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Agenda
• Inledning
• Näringsvärde och hälsa med animaliska livsmedel
• Värdera produktionssystem
• Animaliernas påverkan på

• Klimat
• Resursanvändning
• Proteineffektivitet 
• Mark och jord 
• (biologisk mångfald)



Inledning 
• Jordbruket och livsmedelssektorn har en väsentlig del av mänskliga

aktiviteter som orsakar negativ miljöpåverkan och global 
uppvärmning

• Men produktionssystemen är väldigt olika och väldigt komplexa
• Behov av pålitliga verktyg att som kan användas vid beslutsfattande

för policy och beslut, på övergripande nivå och gårdsnivå

”Save the planet – change the food
systems”





Starka bevis att mättat fett (t ex från smör) ej kan kopplas till hjärt- och 
kärlsjukdomar eller åderförkalkning

Nutritionistens (Philippe Legrand) anger att vanliga fel i människors näringsintag:
- Utesluter eller överkonsumerar vissa livsmedel
- En motsättning om mat kommer från växter eller djur



Mjölk och mjölkprodukter – hälsosamt

Hjärtinfarkt eller Stroke?



Proteinbehov hos 
människa -
populationsnivå

• Vuxna, friska – 0,66 g/kg kroppsvikt
• Säker nivå - 0,83 g /kg kroppsvikt

• Högre behov hos gravida, lakterande kvinnor och barn
• Högre behov hos äldre! 1-1,3 g/ kg kroppsvikt
• Anorektiska – lågt protein intag – låg fysisk aktivitet -

sjukdom/inflammation – högre proteinbehov  ---- leder till mindre 
muskelmassa ---- mindre fysisk aktivitet --- resulterar i bristande fysisk 
funktion, olyckor, sjukdom och död





Värdering: De mest relevanta indikatorerna 
för livsmedel

Emissioner översätts till 
• Klimatpåverkan (CO2 eq)
• Biodiversitet
• Övergödning i havet (N-eq)
• Övergödning i sötvatten (P-eq)
• Övergödning i skogs- och jordbruksmark ( N-

eq)
• Försurning (H+ eq)
• Ekotoxicitet
• Fotokemisk ozonbildning (NMVOC-eq)
• Hälsa hos människan

Resurser som används, uttrycks som:
• Förbrukning av fossila bränslen
• (Förbrukning av mineral)
• Vattenförbrukning
• Jordbruksmark/odlingsbar mark
• Stadsutbredning
• Omvandling av naturmark
• (sammantaget energibehov/-efterfrågan)

Sonesson 2019
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Insatsvaror (foder, 
gödning,  energi
Växtskydd, antibiotika
etc.)

Insatsvaror (energi, material etc.)

Funktionell
enhet: vad
man relaterar
till (nyckeltal) 
(kg, näring, 
mark etc)

Miljöpåverkan från livsmedel  -
principerna för LCA 

Utsläpp som orsakar en rad effekter (Global uppvärmning, Eutrofiering, toxicitet etc.)

Använda resurser (mark, bränsle, mineraler etc.) Sonesson 2019

Inventering



Värdera produktionssystem
• Flera brister i hur man värderar produktionssystem för

livsmedel med LCA:
• En miljöeffekt/resursanvändning per enhet producerad

product ger en dimension men 
jordbruket/livsmedelssystemen är komplext och
multifunktionellt

• Använder sig av data som är en ögonblicksbild –
”genomsnittlig prestanda” vs. processorientering

• Antar linjära samband – ej feedback mekanismer eller
dynamiska effekter

• Scenarier och/eller förutsägelser
• Jämförbara studier – gränser för studier?
• Relevant med summa/nettoeffekt (Notarnicola et al., 2017; 

Ponsioen & van der
Werf, 2017)    



Livscykelanalys (LCA) - funktionell 
enhet (FE)

• Definition FE (14044 standard från ISO (ISO, 2006))
• den kvantifierade prestandan hos ett produktionssystem (används 

som referensenhet)
• bör definiera produktens prestandaegenskaper 

• Viktigt: - bör vara meningsfullt, t.ex. förbättra praxis i 
jordbrukssystem i förhållande till produktion i tjänster, hållbarhet 
eller näringskvalitet

• Resultaten används av beslutsfattare i organisationer och av 
individer

(Reap et al., 2008)



LCA och Funktionell enhet (FE)
• Miljömässig belastning t ex Carbon Foot Print (CO2-eq)  (CO2–eq = CO2 + CH4*25(ca) 

+ N2O*298 – anges ibland som Global Warming Potential (GWP) 
• Per mass enhet…per kg produkt 

• Per 100 g protein
• Sammanvägt näringsinnehåll

Andra mått
• Användning av odlingsbar mark (Arable Land Use, ALU)
• Påverkan på markens kolinnehåll,  Soil-C eller Soil Organic Carbon
• (Biodiversitet)

(Reap et al., 2008)



FE: per massenhet eller protein
Per Massenhet:
• I mängder i tidigare och nuvarande papers
• I media som ”mat – klimatlistor” : konsekvenser för policy beslut av

organisationer och enskilda
Efter protein innehåll
• En dimension (fortfarande)
• Aminosyra profil beaktas ej, biologiskt värde hos växtprotein är lägre hos 

växtproteinän hos animaliskt protein
• CO2-eq / protein ratios generally low for legumes < grains < monogastrics < 

ruminants (Clune et al., 2016) 

Animaliskt protein
Nötkött CO2-eq 26 (10-40)

Växtbaserat protein
morötter CO2-eq 0,2 (0,1-0,9)

=

3 kg morötter 
behövs för att få 
samma mängd 
protein som i 
100 g nötkött



Funtionell enhet: 
Näringstäthetsindex 
• Näringsbehov hos människa, RDI –22 

näringsämnen, rekommenderat dagligt intag
Klimatpåverkan efter Näringstäthet 
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Livscykelanalys (LCA) av mjölkproduktionen -
“Vägar till ett hållbart livsmedelssystem”
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Feed digestion

Feed production

Manure management

Transports in agriculture

Dairy processing

Packaging production

Distribution

Utformning av ett produktionssystem 
som minimerar klimatpåverkan

 Mjölkavkastning
 Djurhälsa
 Inkalvningsålder
 Dödlighet
 Könsorterad sperma, köttraser + 

mjölkraser
 Gödselhantering
 Biobränslen

 Foderproduktion, integration med 
växtodlingsgårdar, högre
avkastning

 Mindre spill i hela kedjan
 Bättre grovfoderkvalitet

Fodersmältning 

Foder produktion

Gödsel hantering

Transporter i jordbruket

Mejeriproduktion

Förpackning

DistributionReferens ”Best practice”, 
minimera 
klimatpåverkan

Sonesson, 2019



Utveckling av mjölkens 
koldioxidavtryck

3,66 USA, 1944

1,16, Sverige 2005

1,36 USA2007

0,55, Sverige 2022

Källor: Capper, 2014; Henriksson et al., 2011;Sonesson et al., 2014

Carbon neutral milk production – aim in Finland



Nötköttsproduktion studie av Mogensen et al., 2015 
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Självrekryterande köttproduktion - dikosystem:
Extensiv (Highland Cattle) (DK)
Intensiv uppfödning (Charolais, Hereford, Simmenthal) (SE)
Intensiv (Limousine) (DK)

Tjurkalvar från mjölkproduktion, framförallt Holstein 
Stut (25,4 m.,610 LV Levande Vikt) (SE)  
Stut (24 m., 570 kg LV, ekologisk) (DK)

Ungtjur (19 m., 630 kg LV) (SE)
Ungtjur (11,3 m., 450 kg LV) (DK)

Mellankalv (9,3 m., 380 kg LV) (DK)
Mellankalv (9,0 m., 307 kg LV) (SE)



Foderförbrukning (kg TS) per kg slaktvikt
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Konkurrens om protein – idisslare mot 
människan
Fodertyp Andel humant ätbart protein protein
Gräs och bete 0
Spannmål och baljväxtfrön 0,8
Spannmålsbiprodukter 0,2
Sojabönsmjöl 0,8
Andra protein foder 0,2
Andra biprodukter 0,2

Wilkinson, 2011



Exempel: Mjölkproduktion – kor som bara 
äter grovfoder
• Ett svenskt försök
• Enbart grovfoder: 6350 kg ECM
• Kontrol: 9500 kg ECM
• Levande viktförlust 80-100 kg
• 0,5 månader längre kalvingsintervall
• Färre sjukdomar

Pettersson & Swensson, 2005

• Produktion: 6350 kg*3,4% protein=216 kg humant ätbart protein
• 0 kg intag av humant ätbart protein
• Foder omvandling för ätbart protein
• =216/0  - oändligt hög…



Foderomvandling humant ätbart protein 
olika modeller för nötkött
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Markanvändning



Zanteen et al., 2016 Defining a land boundary for sustainable livestock 
consumption, Volume: 24, Issue: 9, Pages: 4185-4194, First published: 
22 May 2018, DOI: (10.1111/gcb.14321) 

FU: Animaliskt protein - odlingsbar mark Arable Land Use (ALU)

(Zanteen et al., 2016)

Fettets sammansättning (omega-3) – på CO2-eq och ALU –mer gynnsamt för 
gräsbaserade system vs. Intensiva

(McAuliffe et al., 2018; Lee et al., 2018)

(Van Kernebeek et al., 2016) 





Betydelsen av kontinuerlig odling



Betesteknik har stor betydelse



Betydelsen av markkol (SC, SOC)
• SoC är är avgörande för att jordbruksmarken ska kunna hållas hållbar:

• Markanvändning kan ha förödande inverkan på SOC men kan men kan också förbättra SOC
• Jordens fertilitet, jordstruktur
• Vattenhålland förmåga, motstånd torka
• Motstånd mot erosion, förlust av åkermark
• Föroreningarnas nedbrytning
• Global koldioxidcykel – C-inlagring i jorden 

• Metanotrofa bakterier – omvandlar CH4 till CO2, speciellt i ”gräsmarker”
• Olika animaliska system har olika inverkan på SOC
• Förlust av SOC i mark med endast växtproduktion jämfört med växtföljder rotationer med 

gräsmarker
• Värna om SOC – hanteras separat en FE och inte bara ingå i den totala summan av CO2-eq –

dvs en jordhälsobalans
(Stevens, 2018)(Mogensen et al., 2014) (Stanley et al., 2018)



Nötköttsproduktionsbidrag till markkol
(några studier)

Mogensen et al. 2014

• Intensiva system 
• Kalv, Ungtjurar 9-11.5 

kg CO2 - eq per kg 
benfritt kött, 

• Litet bidrag av C till 
jorden

• Gräsbaserade system 
• stutar, dikor 16.6-29.7 

kg CO2 eq per kg 
benfritt kött

• Markkol kompenserar 
med 3-7 kg CO2

• Anpassat bete med flera paddockar förbättrar 
produktiviteten för djur och foder från 9,62 till 6,65 
kg CO2-eq per kg slaktvikt Stanley et al. (2018) 



Men går det verkligen att summera alla 
delar till ett netto CO2-eq avtryck?
Kritik som går ut på:
• Stor del av CO2eq avtrycket består av metan CH4 – som har kort omsättning till 

CO2 – ca 10 år – ej relevant i stabil produktion
• Kolinlagring i mark – behöver behandlas för sig – betydelse för CO2 bortförsel, 

vattenhållande förmåga, resiliens mot torka, jordens bördighet – minskar 
konkurrens om ”naturmark”

• Förmågan att omvandla och förädla enkla råvaror till högvärdiga livsmedel 
räknas inte…

• LCA ser inte framåt, ger ingen indikation på om en viss produktion är hållbar på 
sikt!



Alternativ till LCA: Systems modelling 

• Helhet
• Komplexa samband
• Orsakssamband
• Dynamiska processer
• Multidimensionellt utfall
• Skapar förutsägelser (istället för

scenarier)

(Walters et al., 2016)



SLUTSATSER
• Ensidigt fokus på klimateffekt i livsmedel leder  

jordbruket bort från hållbarhet, på kort och lång sikt!
• Animalier är den en del i hållbar livsmedelsproduktion och –försörjning
• Idisslare har den stora fördelen att den kan

• Omvandla enkla råvaror till högvärdiga livsmedel 
• Bidrar med foderproduktion, vall och bete till ökad biologisk mångfald i jorden
• Ökad kolinlagring i marken som i sin tur ökar jordens bördighet, resiliens etc

• Idisslarnas produktion av metan kan ses som ett problem i 
klimatsammanhang men har troligen liten betydelse

Tack för uppmärksamheten
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