigt som det bidrar till utsläpp under flera år. Om hela 
kvävegivan belastar den gröda som odlas då det organiska gödningsmedlet läggs på ger det ett 
mycket missvisande resultat som i detta fall till exempel skulle kunna utnyttjas genom att bara 
lägga på organiska gödningsmedel de år då inte råvara för biodrivmedel odlas.  

I denna känslighetsanalys har de olika utsläpp som härrör från slammet allokerats på olika sätt. 
Alla lustgasutsläpp som härrör från ammoniumkvävet i slammet har hänförts till det år då 
grödan odlas. Detta eftersom det är denna del som är växttillgänglig vid appliceringen, och som 
innebär att lantbrukaren detta år kan minska sin mineralkvävegiva med motsvarande mängd. 
Lustgasutsläpp som härrör från det organiska kväveinnehållet i slammet samt transport och 
distribution av slammet har delats på 4 år, då detta är den tidsperiod som givan efter 
odlingssäsongen 2012 avsåg.    

Denna känslighetsanalys har baserats på scenarierna Förnybart och Förnybart + slam, där 
skillnaden mellan dessa är att slam har lagts på under detta odlingsår i scenariot Förnybart + 
slam men under ett tidigare odlingsår för Förnybart. De två nya beräkningarna motsvarar 
således två olika år i samma odlingssystem. 
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Tabell 20 Resultat av känslighetsanalys för uppdelning av slamgivans utsläppsbelastning. 

 Förnybart + 
slam 
[g CO2eq/kg 
raps] 

Uppdelad 
slamgiva, år 
då slammet 
appliceras 
[g CO2eq/kg 
raps] 

Förnybart 
[g CO2eq/kg 
raps] 

Uppdelad 
slamgiva, år 
då slammet 
inte 
appliceras 
[g CO2eq/kg 
raps] 

Utsäde 0,55 0,55 0,55 0,55 
Fältoperationer 18,33 16,68 16,28 16,68 
Bekämpningsmedel 6,03 6,03 6,03 6,03 
Gödningsmedel 
(produktion och 
transport) 

109,48 105,10 133,98 134,71 

Direkt lustgas 366,89 266,74 235,59 268,98 
Indirekt lustgas 120,12 77,56 55,53 69,72 
TOTALT 620,84 472,11 447,41 496,12 
 

Som förväntat minskar utsläppen för året då slammet appliceras och ökar för de andra åren. 
Ökningen motsvarar en tredjedel av minskningen för appliceringsåret, vilket alltså beror på att 
de utsläpp som tagits bort från detta år med denna beräkningsmetod delas mellan de tre år då 
slam inte läggs på. Över en fyraårsperiod är alltså utsläppen desamma även med den alternativa 
beräkningsmetoden.  

Det år då inte slam appliceras visar högre klimatbelastning, vilket beror på att det detta år läggs 
40 kg högre mineralkvävegiva än det år då slam appliceras, som till skillnad från slam också får 
bära utsläpp från produktionen. Den lilla skillnaden i direkta lustgasutsläpp beror på att 
ammoniumkväveinnehållet i slammet är ca 38 kg/ha och ammoniumkvävegivan därför är något 
mindre än det år då slammet inte appliceras, där istället 40 kg extra mineralkväve läggs på. För 
indirekta lustgasutsläpp är utsläppet större det år då slammet läggs på, vilket beror på att 
utsläppskoefficienten för avdunstning av NH3 och NOx är högre för organiskt gödsel än för 
mineralgödsel. 

5.5 Även inkludera kolinlagring för slamgivan 
I riktlinjerna för beräkning av kolinlagring nämns inte tillförsel av slam som ett alternativ som 
får tillgodoräknas som hög tillförsel. Enligt långtidsprover på tillförsel som Kätterer et al (2011) 
utfört har dock slam en ännu högre kolinlagringspotential än stallgödsel. Hoffmann (2012) fann 
till och med att slam ledde till 2-3 gånger högre kolinlagring än stallgödsel per kg tillfört kväve. 
Slam borde då rimligtvis få räknas som hög tillförsel, och tabell 21 visar hur detta hade påverkat 
resultatet om kolinlagring för tillförsel ”Hög, med stallgödsel” tillämpats. 

Tabell 21 Resultat av känslighetsanalys för kolinlagring med slam. 

 Hög, med stallgödsel 
 [g CO2eq/ha] [g CO2eq/kg raps] 
Odling (eec) 2 473 206 621,41 
Kolinlagring (esca) -105 677 088 -26 552 
eec+esca -103 203 882 -25 931 
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Jämfört med kolinlagringen för direktsådd ger slam betydligt högre inlagring, och liksom för 
direktsådd är kolinlagringen också avsevärt större än utsläppen vid odlingen. Rimligheten i detta 
diskuteras vidare i avsnitt 6.2 och 7.2. 

5.6 iLUC 
Det finns en möjlighet att en faktor för att inkludera marginaleffekter av markanvändning 
kommer att införas för jordbruksgrödor i biobränsleproduktion, den så kallade iLUC-faktorn. 
Den föreslagna iLUC-faktorn för oljeväxter är 55 gCO2eq/MJ (COM/2012/595/FINAL) och 
beräkningarna som redovisas i tabell 15 visar hur detta skulle påverka utsläppsberäkningarna för 
de olika scenarierna. 

Tabell 22 Resultat av känslighetsanalysen för iLUC.  

 Delnormalvär
de 
[g CO2eq/MJ] 

Förnybart 
[g CO2eq/MJ] 

Förnybart+sla
m 
[g CO2eq/MJ] 

Förnybart+ 
direktsådd 
[g CO2eq/MJ] 

eec (Odling) 25,5 17,1 23,7 16,6 
esca (Kolinlagring) - - - -555,3 
ep (Process) 7,2 6,85 6,85 6,85 
etd (Transport & 
distribution) 0,565 0,565 0,565 0,565 

ILUC 55 55 55 55 
TOTALT 
 
 88,26 79,51 86,15 

-476,3 
inkl. 
kolinlagring 
76,0 exkl. 
kolinlagring 

Växthusgasredukti
on jämfört med  
fossil diesel12 -5,32 % 5,12 % -2,81 % 

668,4 % inkl. 
kolinlagring 
5,7 % exkl. 
kolinlagring 

 

Denna känslighetsanalys visar att de scenarion som inte inkluderar kolinlagring inte ens 
kommer att klara dagens växthusgasbesparingskrav 35 % om iLUC införs.  

5.7 Sammanfattning av känslighetsanalyserna 
Känslighetsanalyserna visar att resultaten varierar mycket beroende på vilka data som används, 
och vilka antaganden som görs i beräkningarna. Effekterna blir särskilt stora på kolinlagring och 
lustgasutsläpp, som båda är stora utsläppsposter med särskilt stora osäkerheter. Även ett 
eventuellt införande av en obligatorisk iLUC-faktor skulle få stora konsekvenser för 
beräkningsresultaten. Vidare visar en av känslighetsanalyserna att hur slammet modelleras är av 
stor betydelse för resultaten.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Negativ siffra betyder att utsläppen är högre än för fossil diesel. 
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6. Analys 

Syftet med detta kapitel är att granska resultaten. Förutom en jämförelse mellan de olika 
scenariernas utsläpp så analyseras kolinlagringen och iLUC-faktorn, då båda dessa i kapitel 4 
och 5 visat sig ge stort utslag samtidigt som de är förknippade med särskilt stora osäkerheter. 

6.1 Jämförelse mellan odlingsscenarierna 
I tabell 23 och figur 6 har resultaten från avsnitt 4.1-4.4 sammanställts för att kunna jämföras. 

Tabell 23 Sammanfattning av beräkningarna för de olika grundscenarierna. 

g CO2/kg rapeseed Basscenario Förnybart Förnybart + 
slam 

Förnybart + 
direktsådd 

Utsäde 0 0,55 0,55 0,55 
Fältoperationer 46,32 16,28 18,33 6,23 
Bekämpningsmedel 1,52 6,03 6,03 3,55 
Gödningsmedel 
(produktion och 
transport) 

 
 
140,73 

133,25 109,48 133,25 

Direkt lustgas 244,5 235,59 366,89 235,59 
Indirekt lustgas 41,51 55,53 120,12 55,53 
Totala utsläpp (eec) 474,57 446,69 620,84 434,16 
Kolinlagring (esca) - - - -9 051,83 
TOTALT 474,57 446,69 620,84 -8 617,67 
 

 
Figur 6 Jämförelse mellan odlingsscenarierna, inte inkluderat kolinlagring. 
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I tabell 24 nedan illustreras absoluta och procentuella skillnader mellan Basscenario och 
respektive Östgötamodellscenario. 

Tabell 24 Skillnader i växthusgasutsläpp mellan för de Östgötamodellenscenarierna jämfört med Basscenario 
baserat på utsläpp per kg raps. 

 Förnybart Förnybart + slam Förnybart + direktsådd 
 Differens 

[g CO2eq] 
Differens 
[%] 

Differens  
[g CO2eq] 

Differens 
[%] 

Differens  
[g CO2eq] 

Differens 
[%] 

Utsäde +0,55 n/a +0,55 n/a +0,55 n/a 
Fältoperationer -30,04 -64,85% -27,99 -60,43% -40,09 -86,55% 
Bekämpningsmedel +4,51 +297,07% +4,51 +297,07% +2,03 +133,71% 
Gödningsmedel 
(produktion och 
transport) -7,47 -5,31% -31,25 -22,21% -7,47 -5,31% 
Direkt lustgas -8,91 -3,64% +122,39 +50,06% -8,91 -3,64% 
Indirekt lustgas +14,02 +33,78% +78,61 +189,39% +14,02 +33,78% 
Totala utsläpp (eec) -27,89 -5,88% +146,27 +30,82% -40,42 -8,52% 
 

Resultaten som presenteras i tabell 23 och 24 visar på flera viktiga tendenser. För det första kan 
det konstateras att direkta lustgasutsläpp står för mer än hälften av växthusgasutsläppen i 
samtliga scenarier, vilket innebär att de är de viktigaste utsläppen att sikta in sig på om man vill 
minska utsläppen från odlingen. Det kan dock konstateras att ingen av de åtgärder som 
innefattas i Östgötamodellen minskar lustgasutsläppen från mark enligt förnybartdirektivet, 
snarare tvärtom. Med bakgrund av känslighetsanalysen som beskrivs i avsnitt 5.2 är det dock 
bra att ha i åtanke att ökningen av de indirekta lustgasutsläppen i scenarierna helt eller delvis 
beror beräkningsmetoden, snarare än reella utsläppsökningar. 

Genom att jämföra Förnybart och Förnybart+slam blir det tydligt att de reducerade utsläppen 
som härrör från minskad användning av mineralgödsel inte väger upp för de ökade 
lustgasutsläppen vid slamanvändning. Detta gäller även om de ökade utsläppen delas upp över 4 
år. Enligt förnybartdirektivets riktlinjer ger alltså byte från mineralgödsel till slam högre 
utsläpp, men å andra sidan visades i avsnitt 5.5 att inkludering av kolinlagring för slam kan ge 
stora utsläppsreduktioner.  

Till skillnad från slam ser bytet till förnybara bränslen ut att ge märkbara förbättringar. 
Utsläppen kan dessutom minska ytterligare om lantbrukaren övergår till direktsådd. Denna 
förbättring är dock liten om inte kolinlagring inkluderas.   

6.2 Analys av kolinlagringens storleksordning 
Enligt beräkningarna ger direktsådd, och slam om denna räknas som hög tillförsel, extremt stora 
utsläppsreduktioner tack vare kolinlagringen.  

Den beräkningsmetod för kolinlagring som återges i förnybartdirektivet härrör på IPCC:s 
omfattande rapport Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – Volume 4, samma 
rapport som rekommenderas för beräkning av lustgasutsläpp. För att utesluta eventuella tryckfel 
i förnybartdirektivet kontrollerades metoden mot källan, men dessa verkade överensstämma. 
Det ska också noteras att det värde för kolinlagringen per hektar som beräknas i 4.4 och 5.5 
stämmer överens med de värden man får om samma förutsättningar matas in i BioGrace Excel 
Tool, bortsett från att BioGrace Excel Tool delar utsläppen över 20 år. Detta verifierar att 
beräkningarna är korrekta. Om huruvida kolinlagringen ska fördelas på 20 år eller inte säger 
IPCC (2006b) följande: ”Vanligtvis 20 år, men beror på antaganden gjorda vid beräkning av 
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faktorerna FLU , FMG  och FI.”13. Där de rekommenderade värdena för FLU, FMG och FI, samma som 
anges i STEMFS 2011:2, listas anges dock tydligt att dessa avser kollagerförändring över 20 år 
(IPCC, 2006C).     

Kolinlagring vid direktsådd 
Tabell 10 visar att den beräknade kolinlagringen vid direktsådd är ca 36 ton CO2/ha och år, det 
vill säga ca 10 ton kol/ha och år. Om detta dessutom delas på 20 år ger detta 500 kg kol/ha och 
år. Denna siffra kan sedan jämföras med de försök som återges av Hoffmann (2012) som anger 
inlagring av 310 kg kol/ha och år för reducerad jordbearbetning. Med bakgrund av detta ger 
kolinlagringsberäkningarna för direktsådd orimligt höga siffror, även om utsläppsreduktionen 
delas över 20 år.   

Kolinlagring vid applicering av slam 
Studeras istället resultaten för känslighetsanalysen för kolinlagring av slam (avsnitt 5.5) ger 
beräkningarna omräknat till kol ca 29 ton kol/ha och 1440 kg kol/ha om detta delas upp på 20 
år. Enligt Powlson et al (2011) borde den aktuella givan rötat avloppsslam ge 13,2 ton/ha med 
26,23 % TS ge en kolinlagring på ungefär 623 kg kol/ha.  

Kätterer et al (2011) har beräknat en så kallad humification coefficient för olika 
jordförbättringsmedel, som anger hur mycket av kolet i respektive jordförbättringsmedel som 
omvandlas till stabilt kol och därigenom bidrar till långvarig kollagring. Kätterer et al (2011) 
fann att denna koefficient för slam låg någonstans mellan 0,4 och 0,5. För att 29 ton kol/ha och 
år ska långvarigt lagras in krävs då alltså tillförsel av 58 ton kol/ha och år, och för 1,44 ton 
kol/ha och år krävs 2,88 ton kol/ha och år. Givan slam som applicerades på Kasta 2012 var 13,2 
ton/ha, varav max 2,04 ton/ha var kol14. Denna giva kan därför omöjligt leda till inlagring av 
1,44 ton kol/ha och än mindre 29 ton kol/ha.  

Kolinlagring vid applicering av stallgödsel 
Den humification coefficient som Kätterer et al (2011) fann för stallgödsel var 0,26-0,27, vilket 
innebär att 107 ton kol/ha, eller 5,3 om inlagringen delas upp över 20 år, behöver läggas på för 
att uppnå den beräknade kolinlagringen. Utifrån Albertsson (2012) beräknades att kolinnehållet 
i fastgödsel är ungefär 120 kg kol/ton, vilket innebär att 900 ton eller 44 ton stallgödsel per 
hektar måste appliceras för att uppnå den beräknade kolinlagringen. Enligt David Varverud 
(lantbrukare, pers. komm.) är en normalgiva fastgödsel cirka 20 ton/ha. Den beräknade 
kolinlagringen är därför orimlig även om stallgödsel används. 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Fritt översatt 
14 Denna siffra erhölls genom att utnyttja den angivna glödgningsförlusten från REVAQ-analysen för det 
aktuella slammet. Glödgningsförlusten, motsvarande 15 % av det blöta slammet, består av allt material 
som frigörs från provet vid upphettning till 550-815°C (beroende på provtyp) (Naturvårdsverket, 2003). 
Detta är således en överskattning av kolinnehållet men används här som en övre gräns för det maximalt 
möjliga kolinnehållet, då ingen noggrannare analys gjorts på slammets kolinnehåll. 
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6.3 Analys av iLUC-faktorns effekt på utsläppskraven för 
produktionsledet 

Det eventuella införandet av obligatoriska iLUC-faktorer kommer att innebära en mycket stor 
utmaning för bränslen med oljeväxter som råvara. Tabell 19 visar kraven på maxutsläpp i 
produktionsledet för olika totala maxutsläpp om iLUC-faktorn införs. 

Tabell 25 Maxutsläpp från hela odlings-och processkedjan om iLUC-faktor 55 g CO2eq/MJ införs och 
utsläppsfaktorn för fossila alternativ kvarstår på 83,8 g CO2eq/MJ. 

Utsläppsreduktion [g CO2eq/MJ] 
35 % -1,33 
50 % -13,1 
60 % -21,48 
 

De krav som nu finns uppsatta, om utsläppsreduktion på 35 % och så småningom 50 och 60 %, 
kräver att odlingen, processer och transporter har negativa växtgasutsläpp, vilket illustreras i 
tabell 25. Det innebär att utsläppskraven inte kommer att kunna uppnås utan kolinlagringen.     
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7. Diskussion  

Innehållet i detta kapitel är en diskussion kring vad de beräknade resultaten betyder samt vad de 
visar för tendenser och vad det kan få för konsekvenser. I kapitlet diskuteras också 
förbättringspotentialen hos de riktlinjer som beskrivs i RED. 

Denna studie kastar nytt ljus över EU:s förnybartdirektiv i fråga om tillförlitligheten hos de 
värden som beräknas enligt de riktlinjer som anges. Den belyser också hur förbättrade 
jordbruksmetoder kan påverka resultaten i beräkningar enligt RED, och hur dessa relaterar till 
de reella utsläppsminskningarna. Svårigheter med tolkningar av riktlinjerna i RED och risker för 
missvisande resultat blir också särskilt tydliga när faktiska värden beräknas för odlingssystem 
som skiljer sig från det konventionella. 

7.1 Olika åtgärders påverkan på växthusgasutsläppen 
Liksom för livscykelanalyser generellt beror den beräknade klimatprestandan på hur man 
räknar. Känslighetsanalyserna visar att samma scenario kan ge stora skillnader i utsläpp, 
beroende på hur riktlinjerna tolkas och vilka andra antaganden som görs. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att utsläppen i verkligheten är desamma, och att det finns ett odlingssystem som är 
bäst ut klimatsynpunkt. Bekymret är att beräkningarna kanske inte kan identifiera vad som i 
verkligheten är det bästa. 

Vad som jämförs med har betydelse  
När eventuella förbättringar utvärderas är det viktigt att veta vad som jämförs med. I denna 
rapport har Ahlgren et al (2011) officiella NUTS2-beräkningar valts som baslinje. När 
slutproduktens förändrade klimatprestanda utvärderas jämförs istället framförallt med 
normalvärdet, eftersom det är den siffra som Perstorp använder idag. Utöver dessa skulle man 
även kunna jämföra med sceneriet Konventionellt, som beskrivs i avsnitt 5.1 och som motsvarar 
situationen på Kasta innan de alternativa jordbruksmetoderna började tillämpas. Det finns alltså 
minst tre utgångspunkter att jämföra resultaten med, och de ger olika sorters information. 

Ur ett naturvetenskapligt perspektiv hade det varit mer rättvisande att jämföra resultaten från 
Östgötamodellenscenarierna med scenariot Konventionellt, eftersom skillnader i 
beräkningsmetoderna då inte gett utslag. Att Basscenario istället används för jämförelse beror 
på att det är denna siffra som idag används av de rapsproducenter i Sverige som inte utför 
faktiska beräkningar. Man kan alltså säga att skillnaderna som redovisas i jämförelserna med 
Basscenario är den marknadsmässiga förändringen för RME-producentkedjan, medan en 
jämförelse med Konventionellt skulle ge en mer rättvisande bild av de verkliga skillnaderna i 
utsläpp.  

Jämförelsen per utsläppskategori hade istället kunnat göras med Perstorps nuvarande siffror, 
EU:s delnormalvärde, men här är egentligen endast jämförelsen med den totala utsläppssiffran 
relevant, eftersom det bara anger RME:ns teoretiskt förändrade klimatprestanda, och inte 
Östgötamodellens värden gentemot konventionell odling. Denna beräkning presenteras istället i 
analysen. Kort sagt kan man säga att jämförelsen i avsnitt 6.1 visar vad Kasta skulle tjäna på i 
klimatutsläpp genom att sälja sin raps med faktiskt beräknat värde istället för typvärdet, och 
avsnitt 4.5 visar hur klimatprestandan för Perstorps bränsle förändras om det produceras med 
Kastas raps med faktiska värden. Fortsättningsvis konstaterar både Hennecke et al (2012) och 
Pahlmann et al (2013) att beräkningarna av normal- och delnormalvärden inte följer de riktlinjer 
som anges i RED angående lustgasutsläpp. Pahlmann et al (2013) anser dessutom att 
beräkningarna saknar transparens samt att några värden som använts i beräkningarna inte 
motsvarar typisk odling, vilket också uppmärksammas av Buratti, Barbanera & Fantozzi (2012). 
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Det är därför viktigt att ha i åtanke att en jämförelse med delnormalvärdet, liksom jämförelse 
med Basscenario, inte nödvändigtvis visar skillnader i verkliga utsläpp. Skillnaderna mellan 
resultat av utsläppsberäkningar enligt förnybartdirektivet och verkliga utsläpp diskuteras vidare 
i avsnitt 7.5. 

RME:ns klimatprestanda 
Analysen av RME:ns klimatprestanda i avsnitt 6.3 indikerar att ett byte till svensk medelraps 
bidrar mer till den förbättrade klimatprestandan än övergång till Östgötamodellen, även om 
användning av förnybara bränslen och direktsådd ytterligare förbättrar klimatprestandan. 
Direktsådd innebär däremot en extremt stor förbättring av klimatprestandan om kolinlagring 
räknas in. I analysen (avsnitt 6.2) konstateras dock att den beräknade kolinlagringen troligen är 
betydligt större än den verkliga kolinlagringen, även om den verkliga kolinlagringen också kan 
vara betydande. 

Vidare visar beräkningarna i avsnitt 4.5 att slamapplicering enligt beräkningarna ger 
klimatmässigt sämre RME än RME gjord på svensk medelraps. Den är däremot fortfarande 
bättre än delnormalvärdet. Känslighetsanalysen (avsnitt 5.5) och analysen (avsnitt 6.4) visar 
dock på att klimatprestandan då slam används borde vara betydligt bättre än beräkningarna 
visar.  

Största utsläppsposter 
Utsläppen från odlingsledet domineras av lustgasutsläpp från marken och utsläpp vid 
gödselproduktion, vilka också domineras av lustgas. Detta ligger i linje med tidigare studier 
(BioGrace Excel Tool; Bernesson, Nilsson & Hansson, 2003; Pahlmann et al, 2013) och den 
allmänna uppfattningen i branschen om utsläpp från odling på mineraljordar (greppa näringen, 
u.å; Jordbruksverket, 2009). Östgötamodellens åtgärder verkar inte påverka dessa utsläpp 
nämnvärt, med undantag av användning av slam som minskar utsläppen från 
gödningsmedelsproduktionen, men däremot ökar lustgasutsläppen från marken.  

Även kolinlagringen är en mycket stor post, men till skillnad från utsläppen så bidrar den till 
reducerad klimateffekt. Endast en studie har studerats där kolinlagring beräknas enligt RED. 
Denna studie har delat upp kolinlagringen över 20 år och finner då en kolinlagring på 49,1 
gCO2eq/MJ för odling av vete vid övergång till direktsådd. Motsvarande för direktsådd av raps i 
denna rapport gav 27,8 gCO2eq/MJ (se avsnitt 5.3). Dessa är i samma storleksordning, men att 
kolinlagringen för vete blir nästan dubbelt så stor beror dels på skillnader i indata, samt att 
produktiviteten och processeffektiviteten för etanol från vete är lägre, vilket innebär att 
kolinlagringen per hektar behöver delas över mindre mängd bränsle.  

Något som avsevärt skiljer sig mellan beräkningarna i denna rapport och tidigare studier är 
storleksordningen på utsläppen vid förestringen. Jämfört med BioGrace Excel Tool är utsläppen 
från detta processteg flera gånger mindre. Även utsläppen från transport är betydligt mindre, 
men påverkar mindre eftersom de står för en betydligt mindre del av utsläppen. 

Skillnad mellan scenarierna och mest signifikanta åtgärder 
De utsläppsposter som procentuellt sett skiljer mest mellan Basscenario och Östgötamodellens 
scenarion är fältoperationer, bekämpningsmedel och indirekt lustgas. I scenariot 
Förnybart+slam är båda lustgasposterna betydligt större, både än i Basscenario och i de andra 
Östgötamodellenscenarierna. Vad gäller bekämpningsmedel så är denna utsläppspost för det 
första mycket liten jämfört med de andra, och för det andra förknippad med stora osäkerheter. 
Det går därför inte att säga att Östgötamodellen använder mer eller klimatmässigt sämre 
bekämpningsmedel än konventionell odling. 
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Övergång till RME i maskinerna på gården visade sig ge 5,7 % utsläppsreduktion i odlingsledet 
(se avsnitt 6.1), vilket någorlunda stämmer överens med de 4,5 % som Bernesson, Nilsson och 
Hansson (2003) fann. Den reella minskningen är 27,2 gCO2eq/kg raps jämfört med odling med 
fossildrivna fordon. Denna minskning då direktsådd tillämpas och förnybara bränslen används 
är 39,7 gCO2eq/kg raps, vilket innebär att byte till förnybara bränslen ger en större 
utsläppsreduktion i odlingsledet än bara tillämpning av direktsådd. Direktsådd är däremot en 
viktigare satsning då den dessutom gör att en mycket stor beräknad utsläppsbesparing på grund 
av kolinlagringen.  

Särskilt svårt att bedöma är effekterna av att använda slam, som i beräkningarna ger sämre 
klimatprestanda än användning av mineralgödseln. Om å andra sidan kolinlagringen som 
slammet bidrar till får tillgodoräknas så är slammet ett betydligt bättre val än att bara använda 
mineralgödsel. 

7.2 Kolinlagring 
I avsnitt 6.4 konstateras att kolinlagringen som beräknas enligt förnybartdirektivet är orimligt 
hög. Utöver detta finns det flera aspekter i beräkningsmetoden för kolinlagring som är 
anmärkningsvärda. Det är allvarligt att EU-kommissionen i sitt meddelande COM 2010/C 
160/02 hävdar att kolinlagringen inte ska delas på 20 år, trots att IPCC (2006c) som utvecklat 
metoden inte uppger det. Det tyder på bristande insikt och/eller noggrannhet hos lagstiftaren. 
Det är särskilt viktigt att beräkningen av kolinlagringen är någorlunda tillförlitlig, eftersom den 
är en stor minusutsläppspost enligt beräkningarna, och troligen också i verkligheten.   

Enligt Bergström (2010) är det generellt svårare att binda in kol i marker med stora kollager, 
och även lättare att förlora kol från dessa marker (Bergström, 2010). Det innebär att 
kolinbindningstakten troligen kommer att minska succesivt allteftersom kolhalten i jorden blir 
högre. Om kolinbindningen baseras på den ursprungliga kolhalten som den gör i 
förnybartdirektivets riktlinjer blir konsekvensen istället att jordar med högre ursprunglig kolhalt 
får högre beräknad kolinlagring, vilket säger emot Bergströms (2010) påstående. 
Beräkningsmetodiken i sig är alltså inte trovärdig. 

Dessa problem skulle kunna överbryggas genom att kräva mätningar av kolhalten, vilket dock 
är problematiskt eftersom det i den angivna metoden då krävs referensvärden från januari 2008. 
Förutom de praktiska bekymren med att använda ett bestämt referensår så riskerar det att bli en 
orättvis jämförelse, eftersom den som övergick till förbättrade jordbruksmetoder strax innan 
2008 inte kan tillgodoräkna sig detta. Dessutom finns det inga krav på att räkna med 
kolförluster om man övergår till sämre jordbruksmetoder, bortsett från om markens 
användningsområde förändras. Ur ett vetenskapligt perspektiv skulle det rimliga därför vara att 
dels kräva att denna post alltid räknas in samt att referenspunkten är det förra skördetillfället. 

Ytterligare en problematik med beräkningsmetoden för kolinlagring är att definitionerna av vad 
som räknas som hög tillförsel. Kriteriet för Hög tillförsel, med stallgödsel enligt 
förnybartdirektivet lyder ”Representerar betydligt högre koltillförsel i jämförelse med 
odlingssystem med medelhög koltillförsel, på grund av ytterligare regelbunden tillförsel av 
stallgödsel.” (STEMFS 2011:2). Genom att använda begrepp som ”betydligt högre” och 
”regelbunden” skapas tolkningsutrymme för tillämpningen. Hur detta tolkas ger också stor 
effekt på beräkningen eftersom kolinlagringen är stor. Det är alltså otympligt att använda de 
anvisade ”trappstegen”. Hennecke et al (2013) påtalar dessutom att IPCC:s metod är utvecklad 
för att uppskatta utsläppen på nationell nivå och därmed är olämplig för att tillämpas på 
gårdsnivå, eftersom den är förknippad med stora osäkerheter. 

En betydligt bättre, enklare och antagligen mer rättvisande metod vid tillförsel av organiska 
gödningsmedel skulle vara att beräkna kolinnehållet i det organiska gödningsmedlet, antingen 



	  
	  

5
2

med hjälp av schablonvärden eller faktiska laboratorieanalyser, och sedan tillämpa en 
inbindningsfaktor motsvarande den humification coefficient som Kätterer et al (2011) funnit. Ett 
sådant tillvägagångssätt bör även kunna hantera att olika stallgödsel har olika bra 
kolinbindningspotential, och dessutom underlätta för andra organiska gödningsmedel än 
stallgödsel att tillgodoräknas som kolinlagring. Detta gäller inte bara slam, utan även andra 
gödningsmedel som biogödsel15 och biokol16. Kätterer et al (2011) visar att stallgödsel inte är 
unikt i sin kolinbindningsförmåga, tvärtom är exempelvis slam betydligt bättre per kg tillfört 
kol. 

7.3 iLUC  
Det finns flera anledningar till att iLUC-faktorn borde ses över innan ett eventuellt krav på 
inkludering av den införs. Utifrån känslighetsanalysen som presenteras i avsnitt 5.6 står det klart 
att ett införande av den föreslagna iLUC-faktorn 55 gCO2eq/MJ bränsle skulle få stora 
konsekvenser för biodieselproduktionen. En stor del av den biodiesel som då inte skulle uppnå 
utsläppskraven och därmed inte kunna säljas i Europa kan istället komma att ersättas med fossil 
diesel. Man måste därför vara säker på att iLUC-faktorn är korrekt.  

Energimyndigheten är i huvudsak negativt inställda till iLUC-förslaget, i huvudsak på grund av 
osäkerheter i framtagningen av de förslagna värdena och den osäkerhet som ett beslut om 
införande av iLUC skulle skapa på biodrivmedelsmarknaden (Energimyndigheten, 2013B). De 
lyfter även fram att iLUC istället bör hanteras inom jord- och skogsbrukspolitiken för att kunna 
få en helhetsbild som även inkluderar andra jord- och skogsprodukter än biodrivmedel. 

Den föreslagna iLUC-faktorn har tagits fram genom så kallad konsekvens-LCA, vilket innebär 
att man studerar konsekvenserna av en viss handling, i det här fallet produktion av 
biodrivmedel. Metodiken som används i förnybartdirektivets riktlinjer följer snarare den sortens 
LCA som kan kallas bokförings-LCA, som syftar till att bedöma de utsläpp som en 
genomsnittlig miljöpåverkan av en produkt i denna produktionskedja. En viktig skillnad mellan 
dessa är att konsekvens-LCA bedömer marginaleffekter till skillnad från bokförings-LCA som 
bedömer medelpåverkan. Om marginaleffekter skulle tillämpas bör marginalutsläpp tillämpas 
genomgående i hela beräkningen. Till exempel är marginalutsläppen för fossila bränslen ca 120 
g CO2eq/MJ (SWD/2012/343/FINAL), vilket är stor skillnad jämfört med de 83,8 gCO2eq/MJ i 
medelutsläpp.  

Börjesson et al (2013) lyfter fram ett antal argument mot iLUC-faktorer, förutom de stora 
osäkerheterna. Det handlar dels om att iLUC och effekterna av en sådan iLUC-lagstiftning inte 
kan mätas, och dessutom läggs ansvaret för utsläppen på en annan produktion än den som 
faktiskt producerar. 

Ett stort problem är att alla biobränslen från oljeväxter likställs. Detta bygger på antagandet att 
produktion av 1 MJ biodrivmedel orsakar samma iLUC oavsett var och hur den produceras.  
Enligt statistik som Börjesson et al (2013) presenterar ligger exempelvis 152 000 hektar mark i 
Sverige i träda, och antagligen finns ytterligare oanvänd jordbruksmark som inte är registrerad 
som träda. Att bruka den marken skulle alltså inte orsaka iLUC, men likställs med all annan 
oljeväxtodling för biodrivmedelsproduktion. Till skillnad från kolinlagringen tar iLUC-faktorn 
inte heller hänsyn till produktiviteten, det vill säga att olika odlingsmetoder på olika platser tar 
olika mängd mark i anspråk. Det saknas alltså incitament för produktivitetsökningar, trots att 
dessa skulle leda till mindre iLUC.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Rötrest från biogasproduktion. 
16 Förkolat organiskt material som plöjs ner i jorden för att bindas som stabilt kol. 
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Pahlmann et al (2013) konstaterar till exempel att odling helt utan gödsel ger bäst 
klimatprestanda enligt förnybartdirektivet, även om skörden minskar drastiskt. En anpassning 
efter detta skulle leda till betydligt större iLUC-effekter per kg gröda, men återspeglas inte av 
iLUC-faktorn eftersom iLUC-faktorn anges per MJ färdigt bränsle och därmed inte tar hänsyn 
till hur mycket mark som krävs.  

7.4 Brister i RED:s riktlinjer 
Det finns uppenbara svårigheter i att tillämpa förnybartdirektivet ur ett systemperspektiv. 
Behovet av att kunna studera system är dock särskilt stort just när det handlar om jordbruk, 
eftersom det biologiska systemet är komplext med många parametrar. Ett bekymmer är att 
modellera faktorer som beror av varandra, särskilt de faktorer som påverkar varandra men inte 
har ett linjärt samband. Fogelfors (2001) hävdar till exempel att höga kolhalter ökar risken för 
kväveläckage och därmed lustgasutsläpp, liksom Powlson et al (2011) menar att reducerad 
jordbearbetning kan öka lustgasutsläppen. Pahlmann et al (2013) menar också att 
lustgasavgången inte är lika beroende av kvävegivan som beräkningsmetoden i 
förnybartdirektivet (RED 2009/28/EG) gör gällande, eftersom grödorna upp till en viss gräns 
kan ta upp mer kväve. I nuläget kan de beräknade lustgasutsläppen endast minskas genom att 
minska mängden gödningsmedel per kg skördad gröda, vilket innebär att andra insatser för att 
minska lustgasutsläppen, exempelvis odling av fånggrödor17, inte kan tillgodoräknas. Ur den 
aspekten kan man säga att förnybartdirektivet misslyckas med att uppmuntra till potentiellt 
utsläppsreducerande åtgärder.  

Flera faktorer faller också helt utanför riktlinjerna, till exempel åtgärder som skapar positiva 
effekter för flera grödor i växtföljden. Beräkningarna i avsnitt 5.4 visar att de beräknade 
utsläppen skiljer stort beroende på hur systemet modelleras med avseende på slamgivan, trots 
att rapsen är odlad i samma odlingssystem. En optimering utifrån förnybartdirektivet skulle då 
kunna innebära att organisk gödsel inte läggs på det år då råvara för biodrivmedel odlas, utan ett 
år då grödor för livsmedel odlas. Det minskar då utsläppen i beräkningarna, men leder i 
realiteten bara till att utsläppen förskjuts till ett annat odlingsår. Pahlmann et al (2013) 
konstaterar också att odling av baljväxter för att öka kväveinnehållet i marken för 
nästkommande års gröda, inte heller behöver räknas med. Mer rättvisande skulle vara att 
beräkna utsläppen under hela växtföljden, och sedan dela upp dessa på de olika grödorna som 
odlas under dessa år. Då skulle också de positiva effekter som de olika grödorna har på varandra 
tillgodoräknas och slammet kunna appliceras det år som är mest gynnsamt för växtföljden. Å 
andra sidan skulle detta tillvägagångssätt kräva mer omfattande data och beräkningar, och 
innebär nya svårigheter då växtföljden inte alltid är densamma.  

På flera punkter ger förnybartdirektivet och tillhörande lagar, föreskrifter, uttalanden från EU-
kommissionen med mer motsägelsefulla budskap. Ett sådant exempel är vilka utsläpp för 
elanvändning som ska gälla. Förnybartdirektivet säger att utsläpp för elanvändning ska 
motsvara utsläpp från elproduktion och –distribution i ”en angiven region”. EU-kommissionen 
(COM 2010/C 160/02) anger att ”För EU är det mest logiska valet hela EU.”, medan 
Energimyndigheten (STEMFS 2011:2) anger att denna region kan vara EU eller Norden och 
BioGrace (2012B) anger att medelutsläpp för elen i den medlemsstat elen tas från nätet ska 
användas. BioGrace (2012B) säger dessutom att EU-medel inte får användas. Det är alltså 
omöjligt att följa dessa tre riktlinjer samtidigt, och det är svårt att bedöma vilka riktlinjer som är 
lämpligt att följa. Det motverkar dessutom syftet att resultaten ska vara jämförbara om man kan 
välja de riktlinjer som passar en bäst, och försvårar dessutom beräkningsprocessen om sådana 
avvägningar måste göras. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Grödor som odlas tillsammans med huvudgrödan för att ta upp överbliven näring och därmed minska 
näringsläckaget. 
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Tolkningsutrymmet i RED:s riktlinjer uppmärksammas även av Hennecke et al (2012), som 
fann att utsläppen från rapsproduktion kunde skilja sig 20 % mellan två olika tillvägagångssätt, 
trots att dessa båda metoder följer RED:s riktlinjer. De konstaterar att riktlinjerna i 
förnybartdirektivet är alltför vaga, vilket tillåter olika tolkningar och därmed olika resultat av 
beräkningarna. Detta motverkar syftet att förnybartdirektivet beräkningar ska vara likvärdiga.  

7.5 Förnybartdirektivets betydelse för reella 
utsläppsminskningar 

Det är tydligt att det finns ett dilemma i att presentera en beräkningsmetod som dels ska vara 
relativt lättanvänd för enskilda aktörer, men samtidigt vara vetenskapligt relevant. Flera tidigare 
studier har visat att värden som beräknats med hjälp av riktlinjerna i förnybartdirektivet inte 
stämmer överens med mer noggranna livscykelanalyser (Sgugnoli et al, 2012; Buratti, 
Barbanera & Fantozzi, 2012). Om direktivet ska uppfylla sitt syfte får det inte finnas kryphål, 
och inte heller resultat på pappret som inte överensstämmer med de verkliga utsläppen. Ett 
sådant system skulle i realiteten kunna öka utsläppen eller åtminstone få som konsekvens att 
reella utsläppsminskningar får stå tillbaka när uppfyllelse av direktivet prioriteras, eftersom man 
styr efter det som mäts. Om resultaten dessutom ska uppmuntra till en positiv utveckling bör det 
samtidigt finnas utrymme att tillgodoräkna sig åtgärder som verkligen bidrar till minskade 
utsläpp.  

Ytterligare en svårighet är att skapa långsiktiga spelregler för branschens aktörer, och samtidigt 
behålla flexibiliteten för framtida förändringar av situationen. Ett sådant exempel är gränsvärdet 
för utsläpp, vilket i nuläget är knutet till utsläppen för den fossila motsvarigheten till bränslet. I 
dagsläget är denna siffra satt till 83,8 gCO2eq/MJ, men enligt förnybartdirektivet ska denna 
uppdateras allteftersom. Det innebär att biodrivmedelsproducenten i realiteten inte vet vad 
maxutsläppen kommer att vara och att gränsvärdet i teorin kan höjas även så kravet höjs till 50 
% utsläppsreduktion. Den projicerade utsläppsfaktorn för fossila bränslen 2020 är 90,3 
gCO2eq/MJ (SWD/2012/343/FINAL), vilket ger en liten men märkbar skillnad för de tillåtna 
utsläppen från biodrivmedelsproduktion. Med bakgrund bör också det faktum att 
förnybartdirektivets krav kallas hållbarhetskriterier ifrågasättas, eftersom de uppenbarligen inte 
utgår från en hållbar nivå, utan bara kräver att de är en viss andel bättre än något som är 
konstaterat dåligt. För ekosystemens del spelar det ingen roll hur mycket alternativet släpper ut.  

Det finns ett uppenbart behov av att skärpa och förtydliga riktlinjerna för beräkningarna, inte 
minst på grund av att behovet av att ta fram faktiska värden för varje specifik produktionskedja 
kommer att öka när kravet på 50 % utsläppsreduktion införs 2017, eftersom normalvärdet för 
RME inte längre kommer att uppnå utsläppskraven. Ökade krav kommer dessutom att driva på 
viljan att välja beräkningsmetod så att de ger det bästa resultatet och därmed uppnår kraven, och 
som känslighetsanalyserna i denna rapport bekräftar så finns det möjlighet att göra detta. 
Tydligare riktlinjer skulle inte bara minska risken för att manipulation av beräkningarna men 
också göra det enklare för lantbrukare och andra intressenter att beräkna sina faktiska utsläpp. 
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8. Slutsatser 

Denna rapport har i allra högsta grad visat att det är viktigt att resultaten tolkas med insikt om 
hur riktlinjerna är utformade. Inte minst för att de beräknade utsläppen inte alltid stämmer 
överens med de verkliga utsläppen.  

De åtgärder som Östgötamodellen innefattar har varierande effekt på de beräknade 
växthusgasutsläppen. Direktsådd är det allra bästa enligt beräkningarna eftersom kolinlagringen 
ger en utsläppsbesparing som är flera gånger större är produktionsutsläppen. Den beräknade 
besparingen är dock troligen betydligt större än den verkliga besparingen, även om den också 
kan vara betydande. Det finns också en risk för att direktsådd ökar lustgasutsläppen, en aspekt 
som inte tagits hänsyn till i beräkningarna. Byte till förnybara bränslen förbättrar 
utsläppsbesparingen jämfört med fossila bränslen med motsvarande två procentenheter, jämfört 
med typisk Östgötsk raps. Dock är skillnaden mellan EU:s delnormalvärde och det regionala 
Östgötavärdet större än förbättringen som övergång till förnybara bränslen leder till. 
Applicering av slam leder däremot till sämre klimatprestanda om beräkningarna görs enligt 
förnybartdirektivets nuvarande instruktioner. Alternativa beräkningar visade visserligen att slam 
sannolikt bidrar till stor kolinlagring och därmed bidrar till betydligt bättre klimatprestanda än 
alla andra åtgärder.  

Östgötamodellens alternativa jordbruksmetoder påverkar inte nämnvärt de största 
utsläppsposterna, som är lustgasutsläpp och gödningsmedelproduktion. Förbättrade 
jordbruksmetoder som leder till ökad kolinlagring ger extremt stora utsläppsbesparingar, som är 
större än alla andra utsläppsposter, om beräkningarna utförs i enlighet med förnybartdirektivet. 
Det finns dock brister i riktlinjerna för beräkning av kolinlagring och i att många kolinlagrande 
åtgärder inte får tillgodoräkna sig detta. Den verkliga kolinlagringen är dock troligen betydande 
i alla fall. 

Förnybartdirektivet är en omogen beräkningsmetodik som får stora effekter för producenter av 
biodrivmedel och flytande biobränslen och på växthusgasutsläppen. Antaganden är alltför 
osäkra för att ligga till grund för beslut som ger så stora konsekvenser. Som riktlinjerna nu är 
utformade finns det till och med en risk för att de driver på en ökning av växthusgasutsläppen 
från biodrivmedelsproduktion. För att förnybartdirektivet ska kunna bidra till att minska 
utsläppen från transportsektorn är det viktigt att kryphål i beräkningsmetodiken täcks igen. 
Detta kan visserligen höja kraven på dokumentation och skapa mer komplicerade beräkningar, 
men måste göras för att uppnå önskad effekt. Ett resultat på pappret är inte mer värt än den 
effekt åtgärden skapar i verkligheten. 
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8.1 Rekommendationer 

8.1.1 Rekommendationer till lantbrukaren för att minimera 
klimatpåverkan av rapsodling för biodrivmedelsproduktion 

• Satsa på insatser som ökar kolinlagringen, exempelvis direktsådd eller tillförsel av 
substanser med hög kolhalt och hög inbindningspotential. Dessa åtgärder ger troligen 
stora klimatbesparingar. Dock får bara direktsådd/reducerad jordbearbetning och 
applicering av stallgödsel tillgodoräknas i beräkningar enligt förnybartdirektivet, såvida 
inte kolinlagringen kan bevisas med mätningar. 

• Optimera kvävegivan så att den blir så liten som möjligt per kg raps. Detta måste vägas 
mot risken för minskad skörd. 

• Byt till förnybara bränslen. Utsläppsminskningen jämfört med kolinlagrande åtgärder är 
relativt liten, men kan vara avgörande då kraven på klimatprestandan höjs och 
marginalerna är små.  

8.1.2 Rekommendationer till lagstiftaren för förbättring av 
förnybartdirektivets riktlinjer för växthusgasberäkningar  

• Omarbeta riktlinjerna för beräkning av kolinlagring så att de stämmer bättre överens 
med de verkliga utsläppen. 

• Inför inte iLUC-faktorn i den form som förslaget är utformat. Den funktionella enheten 
behöver vara knuten till markanvändningen istället för mängden bränsle som förslaget 
gäller. Om iLUC-faktorn införs behöver riktlinjerna dessutom omarbetas så att även 
andra marginaleffekter inkluderas i beräkningarna. 

• Introducera större flexibilitet för förbättringsåtgärder och lokala variationer med tydliga 
riktlinjer om hur dessa ska tillämpas. 

• Riktlinjerna måste överlag omarbetas så att hela växtföljden analyseras ur ett 
systemperspektiv. 
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Bilaga 1. Tabell för beräkning av 
bekämpningsmedelsmängder 

 

Bekämpningsmedelsdata Förnybart+direktsådd Förnybart och 
Förnybart+slam 

Varunamn Densitet Andel 
aktiv 
substans 

Giva 
(volym) 

Giva 
(vikt) 

Giva 
aktiv 
substans 

Giva 
(volym) 

Giva 
(vikt) 

Giva 
aktiv 
substans 

 [kg/liter] [kg/liter] [liter/ha] [kg/ha] [kg/ha] Liter/ha kg/ha Mängd 
aktiv 
substans 

Butisan 
Top 

1,15 0,5 0 0 0 2 2,3 1 

Pyretroid  0   0,3 0,0075   0,3 0,0075 
Focus Ultra  0,923 0,1 1 0,923 0,1 1 0,923 0,1 
Matrigon 1,05 0,1 1 1,05 0,1 0 0 0 
Roundup 1,2505 0,36 3 3,7515 1,08 3 3,7515 1,08 
TOTALT   5 6,0245 1,2875 6 7,2745 2,1875 
 

  



	  
	  

Bilaga 2. Sammanställning av referenser 
för beräkningsmodeller 

I tabellen nedan sammanställs de källor som använts för att definiera beräkningsmodeller. 
Notera att detta gäller beräkningsmodellerna som använts för de resultat som presenteras i 
kapitel 4, inte kapitel 5. 

Observera att de källor som anges för Basscenario är referenser från Ahlgren et al (2011) och 
finns alltså inte nödvändigtvis med i denna rapports referenslista. De finns endast med för att 
markera var beräkningsmodellerna skiljer sig åt. 

 Basscenario (Ahlgren et al 
2011) 

Östgötamodellenscenarierna 

Bränsleförbrukning för 
fältoperationer som inte 
innefattar jordbearbetning 

Lindgren et al (2002) Lindgren et al (2002) 

Bränsleförbrukning för 
fältoperationer som inte 
innefattar jordbearbetning 

Johan Arvidsson (pers. komm.) Lindgren et al (2002) 

Bränsleförbrukning för 
transport och spridning av 
slam 

- David Varverud (lantbrukare, 
pers. komm.) 

Bränsleförbrukning för annan 
transport 

Inte angett BioGrace (2011a) 

Direkta lustgasutsläpp IPCC (2006a) IPCC (2006a) 
Indirekta lustgasutsläpp IPCC (2006a), Naturvårdsverket 

(2009), Johnsson et al. (2008) 
IPCC (2006a), Naturvårdsverket 
(2009) 

Kolinlagring - COM 2010/335/EU 
Bränsleförbrukning vid 
torkning 

- Bernesson (2004) 
 

 

  



	  
	  

Bilaga 3. Sammanställning av referenser 
för utsläppsfaktorer 

 Basscenario Östgötamodellenscenarierna 
Fossil diesel Lindgren et al. (2002)/ 

Uppenberg et al. (2001). 
RED 2009/28/EG 

Verdis Polaris - Perstorp 
Träpellets - Hagberg et al (2009) 
Eldningsolja - BioGrace (2011a) 
El Energimyndigheten BioGrace (2011a) 
Utsäde - BioGrace (2011a) 
Produktion av 
bekämpningsmedel  

Olesen et al (2004) BioGrace (2011a) 

Produktion av mineral-N Yara (2011)  Yara (2011)  
Produktion av mineral-P och 
mineral-K 

LowCVP (2004) 
 

LowCVP (2004) 
 

 


