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Abstract 
 
An understanding of how our food affects the climate becomes increasingly important. 
Production of pigs has been shown to have significantly smaller impact on the climate than 
beefproduction, however, the existing research has shown that all meetproduction, 
relatively speaking has a lot of impact on the environment. In environmental aspects, the 
pig is strong compared with beef but that gives no reason to not try to make the Swedish pig 
more climate friendly.  
 
The aim of the study is to estimate the potential to reduce the Swedish pig´s affect on the 
climate through varios production changes. The production changes that were examined 
are; the use of renewable energy to the stables in terms of electricity produced by 
windpower, production of biofuel from manure and use of food waste as feed.  
 
This study is a screening-LCA where only the Global Warming Potential is taken into 
account with the perspective of 100 years. The functional unit is 1 kg bone- and fatfree 
pork. 
 
By using renewable energy to stables in the form of electricity produced by windpower the 
climate impact can potentially be reduced by 3,3 %. By having production of biofuel of 
manure in the production system the climate impact can potentially be reduced by 31,8 %. 
By using food waste for animal feed the climate impact can potentially be reduced by 54,2 
%. The results of this study shows that it is possible to produce a climate friendly pig. 
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Sammanfattning 
 
Förståelse för hur vår mat påverkar klimatet blir allt mer viktigt. Grisproduktion har visat sig 
ha betydligt mindre klimatpåverkan än nötköttsproduktion dock har befintlig forskning visat 
att all köttproduktion relativt sett leder till stor miljöpåverkan. Att grisen står sig starkt i 
miljösynpunkt jämfört med nötkött ger inget skäl till att inte försöka göra grisen mer 
klimatsmart. 
 
Syftet med studien är att beräkna potentialen att minska den svenska grisens klimatpåverkan 
genom olika produktionsförändringar. De produktionsförändringar som undersökts är; 
användning av förnyelsebar energi till stall(vindkraft), biogasproduktion av gödsel och 
användning av restprodukter som foder och då matavfall.  
 
Detta är en screening-livscykelanalys där endast Global Warming Potential tas i hänsyn med 
ett 100 års perspektiv. Den funktionella enheten(FE) är 1 kg ben- och fettfritt griskött. 
 
Genom att använda förnyelsebar energi i form av vindkraftproducerad el till stall kan 
klimatpåverkan potentiellt minskas med 3,3 %. Genom att ha en biogasproduktion av gödslet 
kan klimatpåverkan potentiellt minskas med 31,8 % och genom att använda restprodukten, 
matavfall, som foder kan klimatpåverkan potentiellt minskas med 54,2 %. Resultaten i studien 
visar att det potentiellt går att producera en klimatsmart gris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING........................................................................................................................................................ 4 
2. BAKGRUND ....................................................................................................................................................... 5 

2.1 KONVENTIONELL SLAKTSVINSPRODUKTION I SVERIGE .............................................................................. 5 
2.1.1 DJURHÅLLNINGEN PÅ GÅRDEN FRÅN STUDIEN SOM ANVÄNDS SOM REFERENSSYSTEM ................................ 5 
2.1.2 LCA GJORD PÅ GRIS .................................................................................................................................... 5 
2.2 ALTERNATIVA PRODUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖR PRINCIPIELLA SÄNKNINGAR I KLIMATGASUTSLÄPP . 5 
2.2.1 FÖRNYELSEBAR ENERGI I STALLAR, EL FRÅN VINDKRAFT ............................................................................ 6 
2.2.2 BIOGASPRODUKTION AV GÖDSEL ................................................................................................................. 6 
2.2.3 ANVÄNDNING AV RESTPRODUKTER SOM FODER, MATAVFALL OCH LAGSTIFTNING OM MATAVFALL SOM 

FODER TILL GRIS ................................................................................................................................................... 7 
3. SYFTE, MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 7 
4. MATERIAL OCH METODER ......................................................................................................................... 8 

4.1 OMFATTNING, SYSTEMGRÄNSER, FUNKTIONELL ENHET OCH GENERELLA ANTAGANDEN ......................... 8 
4.2 DATAKVALITET ........................................................................................................................................... 10 

5.  UTFÖRANDE .................................................................................................................................................. 10 
5.1 REFERENSSYSTEM ....................................................................................................................................... 10 
5.1.1 EL .............................................................................................................................................................. 10 
5.1.2 DJURHÅLLNING ......................................................................................................................................... 10 
5.1.3 FODER ....................................................................................................................................................... 10 
5.2 FÖRNYELSEBAR ENERGI TILL STALL .......................................................................................................... 11 
5.2.1 EL .............................................................................................................................................................. 11 
5.3 BIOGASPRODUKTION................................................................................................................................... 11 
5.3.1 DJURHÅLLNING ......................................................................................................................................... 11 
5.4 ANVÄNDNING AV RESTPRODUKTER SOM FODER ........................................................................................ 11 
5.4.1 FODER ....................................................................................................................................................... 11 

6. RESULTAT ....................................................................................................................................................... 13 
7. DISKUSSION .................................................................................................................................................... 14 
8. SLUTSATS ........................................................................................................................................................ 14 
9. TACK ................................................................................................................................................................. 15 
9. REFERENSER .................................................................................................................................................. 15 

 
Bilaga A. Uträkningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 
 
 
 
 

1. Inledning 
 
Maten vi äter påverkar vår miljö i samma storleksordning som vårt boende och våra resor. 
(Naturvårdsverket 2008, s. 8) I Frankrike lagstiftas nu om obligatorisk klimatmärkning av alla 
produkter och konsumenter efterfrågar livsmedel som ger upphov till låga utsläpp. 
(Naturvårdsverket 2010, s. 6) Jordbruket i Sverige står för ca 15 % av de totala utsläppen av 
växthusgaser i Sverige, främst utgörs utsläppen av lustgas och metan. (Sveriges officiella 
statistik, Jordbruksverket & Statistiska centralbyrån 2008, s. 195) Globalt är jordbruket den 
största källan till icke koldioxidrelaterade utsläpp av växthusgaser, hela 59 % år 1990 (United 
States Environmental Protection Agency (USEPA) 2006, 5. Agriculture s. 1).  Allmän 
minskning av köttkonsumtion uppmuntras numer inte bara av miljörörelsen som t.ex. 
Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen 2011) utav även t.ex. Livsmedelsverket 
(Livsmedelsverket 2009, s. 2). Minskad miljöpåverkan som konkurrensmedel är en realitet. 
 
Även om grisproduktion visat sig vara betydligt mindre belastande för klimatet än 
nötköttsproduktion, har befintlig forskning på livsmedelsproduktionens miljökonsekvenser 
visat att all köttproduktion relativt sett leder till stor miljöpåverkan (Lagerberg Fogelberg 
2008, s. 12). Bland jordbrukets sju störst källor till utsläpp av växthusgaser finns lustgas från 
mark, utsläpp från stallgödsel, koldioxid från dieseln och oljan, koldioxid från det importerade 
fodret, metan från djur, lustgas från mineralkvävet och koldioxid från mulljordarna. Oftast 
påverkar köttproduktionen klimatet mer än vegetabilier men griskött står sig ganska bra i 
jämförelse med många andra köttslag. Detta beror främst på grisens förmåga att mer effektivt 
omvandla vegetabilier till kött och att utsläppen av metangas är betydligt mindre från gris än 
exempelvis nötkreatur. Varför nötkreatur bidrar till större utsläpp av metangas beror på att de 
är idisslare och under matsmältningen när mikrober jäser maten bildas metangas som 
biprodukt och lämnar djuret (USEPA, 2006, 5. Agriculture s. 5). Detta ger inget skäl till att 
inte försöka göra grisen mer klimatsmart, exempelvis är odling och transport av grisens foder 
dess största källa till utsläpp av växthusgaser och där finns det fortfarande mycket som kan 
göras för att minska utsläppen (Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 2009, s. 28).  Den typ av 
kött som konsumeras mest i Sverige är griskött. År 2006 konsumerades 39 kg griskött 
inklusive ben per person jämfört med år 1960 när 25 kg griskött konsumerades inklusive ben 
per person. Grisköttet stod för 45 % av den totala köttkonsumtionen i Sverige år 2006 (Statens 
Jordbruksverk (SJV) 2009, s.65). Studien går ut på att undersöka om det går att minska den 
svenska grisens klimatpåverkan genom förändringar i produktionen med referensvärden från 
en tidigare livscykelanalys för konventionell produktion av griskött i Sverige. Studien 
”Livscykelanalys (LCA) av griskött” är gjord av Christel Cederberg och Kristina Darelius, år 
2001. Resultatet från denna studie visar att 1 kg ben- och fettfritt griskött ger upphov till 4,8 
kg Koldioxidekvivalenter(CO2ekv). De produktionsförändringar som undersöks är användning 
av vindkraftproducerad el, biogasproduktion av gödslet och användning av matavfall som 
foder. 
 
Studien utförs som ett examensarbete i nära samarbete med en doktorand vid Sveriges 
lantbruksuniversitet. Resultaten presenteras i ett examensarbete på C-nivå med huvudområde 
inom miljövetenskap. Genom denna studie kan det göras möjligt att lyfta fram grisens 
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potentiellt låga klimatpåverkan genom förändringar i produktionsformer i jämförelse med 
andra proteinkällor. 
 
 
 
 
 
 
2. Bakgrund 
 

2.1 Konventionell slaktsvinsproduktion i Sverige 
Svinproduktion i Sverige idag är ofta specialiserad och djurtätheten hög. Denna produktion 
ger större flöde av näringsämnen på gården. Det är utfodringsmodeller och sammansättningen 
i fodren som möjliggör en intensivare uppfödning idag än tidigare. Dock medför denna 
produktion högre innehåll av näringsämnen i gödslet men pga. minskat antal djur har inte den 
totala mängden näringsämnen i gödsel ökat. Numer föds grisar ofta upp i integrerade system 
där de föds och når slaktmogen ålder inom samma besättning, vilket kallas helintegrerat 
system. Det finns även ett externintegrerat system där grisarna föds inom en besättning men 
når slaktmogen ålder inom en annan.  Dessa två system kan även integreras. (Greppa 
näringen, 2010). 
 

2.1.1 Djurhållningen på gården från studien som används som referenssystem 
Gården som studerades i livscykelanalysen av griskött som används som utgångspunkt för 
denna studie hade då 235 suggor. De födde totalt 5220 smågrisar, av dem stannar 2130 
smågrisar på gården för att födas upp till slaktsvin medan de andra lämnar gården vid en vikt 
av 31-35 kg per smågris för att födas upp på andra gårdar. Studien omfattar de grisar som 
lever hela sitt liv på gården, alltså 2130 smågrisar och 235 suggor. Slaktsvinproduktionen 
består av fyra olika stadier. Första stadiet består av när grisen föds och digivningsperioden 
som är ca fem veckor. Andra stadiet börjar då grisarna flyttas till familjeboxar. 
Familjeboxarna är stora med mycket strömedel och ca 100 grisar i varje box. Där är grisarna 
tills de är ca 13 veckor gamla och väger 31-35 kg. Här förmedlas ca hälften av grisarna till 
andra gårdar för att födas upp. Tredje stadiet består av slutuppfödning i slaktsvinsstallet. De 
grisar som föds upp på gården spenderar ca tre månader i boxar om ca 8 grisar tills de når 
slaktvikt på drygt 110 kg. Fjärde stadiet består av omhändertagande av suggorna som har gått 
i grupper i ett lösdriftssystem med ströbäddar om ca 45 suggor. När suggorna producerat 
smågrisar i två år slaktas de. Stallgödseln hanteras som fastgödsel i hela systemet förutom det 
tredje stadiet där det hanteras som flytgödsel. (Cederberg & Darelius 2001, ss. 16-17) 
 

2.1.2 LCA gjord på gris  
Det finns en del livscykelanalyser gjorda på griskött med olika produktionssystem och med 
olika resultat för kg koldioxidekvivalenter (CO2ekv) per funktionell enhet(FE) som då är 1 kg 
ben- och fettfritt griskött. För konventionella system sträcker sig resultaten från olika studier 
gjorda i Australien, Danmark, Nederländerna, Sverige och USA från 4,3 kg CO2ekv till 8,9 
CO2ekv per FE. (Röös, Sundberg, Tidåker, Strid & Hansson 2011, Opublicerat manuskript)  
 
2.2 Alternativa produktionsförändringar för principiella sänkningar i klimatgasutsläpp 
De fyra produktionssystemen som byggs upp i denna studie är; ”Referenssystem”, 
”Förnyelsebar energi till stall”, ”Biogasproduktion” och ”Användning av matavfall som 
foder”. Referenssystemet byggs upp för att efterlikna den konventionella 
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slaktsvinsproduktionen i studien ”Livscykelanalys (LCA) av griskött” av Cederberg och 
Darelius så mycket som möjligt. Inga produktionsförändringar sker alltså i referenssystemet. I 
produktionssystemet ”Förnyelsebar energi till stall” förändras input av elen till stall. I 
produktionssystemet ”Biogasproduktion” tillsätts en biogasproduktion av gödslet. I 
produktionssystemet ”Användning av matavfall som foder” byts en mängd foder ut från den 
ursprungliga foderstaten till matavfall. Inom de olika produktionssystemen läggs data in under 
de olika kategorierna; el, djurhållning och foder. Inom kategori el ingår endast den el som är 
kopplad till stall, inom kategori djurhållning ingår bl.a. gödselhantering och inom kategori 
foder ingår bl.a. produktion av foder och grisens emissioner från foderomsättning. Dessa 
kategorier används för att kunna jämföra de olika resultaten.  
 
För att veta vilka produktionsförändringar som kan göras i syfte att minska klimatpåverkan 
vid produktion av griskött måste klimatpåverkan delas in i olika kategorier för input och 
output i produktionssystemet. Totalt bidrar 1 kg ben- och fettfritt griskött till 4772 gram 
CO2ekv, där fodret står för nästan 70 % av klimatpåverkan och djurhållningen 30 % av 
klimatpåverkan. Största bidraget till klimatpåverkan kommer från utsläpp av lustgas, N2O. 
Inom kategorin foder som input är utsläpp av N2O den dominerande källan till klimatpåverkan 
och inom kategorin djurhållning är metan, CH4 den dominerande källan till klimatpåverkan. 
(Cederberg & Darelius 2001, s.36 Figur 5.3) Den största källan till CH4-emissionerna inom 
djurhållningen är hanteringen av flytgödsel, vilket skulle kunna reduceras genom 
biogasproduktion av gödslet. (Cederberg & Darelius 2001, s. 45) Utsläpp av N2O kan 
förekomma under hela livscykeln och för att minska denna post måste kvävets utnyttjande och 
kretslopp förbättras. Att förbättra kvävets utnyttjande inom produktion av foder till grisar 
skulle leda till mindre kväve i stallgödslet och minska utsläpp av N2O. (Cederberg & Darelius 
2001, s. 45) Eftersom produktionen av fodret till grisar spelar stor roll för vilket utsläpp av 
N2O systemet ger skulle användningen av restprodukter som foder minska dessa utsläpp. Av 
det totala energibehovet står delsystemet djurhållning för ca 25 %. För att minska 
klimatpåverkan från denna input skulle förnyelsebar energi i form av vindkraft vara bra. 
(Cederberg & Darelius 2001, s. 40) 
 

2.2.1 Förnyelsebar energi i stallar, el från vindkraft 
Vindkraftverk fångar skillnaden i rörelseenergin hos vind före och efter verket. All energi hos 
vinden kan inte fångas upp. Enligt Betz’ lag är den maximala teoretiska effekten 59,3 % som 
ett vindkraftverk kan fånga, vilket är den mekaniska effekten. Den el som kan erhållas från 
vindkraftverk är lägre pga. förluster vid omvandling och överföring. Idag har de effektivaste 
vindkraftverken en effektkoefficient nära 50 %. (Sidén 2009, ss. 79-81) År 2010 hade Sverige 
en nettoproduktion av el från vindkraftverk på 3,51 TWh. (Statens energimyndighet 2010, 
Tabell 1.) 
 

2.2.2 Biogasproduktion av gödsel 
När organiskt material bryts ner i anaeroba förhållanden bildas biogas. Biogas består till 
största delen av metan och koldioxid. Genom att producera biogas fångas den metan som 
annars hade släppts ut i atmosfären från naturliga nedbrytningsprocesser. Biogas kan 
användas till drivmedel, el och värme. Hur stora miljövinsterna är, i och med användning av 
gasen, beror på vilket drivmedel, vilken el eller värmekälla som byts ut. Biogasproduktionen 
består av en rötningsprocess och en efterrötningsprocess där biogasen fångas upp. Ofta är 
temperaturen mellan 35-40 °C och uppehållstiden mellan 20-25 dagar. Resterna från 
rötningsprocessen kallas biogödsel. Vilket gasutbyte som fås beror på det organiska materialet 
och bl.a. dess sammansättning. 1 m3 metangas motsvarar ungefär 1 liter olja som motsvarar ca 
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10 kWh. Det krävs energi för att hålla temperaturen uppe i rötningsprocessen och därför blir 
nettoutbytet ca 20 % lägre. (Statens Jordbruksverk (SJV) 2006, ss. 2-4) För att kunna använda 
biogasen som drivmedel måste koldioxiden tas bort, detta kallas uppgradering. Efter 
rötningsprocessen innehåller biogasen ca 60 % metan beroende på organiska material och den 
teknik som använts. Efter uppgradering av gasen innehåller den 96- respektive 99 % metan. 
Den vanligaste uppgraderingstekniken är vattenskrubber, där koldioxiden tvättas bort med 
cirkulerande vatten. Renad biogas har vid 1,01 bars tryck och vid 0 °C ett energivärde på 9,8 
kWh per normalkubikmeter, Nm3. (Bioenergiportalen 2010-05-27) Biogasutbytet för 
flygödsel uppskattas till 200 Nm3 CH4/ ton torrsubstans(TS) gödsel och för fastgödsel till 150 
Nm3 CH4/ ton TS. (BioMil AB & Envirum AB 2008, ss. 50-51) 
 
 
 
 

2.2.3 Användning av restprodukter som foder, matavfall och lagstiftning om matavfall som 
foder till gris 

Enligt artikel 22 i ”Europaparlamentets och Rådets Förordning nr 1774/2002 den 3 oktober 
2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som 
livsmedel” 1 b. får inte grisar utfodras med matavfall även om det har bearbetats. 
 
Det finns mindre oro att använda matavfall som inte innehåller kött som foder än matavfall 
som innehåller kött. Det finns ett flertal olika sjukdomar som sprids genom kontakt med rå 
muskelvävnad från infekterade djur. För att hindra spridning av dessa sjukdomar och för att 
kunna utfodra matavfall innehållande kött i USA finns federala bestämmelser som säger att 
matavfallet ska kokas 30 min i 100 °C. (Westendorf red. 2000, s. 23) 
 
År 2009 gick 617 680 ton hushållsavfall och 178 770 ton matavfall till biologisk återvinning i 
Sverige. Biologisk återvinning innebär rötning eller kompostering. 66,1 kg avfall (grönavfall 
och matavfall) behandlades biologiskt per person år 2009 i Sverige. 154 kommuner har 
utbyggda system för insamling av matavfall varav 132 kommuner även har utbyggda system 
för insamling av matavfall från hushållen medan 22 kommuner än så länge samlar in 
matavfall från storkök och restauranger. (Avfall Sverige 2010, ss. 17-18) 
 
3. Syfte, mål och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att beräkna potentialen att minska grisen klimatpåverkan genom nya och 
nygamla produktionsformer. Målet med studien är att utföra en livscykelanalys(LCA) med 
referensvärden från tidigare studier av gårdsproduktion av konventionellt griskött för att sedan 
förändra produktionsformerna för att beräkna den svenska grisens potential att minska sin 
klimatpåverkan. Målet är att följande frågeställningar ska besvaras: 
 

• Hur mycket går det att minska den svenska grisens klimatpåverkan genom 
biogasproduktion av gödslet? 

• Hur mycket går det att minska den svenska grisens klimatpåverkan genom att 
använda förnyelsebar energi i form av vindkraftproducerad elektricitet i stallarna? 

• Hur mycket går det att minska den svenska grisens klimatpåverkan genom att föda 
upp grisarna på restprodukten matavfall som foder? 
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4. Material och metoder 
 
Metoden genomförs som en screening-livscykelanalys(LCA) där endast Global Warming 
Potential(GWP) tas i hänsyn med ett 100 års perspektiv (Intergovernmental Panel on Climate 
Change(IPCC), 2007, s. 212) och med hjälp av programvaran Simapro. Simapro är ett 
hjälpverktyg för simulering av livscykelanalyser. Screening innebär att studien görs på en 
övergripande nivå med medelvärden istället för att t.ex. studera specifik gård. Syftet är att visa 
principiella sänkningar i klimatgasutsläpp för olika produktionsförändringar. Följande 
åtgärder studeras: 
 

• Biogasproduktions av gödsel – om energin i gödseln tas till vara behöver inte 
motsvarande mängd fossil energi användas och utsläppen från denna undvikna 
fossila energi kan räknas bort från grisköttet, samt att utsläppen från gödseln 
fångas upp 

• Förnybar energi i stallar – med hjälp av förnybar energi producerad genom 
vindkraft, som många gånger kan vara gårdsbaserad, kan utsläppen från 
energiförbrukningen komma ned till nära noll 

• Användning av restprodukten matavfall som foder – om inte mark måste odlas för 
foder minskas utsläppen drastiskt, då inga lustgasutsläpp sker från marken och 
ingen fossil energi behövs för att odla och processa foder, om dessa restprodukter 
dessutom kräver annan hantering om de inte ges som foder kan utsläppen från 
denna andra hantering räknas bort från grisköttet 

4.1 Omfattning, systemgränser, funktionell enhet och generella antaganden 
Studien omfattar livscykeln av produktion av konventionellt griskött i Sverige, från och med 
produktion av insatsvaror till och med slaktfärdiga grisar vid gårdsgrind. I denna 
livscykelanalys kartläggs klimatpåverkan och energiförbrukningen i alla steg i produktionen 
av griskött, inklusive produktion och transport av alla insatsvaror, energiförbrukning och 
utsläpp i stallar och från gödsel. Livscykeln slutar i denna studie vid gårdsgrind när grisen är 
redo för transport till slakteriet. 
 
 I denna studie kommer endast miljöpåverkan i form av klimatförändring att studeras. Från 
studien där referensvärden tas visar resultaten på att de tre främsta källorna till utsläpp av 
växthusgaser i svensk konventionell grisproduktion är N2O-utsläpp från 
kvävegödselanvändning vid produktion av foderspannmål, CO2-utsläpp från 
fossilbränsleanvändningen inom produktion av foderkoncentrat och CH4-usläpp från själva 
djurhållningen (Cederberg & Darelius 2001, ss. 4-5). Därför har studien inriktats på 
produktionsförändringar inom foder men även gödselhantering och energin tillförd till 
stallarna. I studien hanteras systemet för grisproduktion som fyra delsystem för att sedan 
kunna beräkna potentialen att minska den svenska grisens i klimatpåverkan, besvara 
frågeställningarna och jämföra resultaten, se figur 3.1. De fyra delsystemen är: 
 

1. Produktion av foder(inklusive foderkoncentrat) 

2. Hantering av gödsel 
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3. Produktion av energi till stallar 

4. Djurhållning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.1 Översiktligt flödesschema för livscykeln av griskött i denna studie. 
 
Output i livscykelanalysen är 47 kg ben- och fettfritt griskött. (Cederberg & Darelius 2001, s. 
17). Delsystemen i LCAn har delats in i kategorierna el, djurhållning och foder där el 
innehåller den el som krävs för produktion av gris i form av värmelampor etc. Kategorin 
djurhållning innehåller gödselhanteringen och dess utsläpp medan kategorin foder innehåller 
allt kopplat till fodret. 
 
Systemgränserna sätts utifrån syftet med studien och även utifrån studien som gjorts på 
griskött, där referensvärden tas, för att ha ett system där ändringar och jämförelse senare kan 
göras. Inom produktion av foder tas inflöden som energi och material med i analysen. Inom 
djurhållningen är mediciner exkluderade för att det är mycket sannolikt att detta inflöde 
påverkar resultatet mycket lite i förhållande till andra inflöden och att målet med studien är att 
beräkna potentialen att minska den svenska grisens klimatpåverkan utifrån förändring av 
produktionsformer som användning av restprodukter som foder, biogasproduktion av gödsel 
och förnyelsebar energi till stallar. Inom djurhållningen tas ej vattenanvändningen med 
eftersom den anses ej vara en begränsande resurs i produktionen och ej är direkt kopplat till 
klimatpåverkan. Alla inflöden och utflöden kopplade till påverkan för klimatet är inkluderade 
i den mån det är möjligt, då främst dessa som är kopplade till lustgas, metangas och koldioxid. 
Exkluderat i studien är även underhåll och slitage av maskiner, fordon och vägar. De data som 
används som referensvärden från LCA-studien gjort på griskött är insamlat år 1999 och 2000 
(Cederberg & Darelius 2001). Torv som strömedel har ej räknats med i beräkningarna. 
Koncentrat sugga och koncentrat slaktsvin antas här endast innehålla sojamjöl. Koncentrat 
smågris 1 och 2 har antagits innehålla enbart sojamjöl och därför inkluderats i mängden 
koncentrat sugga.  
 
Den funktionella enheten krävs i en LCA-studie, dels för att kunna jämföra de olika flödenas 
miljöpåverkan, dels för att i en LCA-studie kopplas miljöpåverkan till funktionen av 
produkten som studeras och den funktionella enheten måste korrespondera till ett 
referensflöde inom studien som alla modellerade flöden i systemet relaterar till (Baumann & 
Tillmann 2004, ss. 76-77). I denna studie är 1 kg ben- och fettfritt kött vid gårdsgrind den 
funktionella enheten. 

Produktion av 
foder(inklusive 
foderkoncentrat) 

Hantering av 
gödsel 

Produktion av 
energi till stallar 

Djurhållning 
Suggor → Smågrisar → Slaktsvin 
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4.2 Datakvalitet 

Val av data har gjorts utifrån design av ett optimalt system. Exempelvis har små förluster 
valts vid metanförluster för biogasproduktion och även lågt elbehov vid uppgradering av 
biogas till fordonsgas. 
 
5.  Utförande 
 
Studien utförs genom att ta referensdata från ”Livscykelanalys (LCA) av griskött” skriven av 
Christel Cederberg och Kristina Darelius, 2001. Dessa data tas in i Simapro och i första hand 
används värden för Sverige och därefter inom Europa från databasen Ecoinvent. Efter att 
systemet och LCAn är inlagd i Simapro från referensstudien görs förändringar i 
produktionsformerna för att kunna beräkna potentialen att minska den svenska grisens 
klimatpåverkan utifrån förändring av tillförd energi till stallar, biogasproduktion av gödslet 
och användning av restprodukter som foder. Nedan redovisas vilka processer som används i 
LCAn och vilka utsläpp som lagts till av olika växthusgaser i de olika produktionssystemen. 
All den data som redovisas nedan har lagts in per gris och eftersom output i systemet är 47 kg 
ben- och fettfritt griskött men FE är 1 kg ben- och fettfritt griskött måste den data 
multipliceras med 0,02.  
 
 

5.1 Referenssystem 
 

5.1.1 El 
 
Tabell 5.1.1. Vald process i Simapro för el och mängd i kWh per gris.  
Process i Simapro kWh/gris 
Electricity, production mix 
NORDEL/NORDEL S 

51 

(Cederberg & Darelius 2001, s. 18) 
 

5.1.2 Djurhållning 
 
Tabell 5.1.2 Mängd strö per gris. 
Process i Simapro Kg 
Straw, from straw areas, at field/CH S 22,5 
(Cederberg & Darelis 201, s.17) 
 
0,0096 kg N2O-utsläpp från lagring av fastgödsel, se uträkning A.1. i Bilaga A. Uträkningar.  
 
0,00318 kg N2O-utsläpp från lagring av flytgödsel, se uträkning A.2 i Bilaga A. Uträkningar. 
 
1,4 kg utsläpp av CH4 från lagring av flytgödsel. (Cederberg & Darelius 2001, s. 20) 
 

5.1.3 Foder 
 
Tabell 5.1.3. Vald process i Simapro för respektive foder och dess mäng per gris. 
Process i Simapro Mängd kg/gris(22,2 Mängd kg/ gris 
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smågrisar/sugga*år) (slaktsvin) 
Rye IP, at feed mill/CH S 18,7 25 
Wheat IP, at feed mill/CH S 42,2 80,7 
Barley IP, at feed mill/CH S 53,5 79,6 
Soy meal 20,9 32,7 
HÖ 2,2  
(Cederberg & Darelius 2001, ss. 17-18) 
 
0,85 kg utsläpp av CH4 från grisarnas foderomsättning. (Cederberg & Darelius 2001, s. 20) 
 

5.2 Förnyelsebar energi till stall 
I detta produktionssystem används samma värden som för referenssystemet förutom en annan 
process för el. 
 

5.2.1 El 
 
Tabell 5.2.1. Vald process i Simapro och mängd energi i kWh per gris 
Process i Simapro kWh/gris 
Electricity, at windpower plant/CH S 51 
 
 
 

5.3 Biogasproduktion 
I detta produktionssystem används samma värden som för referenssystemet gällande el och 
foder. Nya värden redovisas nedan för djurhållning.  
 

5.3.1 Djurhållning 
 
0,486 kg CH4-utsläpp från lagring av rötrest efter biogasproduktion, se uträkning A.3 i 
Bilaga A. Uträkningar.  
 
0,0051 kg N2O-utsläpp från lagring av rötrest efter biogasproduktion, se Uträkning A.4 i 
Bilaga A. Uträkningar. 
 
54,52 kg CO2-utsläpp undvikes på grund av användning av biogas som drivmedel istället för 
bensin, se uträkning A.5 i Bilaga A. Uträkningar. Denna blir alltså en minuspost för 
klimatpåverkan.  
 

5.4 Användning av restprodukter som foder 
I detta produktionssystem används samma värden som för referenssystemet gällande el och 
djurhållning. Nya värden redovisas nedan för foder. I detta system antas att den mängd 
matavfall som samlas in för användning som foder till grisar ej idag tas av den mängd 
matavfall som samlas in och används för produktion av biogas eftersom det då skulle anses att 
vi minskar biogasproduktionen i Sverige.  
 

5.4.1 Foder 
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Här antas 20 % av det ursprungliga fodret kvarstå och 80 % av fodret vara matavfall från 
hushåll, storkök och restauranger även om detta idag är olagligt. Antaget är även att samma 
mängd foder från ursprunglig foderstat kan ersättas med samma mängd matavfall. Total 
mängd foder per gris från den studerade gården är 355,5 kg. 80 % av den mängd foder som 
skall ersättas är 284,4 kg med matavfall. Matavfallet ska kokas i 30 min i 100°C enligt 
amerikansk lagstiftning för att få ges till grisar, se avsnitt 2.2.3. På grund av svårigheter att 
hitta data om hur mycket energi det går åt att koka en viss mängd matavfall 30 min i 100°C 
antas det gå åt samma mängd energi för att koka potatis som att koka matavfallet, även om 
potatisen kokas i 25 min. Det går åt 0,7 MJ elektricitet/portion potatis att koka i 25 min, där 
en portion potatis är 190 gram potatis och 600 gram vatten. (Carlsson-Kanyama & Boström-
Carlsson 2001, Tabell 1) Det går alltså åt 0,7 MJ att koka 790 gram potatis och vatten, vilket 
blir 0,7 MJ per 0,79 kg. För ett kg går det åt 0,89 MJ elektricitet. 284,4 kg matavfall 
multiplicerat med 0,89 MJ elektricitet blir 253 MJ elektricitet.  
 
Tabell 5.4.1. Energi för kokning av matavfall i MJ per gris 
Process i Simapro Energi i MJ till kokning av matavfall 

/gris 
Electricity, low voltage, at grid/SE S 253 MJ/gris 

 
Utsläppen av metan från foderomsättningen är desamma som referenssystemet i detta system, 
0,85 kg metan/slaktsvin. (Cederberg & Darelius 2001, s. 20)   
 
Emissionerna av metan från lagring av flytgödsel antas här vara densamma som i 
referenssystemet eftersom det är oberoende vilket typ av foder som grisarna utfodras med, 1,4 
kg metan/ slaktsvin. (Cederberg & Darelius 2001, s. 20) 
 
20 % av lustgasutsläppen från flyt- och fastgödselhanteringen från referenssystemet består 
eftersom 20 % av den ursprungliga foderstaten består. 0,0026 kg lustgas-utsläpp för 
hanteringen av flyt- och fastgödsel med den ursprungliga foderstaten, se uträkning A.6 i 
Bilaga A. Uträkningar.  
 
0,0072 kg lustgas-utsläpp från lagring av fastgödslet producerats genom intag av matavfall, 
se uträkning A.7 i Bilaga A. Uträkningar.  
 
0,00234 kg lustgas-utsläpp från lagring av flytgödsel producerad genom intag av matavfall, 
se uträkning A. 8 i Bilaga A. Uträkningar.  
 
År 2008 samlades det in 3 700 ton matavfall där den totala körsträckan för insamling och 
transport till behandlingsanläggning för produktion av biogas var 67 000 km för Stockholms 
län. (Sundqvist 2008, Tabell 2) Detta blir 18,1 km total körsträcka/ ton insamlat matavfall. I 
denna studie antas dessa värden stämma överens för total körsträcka per mängd insamlat 
matavfall för användning av matavfall som foder. Eftersom det är 284,4 kg(0,2844 ton) 
matavfall som används i studien som foder multipliceras detta med 18,1 km vilket blir 5,15 
km körsträcka för att samla in den mängd matavfall som ska användas som foder per gris. För 
att lägga in detta i Simapro behövs enheten tonkm(tkm). Detta fås genom att multiplicera 
mängden matavfall i ton som ska transporteras med sträckan i km vilket blir 1,46 tkm.  
 
Tabell 5.4.1.1. Process vald i Simapro och körsträckan för att samla in 0,2844 ton matavfall 
som används som foder per gris.  
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Process i Simapro tkm 
Transport, lorry 3,5-7,5t, EURO5/RER S 1,46 
 
6. Resultat 
 
I figur 6.1 ser vi att från det ursprungliga produktionssystemet ”Referenssystem” ger 1 kg 
ben- och fettfritt griskött 5,09 kg CO2ekv med olika bidrag från olika delar inom produktionen. 
Kategori foder innefattar allt i systemet som relateras till foder, inklusive grisens 
metanutsläpp genom foderomsättning, transport av matavfall och kokning av matavfall som 
foder i produktionssystemet ”Matavfall som foder”. Inom kategori djurhållning ingår den del 
strömedel som är inräknad, gödselhanteringen och specifikt för produktionssystemet 
”Biogasproduktion” ingår här också den del undvikta produkter varför detta system har en 
minuspost. Kategori el innefattar endast den el som behövs till produktion i form av 
värmelampor etc. varför produktionssystemet ”Förnyelsebar energi till stall, vindkraft” har ett 
lägre värde för el. Totalt utsläpp av kg CO2ekv för ”Referenssystem”, ”Förnyelsebar energi till 
stall, vindkraft”, ”Biogasproduktion” och ”Matavfall som foder” uppgår till 5,09 resp. 4,92 
resp. 3,47 resp. 2,33. Tabell 6.1 visar de potentiella sänkningar som kan göras i de olika 
produktionssystemen i %. 
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Figur 6.1 Utsläpp av koldioxidekvivalenter från de olika delarna, foder, djurhållning och el, 
inom produktionen från de olika produktionssystemen. 
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Tabell 6.1 Procentuell minskning av utsläpp CO2ekv från referenssystemet utifrån de olika 
produktionsförändringarna i de olika systemen.  
Produktionssystem Förnyelsebar energi 

till stall, vindkraft 
Biogasproduktion Matavfall som 

foder 
Procentuell 
minskning i % 

3,3 31,8 54,2 

 
7. Diskussion 
 
Varför utsläpp av CO2ekv skiljer sig mellan den studie som är gjord på 1 kg ben- och fettfritt 
griskött, där värdena är tagna ifrån, och det resultat jag fick kan bero på att det spelar stor roll 
för resultatet vilken process i Simapro man väljer. Det finns andra antaganden i denna studie 
som påverkat resultatet, exempelvis har koncentrat som foder i denna studie antagits bestå av 
100 % sojamjöl. De olika produktionsförändringar som gjorts har formats för ett optimalt 
system vilket gör resultatet osannolikt i verkligheten. Hur mycket det går att minska den 
svenska grisens klimatpåverkan exakt är svårt att fastslå genom denna studie på grund av 
datakvalitén och många antaganden.  
 
Jämförelse mellan systemet för förnyelsebar energi och referensproduktionssystemet visar att 
det inte går att åstadkomma stora sänkningar av klimatpåverkan genom byte av den svenska 
mix-elen till el producerad av vindkraft. Detta beror bland annat på att mängden el som 
behövs i produktionen är liten och att den svenska mix-elen har förhållandevis låg 
klimatpåverkan.  
 
Produktionssystemet med biogasproduktion av gödsel visar att det skulle gå att minska den 
svenska grisens klimatpåverkan i jämförelse med referensproduktionssystemet. Jämförelse 
mellan referensproduktionssystemet och systemet med biogasproduktion visar på att det 
potentiellt går att åstadkomma stora sänkningar av klimatpåverkan inom kategorin 
djurhållning.  
 
Jämförelse mellan referensproduktionssystemet och systemet med användning av matavfall 
som foder visar resultaten att det finns potential till stora sänkningar av klimatpåverkan av 
den svenska grisen genom användning av matavfall som foder men för detta krävs det att 
matavfallet får användas som foder. Dessutom för att detta skulle gå att genomföra måste en 
utökning av insamling av matavfall ske eftersom det matavfall som samlas in idag går till 
produktion av biogas. Om det fanns möjlighet att använda matavfall som foder till produktion 
av grisar får inte detta påverka alstrandet av matavfall eftersom det ur miljösynpunkt skulle 
vara mest miljövänligt att minska alstrandet av matavfallet. Matavfallet som produceras idag 
skulle inte räcka som foder till all produktion av gris i Sverige. Dock finns det potential till att 
samla in mer matavfall och att använda det till något bra, vilket bland annat kan vara i syfte 
att producera biogas. Om denna produktionsförändring hade varit mer realistisk hade 
dessutom den mängd biogas producerad av den mängd matavfall behöva läggas in och skulle 
resultera i en ökad negativ klimatpåverkan i systemet. Vi hade då fått tänka att vi minskar 
biogasproduktionen i Sverige och exempelvis ersätter den del med bensin. 
 
8. Slutsats 
 
Studien visar att det finns potential till att minska den svenska grisen klimatpåverkan genom 
att använda förnyelsebar energi till stall, ha biogasproduktion av gödslet och användning av 
matavfall som foder. Om grisen, producerad från ett system med exempelvis 



 

 15 

biogasproduktion av gödslet, skulle vara klimatsmart eller inte går att diskutera. Kanske finns 
den klimatsmarta grisen eller det finns i alla fall potential till att den kan finnas i framtiden. 
 
De slutsatser som kan dras från denna studie med dess förutsättningar, antaganden och dess 
datakvalité är att: 
 

• Potentialen att minska den svenska grisens klimatpåverkan genom att använda 
förnyelsebar energi till stall i form av vindkraftproducerad el är 3,3 %. 

• Potentialen att minska den svenska grisens klimatpåverkan genom att producera 
biogas från gödsel är 31,8 %. 

• Potentialen att minska den svenska grisens klimatpåverkan genom att använda 
restprodukter som foder och då matavfall är 54,2 %.  

 
 

9. Tack 
 
Jag vill tacka min handledare, doktorand Elin Röös vid Sveriges lantbruksuniversitet i 
Uppsala, för all vägledning, hjälp och stöd under studiens gång. Jag vill även tacka Professor 
Bo Carlsson, vid Linnéuniversitetet i Kalmar som hjälpt mig med programvaran Simapro när 
det inte fungerat som det ska.  
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Bilaga A. Uträkningar 

 
Uträkning A.1.  
 
För att kunna beräkna utsläppen av lustgas från gödselhanteringen från både flyt- och 
fastgödsel måste kväveinnehållet i de olika fodren vara kända och även grisens 
kväveeffektivitet. Grisens kväveeffektivitet, alltså grisens förmåga att omvandla protein i 
fodret och ta upp det, är ca 40 %. (Simonsson, A. 2000, s. 106) 
 
Utsläpp av N2O från fastgödsel: Totalt kväveinflöde genom foder, kg/gris(22,2 
smågrisar/sugga och år) multiplicerat med kväveeffektiviteten multiplicerat med 
emissionsfaktor från direkt utsläpp av N2O från fastgödselhantering. (Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) 2006, Tabell 10.21) 
 
3,2 kg N * 0,6 * 0,005 = 0,0096 kg N2O-utsläpp från lagring av fastgödsel 
 
Uträkning A.2.  
 

http://www.sjv.se/download/18.677019f111ab5ecc5be8000240/JS%C3%85+2008+Hela.pdf�
http://www.epa.gov/climatechange/economics/downloads/GlobalAnthroEmissionsReport.pdf�
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Utsläpp av N2O från flytgödsel: Totalt kväveinflöde genom foder, kg/slaktsvin multiplicerat 
med kväveeffektiviteten multiplicerat med emissionsfaktor från direkt utsläpp av N2O från 
flytgödselhantering (IPCC 2006, Tabell 10.21)  
 
5,3 kg N * 0,6 * 0,001 = 0,00318 kg N2O-utsläpp från lagring av flytgödsel 
    
Uträkning A.3.  
 
För att ta reda på hur mycket biogas som kan produceras av gödslet från den studerade gården 
måste vi veta hur mycket gödsel som produceras. Flytgödsel produceras under de första 
stadierna i grisens uppfödning, under 3,25 månader och fastgödsel produceras under de 3 sista 
månaderna.  Det produceras 2,3 ton våtvikt fastgödsel per år med en torrsubstans(TS) på 23 
%. Värden är tagna för sugga eftersom det under dessa stadier som smågrisarna går med 
suggan. (Lantz & Björnsson 2011, Tabell 1) 3,25 månader av 12 månader är 0,27 år. Det 
organiska innehållet(VS) i gödsel är ca 80 %. (Svenskt Gastekniskt Center (SGC) 2009, s. 14) 
 
2,3 ton våtvikt* 23 % TS * 0,27 år = 0,143 ton TS fastgödsel/gris 
 
0,143 ton TS * 80 % VS = 0,114 ton VS fastgödsel/gris (114 kg) 
 
Det produceras 2,6 ton våtvikt flytgödsel per år för slaktsvin med TS på 6 %. (Lantz & 
Björnsson 2011, Tabell 1) 3 månader av 12 månader är 0,25 år.  
 
2,6 ton våtvikt * 6 % TS * 0,25 år = 0,039 ton TS flytgödsel/gris 
 
0,039 ton TS * 80 % VS = 0,0312 ton VS flytgödsel/gris (31,2 kg) 
 
Formel som används för att räkna ut CH4-emissionerna från lagring av rötrest är: 
 
EF= VS * Bo * 0,67 * MCF 
 
Där:  
 
EF = Emissionerna av CH4 (kg) 
 
VS = Mängd gödsel (kg organiskt material) 
 
Bo = maximal produktion av CH4 (m3 CH4/kg VS) 
 
0,67 = kg/m3, används för att räkna om m3 CH4 till kg 
 
MCF = konverteringsfaktor som anger hur stor andel av den maximala produktionen av CH4 
som faktiskt produceras (%) 
 
(IPCC, 2006, Ekvation 10.23) 
 
VS är 114 kg fastgödsel + 31,2 kg flytgödsel = 145,2 kg 
 
Bo-värdet är 0,05 (Edtröm, Jansson, Lantz, Johansson, Norberg & Norberg 2008, Tabell b5:1) 
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MCF-värdet är 0,1 (10%) (IPCC 2006, Tabell 10.17) 
 
145,2 * 0,05 * 0,67 * 0,1 = 0,486 kg CH4-utsläpp från lagring av rötrest efter 
biogasproduktion. 
 
Uträkning A.4.  
 
N2O-emissionerna från lagring av rötrest antas vara densamma som lagring av flytgödsel. 
(Edström et al. 2008, s.70) Totalt kväveinflöde genom foder, kg/slaktsvin adderat med totalt 
kväveinflöde genom foder för 22 smågrisar/sugga och år (kg) multiplicerat med 
kväveeffektiviteten multiplicerat med emissionsfaktor från direkt utsläpp av N2O, 0,001. 
(IPCC 2006, Tabell 10.21) 
 
(5,3 kg N + 3,2 kg N) * 0,6 * 0,001 = 0,0051 kg N2O-utsläpp från lagring av rötrest efter 
biogasproduktion 
 
Uträkning A.5.  
 
I och med produktion av biogas för drivmedel antas här drivmedlet ersätta bensin. Den mängd 
biogas som produceras ersätter här motsvarande mängd bensin som alltså blir en undviken 
produkt. Biogasutbytet för svingödsel flyt uppskattas till 200 Nm3 CH4 / ton TS gödsel och för 
fastgödsel till 150 Nm3 CH4/ ton TS. (BioMil AB & Envirum AB 2008, ss. 50-51) Det 
produceras 0,143 ton TS fastgödsel/gris och 0,039 ton TS flytgödsel/gris, se beräkningar om 
gödselproduktion ovan.  
 
0,143 ton TS fastgödsel * 150 Nm3 CH4 / ton TS = 21,45 Nm3 CH4 
 
0,039 ton TS flytgödsel * 200 Nm3 CH4 / ton TS = 7,8 Nm3 CH4  
 
21,45 Nm3 CH4 + 7,8 Nm3 CH4 = 29,25 Nm3 CH4 
 
Energiinnehållet i metan är 35,33 MJ/Nm3. (Edström et al. 2008, s. 69) 
 
29,25Nm3 CH4 * 35,33 MJ/Nm3 = 1 033,4 MJ  
 
I rötgaskammaren går 25 % av energin åt till processvärme. (Edström et al. 2008, Tabell 7) 
Vid uppgradering av gasen för drivmedel går 3 % av den uppgraderade gasen till 
uppgraderingsprocessens elbehov. (Persson 2003, s. 38) Vid uppgradering sker även 
metanförluster om 2 %. (Persson 2003, s. 62) In i rötgaskammaren går 1 033,4 MJ energi av 
metangas där det förloras 25 % av energin som går åt till processvärme. 
 
1033,4 MJ * 0,75 = 775,05 MJ 
 
In i uppgraderingsprocessen går 775,05 MJ energi av metangas där 3 % går till dess elbehov 
och 2 % i metanförluster.  
 
775,05 MJ * 0,97 * 0,98 = 736,76 MJ biogas som drivmedel kan produceras per gris 
 
När biogas antas ersätta bensin minskar CO2-utsläppen med 74 g CO2/ MJ använd bensin. 
(Edström et al. 2008, s. 69) 
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736,76 MJ Biogas * 74 g CO2/ MJ använd bensin = 54520 g CO2 = 54,52 kg CO2 
 
Alltså undvikes utsläpp av 54,52 kg CO2 vid användning av denna mängd biogas som 
drivmedel istället för bensin.   
 
Uträkning A.6.  
 
20 % av lustgasutsläppen från flyt- och fastgödselhanteringen från referenssystemet består 
eftersom 20 % av den ursprungliga foderstaten består. Alltså 20 % multiplicerat med 0,00318 
kg lustgas för flytgödsel lagring adderat med 20 % multiplicerat med 0,0096 kg lustgas för 
lagring av fastgödsel. 
 
(0,2 * 0,00318 kg lustgas) + (0,2 * 0,0096 kg lustgas) = 0,0026 kg lustgasutsläpp för 
hanteringen av flyt- och fastgödsel med den ursprungliga foderstaten. 
 
Uträkning A.7.  
 
Eftersom lustgasemissionerna bland annat beror på om det är flytgödsel eller fastgödsel som 
lagras måste matavfallsmängden fördelar på delsystem sugga + smågris och slaktsvin pga. att 
de produceras fastgödsel i första fasen i produktionen av slaktsvin och flytgödsel i det sista 
stadiet av produktionen. Från den ursprungliga foderstaten äter sugga + smågris 137,5 kg 
foder och 80 % ska ersättas med matavfall, vilket då blir 137,5 kg foder multiplicerat med 80 
%. 
 
137,5 kg foder * 80 % = 110 kg matavfall 
 
Kväveinnehållet är 4,7 % av torrsubstans(TS) matavfall och TS är 46,14 %. (Westendorf red. 
2000, Tabell 11.7) 110 kg matavfall multiplicerat med 46,14 % ger 50,8 kg TS matavfall. 50,8 
kg TS matavfall multiplicerat med 4,7 % kväve ger 2,4 kg kväve. Alltså är det totala intaget 
av kväve är 2,4 kg för suggan och smågrisarna genom matavfallet. För att räkna ut utsläppen 
av lustgas från lagring av fastgödslet producerat genom intag av matavfall för sugga + 
smågrisar tas 2,4 kg intaget kväve multiplicerat med kväveeffektiviteten 40 % multiplicerat 
med IPCC´s emissionsfaktor för lagring av fastgödsel 0,005. (Simonsson, A. 2000, s.106) 
(IPCC 2006, Tabell 10.21) 
 
2,4 kg N * 0,6 * 0,005 = 0,0072 kg lustgas från lagring av fastgödslet producerats genom 
intag av matavfall  
 
Uträkning A. 8.  
 
Från den ursprungliga foderstaten äter slaktsvinet 218 kg foder och 80 % ska ersättas med 
matavfall, vilket då blir 218 kg foder multiplicerat med 80 %. 
 
218 kg foder* 80 % = 174,4 kg matavfall 
 
174,4 kg matavfall multiplicerat med 46,14 %, som är TS, ger 80,5 kg TS matavfall. 80,5 kg 
TS matavfall multiplicerat med 4,7 % kväve ger 3,9 kg kväve. Alltså det totala intaget av 
kväve är 3,9 kg för slaktsvinet genom matavfall. Totalt intag av kväve multiplicerat med 
kväveeffektiviteten multiplicerat med IPCC´s emissionsfaktor för lagring av flytgödsel, som 
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är 0,001, ger det totala utsläppen av lustgas från lagring av flytgödsel producerat genom intag 
av matavfall. 
 
3,9 kg N * 0,6 * 0,001 = 0,00234 kg lustgas från lagring av flytgödsel producerad genom 
intag av matavfall. 
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