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Introduktion till 
klimatberäkningar i VERA



Om verktyget Klimatkollen i VERA
Anpassat för att beräkna ett klimatavtryck (på engelska ”Carbon Footprint”) av en 
hel gård, även möjligt att allokera

– Vad är stort/smått, vad har betydelse

– Begränsat om åtgärder

Klimatavtrycket beräknas i enheten ”ton koldioxid-ekvivalenter” (ton CO2e) per år
– Svårt begrepp att ta till sig 

– Stora ”utsläpp” (100-tals ton), men egentligen en omräkning

– Ska ALLTID följas med viktenhet

Till stor del samma indata som till andra delar av VERA, men nya utsläppsbilder 
som kan kännas ovana

OBS! Klimatavtrycksberäkningen är ett verktyg i modulen Klimatkollen, inte målet 
med rådgivningen.



Klimatavtryck (Carbon Footprint, CF)

“Sum of greenhouse gas emissions and removals in a 
product system, expressed as CO2equivalents and 
based on a life cycle assessment using the single 
impact category of climate change”

(ISO/TS 14067:2013)

De totala utsläppen och upptagen av växthusgaser i ett 
produktsystem, omräknat till koldioxidekvivalenter. 
Beräknat som en livscykelanalys där man bara tagit 
med miljöpåverkankategorin Förändrad klimatpåverkan  

(Fri översättning)



Växthusgasutsläpp från hela gården
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Vad ingår i Klimatkollen i VERA



Samma som i Växtnärings-

balans, fast dessutom energi och 

insatsvarans klimatavtryck

Vad beräknas och hur? 

Klimatavtryck av inköpta varor och tjänster

= Mängd produkt*klimatavtryck per enhet produkt

Exempel:

42 550 kg Axan*0,945 kg CO2e/kg Axan

= 40209,8 kg CO2e



Samma som i Växtnärings-

balans, fast dessutom pris

Vad beräknas och hur? 

Används i beräkningarna om man valt att allokera 

klimatavtrycket mellan produkter UT (”ja” på frågan 

Vill du beräkna klimatavtrycket per produkt UT? På 

fliken Produkter IN). 

Mer info kommer senare i presentationen!



Samma som i Stallgödselberäkning, 

fast mer data om nöten

Vad beräknas och hur? 

Metan från djurens fodersmältning 

Nötkreatur: Vikt, tillväxt och mjölkavkastning 

 energibehov. 

Energibehov + foderkvalitet  metanavgång  

Övriga djur: Schabloner, kg CH4/djur

Mängd N och organiskt material (VS) i 

stallgödsel

Schablonvärden, justeras för produktion 

(mjölk, antal smågrisar etc.), ålder (ungnöt), 

antal omgångar etc.



Samma som i 

Stallgödselberäkning

Vad beräknas och hur? 
Metan från lagring av stallgödsel

= mängd VS*maximal metanpotential* 

emissionsfaktor beroende av lagringsteknik 

Direkt lustgas från lagring

=mängd N * emissionsfaktor beroende av 

lagringsteknik 

Indirekt lustgas från lagring och spridning

= NH3-förluster*emissionsfaktor



Samma som i Gödslingsplan och 
utlakning, fast med tillägg liggtid 
för vall och möjlighet att fördela 

diesel och torkning

Vad beräknas och hur? 

Direkt lustgas från mark

= emissionsfaktor *(mängd N i 

skörderester+gödsling)

Vid allokering: Fördela 

mineralgödsel-N, stallgödsel-N, 

diesel samt torkenergi mellan 

grödor



Nya flikar

Vad beräknas och hur? 

Indirekt lustgas från mark

= emissionsfaktorer *(NH3-N och 

nitrat-förluster)

Förändrat kolförråd mark

Mulljordar: Areal*emissionsfaktor 

för N2O och CO2

Mineraljord: lägg in egna värden, 

t ex från Odlingsperspektiv





Tolka resultatet



Exempel: Mjölkgård

• 80 mjölkkor (10 ton ECM) + rekrytering (35 yngre kvigor, 30 
dräktiga kvigor). Flytgödsel

• 138 ha åker: Vall, rågvete och åkerböna till egna djur. Havre 
säljs

• 15 ha naturbete

• Levererar 780 ton ECM och 24,9 ton nöt, levandevikt (slakt 
och liv), 126,5 ton havre och 79 ton halm



- Kontrollera om fördelningen mellan 
utsläppsposterna är ”normal” för driftsinriktningen 
(Om inte: Har jag gjort nåt fel i beräkningarna…) 

KycklingGris

Produktion av foder Lagring stallgödsel Fodersmältning Energi i stall

NötköttMjölk
Spannmål

Produktion NPK

Prod kaptialvaror

Lustgas från mark

Bränsle o torkning

Obs! om du lagt in mulljordar kommer det få stort genomslag på lustgas och koldioxid från mark



”Fördelningen var OK, och sen då?”

Ställ växthusgasutsläppen i relation till produktionen!
Exempel

Produktion:

80 mjölkkor (10 ton ECM) + rekrytering. 

138 ha vall, åkerböna + egen spannmål, 15 ha naturbete. 

Levererar 780 ton ECM, 24,9 ton nöt, 127 ton havre (23 ha)

Gårdens klimatavtryck:

Totalt 802 ton CO2e



Alternativ 1 - Räkna ”bottom-up”: 

Utifrån tidigare erfarenheter om typiska utsläpp t ex per ha och DE. 

Några riktvärden – obs! i värden för djuren ingår allt foder!

ton CO2e/år kommentar

1 ha åker, mineraljord Ca 1,5-3 Påverkas mest av N-givan

1 ha åker, mulljord Ca 22 Inkl CO2 och N2O från mark

1 mjölkko, 10 ton ECM Ca 12 Inkl rekrytering. 

1 diko + kalv till 6 mån Ca 5,5 Inkl rekrytering (20 %)

1 årssugga + smågrisar Ca 1,8 Inkl gylta.

1 slaktgrisplats Ca 0,8 3 omgångar/år

80 mjölkkor à 12 ton CO2e 

960 ton CO2e

23 ha havre à 1,5 ton CO2e 

35 ton CO2e

Totalt: 960+35 = 995 ton CO2e

Vårt resultat (802 ton CO2e) ser 

bättre ut



Alternativ 2 - Räkna baklänges: 
Hur stora hade utsläppen varit om samma mängd produkter producerats 
någon annanstans? 

Exempel: 
Enligt tidigare LCA: 1 kg ECM ≈ 1 kg CO2e

1 kg nöt (levande) ≈ 7 kg CO2e
1 kg havre ≈ 0,4 kg CO2e

Här 780 ton ECM (1*780 = 780 ton CO2e) och 24,9 ton nöt 
(7*24,9 = 174 ton CO2e), 127 ton havre (0,4*127 =51 ton CO2e). Totalt 1005 ton CO2e 

Beräkningen i Klimatkollen gav lägre utsläpp (806 ton CO2e). Skillnaden kan bero på eget 
proteinfoder och spannmål, hög andel levererat av producerat, rätt bra mjölkavkastning, 
mineralgödsel N med lågt klimatavtryck. 
Det kan också bero på GWP-talen och hur metan från fodersmältningen beräknats –
metoden i VERA ger mindre CH4 vid hög mjölkavkastning än vad Norfor ger. Se Excelfil



Alternativ 3 - allokering



Allokering i Klimatkollen i VERA

1.Ökad detaljeringsgrad – Rådgivaren fördelar energi, N-
gödsel, stallgödsel och foder mellan grödor respektive 
djurslag

2. Jämn fördelning per hektar eller per kr – insatsvaror med litet klimatavtryck, t 
ex el, utsäde, kalk, PK

3. Fysikaliska samband – gäller allokering mellan mjölk och kött

4. Ekonomisk allokering – när det är flera produkter från samma process, t ex 
spannmålsfält  kärna + halm, eller flera kategorier av sålda djur (t ex livkalvar, 

dräktiga kvigor och utslagskor)



Fem flikar i Klimatkollen som berörs:
• Produkter UT

• Odling 

• Energi – tänds bara vid allokering

• Koppla gröda – tänds bara vid allokering

• Koppla djur – tänds bara vid allokering



1: Produkter IN och eget foder+stallgödsel
fördelas mellan processer 



Drivmedel

Värme

Mineralgödsel-N
Organisk gödsel

Foder

Övrigt (el, utsäde, 
kalk, PK etc)

Växtodling

Djurhållning

Halmbärgning

Naturbete

Torkning

Energi fördelas manuellt! 

Fliken Energi

Allt kväve inköpt (+ egen 

använd stallgödsel) förs 

automatiskt till växtodling
Mjölkproduktion

Ägg 

Etc.

Inköpt foder (+eget foder) fördelas 

mellan djurkategorier utifrån vilka 

djurkort som lagts in

Fördelas automatiskt per hektar 

(kalk, utsäde, PK) eller ekonomiskt 

värde





Havre

Åkerböna

Vall I

Vall II

…

Mineralgödsel-N

Organiska gödsel-N 
(införd+egen
stallgödsel)

Drivmedel som 
fördelats till odling

Torkenergi

2: Fördelning av energi och N som används i 
växtodlingen





3. Koppla ihop gröda/skifte med produkt ut. 
Koppla sålda animalieprodukter till rätt djurkategori 



Produktion N-gödsel

N2O från mark

Övrigt

Diesel i odling

Odling och torkning av 23 ha havre, och 

allokering mellan såld havre och halm 

(ton CO2e):

Diesel, bärga halm, 1 ton CO2e

Torkenergi, 3 ton CO2e

126,5 ton havre:

35 ton 

CO2e

63 ton halm: 

35*95,6%+3 = 36,5 ton CO2e

36,5 ton CO2e/126,5 ton havre 

=0,29 kg CO2e per kg havre

35*4,4%+1 = 2,54 ton CO2e

2,54 ton CO2e/63 ton 

=0,04 kg CO2e per kg halm



Inköpt foder

Eget foder

Övrigt

Stall- och betesgödsel

Djurens fodersmältning

Djurhållningen: 

totalt 765 ton CO2e
780 ton ECM

24,9 ton slakt-

och livdjur

* IDFs allokering. AF mjölk = 1- 6,04*(ton slakt- och livdjur)/(ton ECM) =  1 - 6,04*24,9/780 = 80,7 % av CF allokeras till mjölken

Resten (100%-80,7% = 19,3 %) till slakt- och livdjur

19,3 % av CF*

0,807*798 ton CO2e/780 ton ECM 

= 0,83 kg CO2e/kg EMC

4,1 ton kalvar, à 25 kr/kg

20,8 ton kor till slakt, à 21,05 kr/kg

** Ekonomisk allokering mellan slaktade kor och livkalvar: 

20,8 ton kor à 21,05 kr/kg + 4,1 ton kalvar à 25 kr/kg = 540 kkr. Intäkter från kor = 20,8*21,5/540 = 81,030..% . 

Resten (18,96… %) från kalvar. CF som allokerats till köttet fördelas proportionerligt.  

81%*154 ton CO2e/20,8 ton 

= 6 kg CO2e/kg slaktdjur
19,3%*798 ton CO2e 

= 154 ton CO2e

19 %*154 ton CO2e/4,1 ton 

= 7,1 kg CO2e/kg livkalv







Att tänka på när man jämför resultatet från klimatkollen med 

tidigare livscykelanalyser

• Ingår hela produktionskedjan i dina beräkningar (t ex inköpta djur)?

• Har du fått med allt?! (inköpta tjänster, rätt skördenivå)

• Mulljordar – sällan med i LCA

• Ev skillnader i fördelning av utsläpp i växtodlingen (lustgas från mark, 

insatsvaror)

• Hur fördelas utsläppen mellan produkterna ut från gården?!



”Om resultatet är osannolikt bra är beräkningarna 
sannolikt inte så bra”

• Har du fått med allt på gården? 

– Diesel, el, olja, inköpta tjänster

– All areal, även naturbete

• Har du med hela kedjan?

– Föder upp ungnöt, säljer gröda på rot

Eller om resultatet är alldeles för dåligt, kolla då:

– Mulljordarna (ska inte vara med i grundalternativet)

– Skördenivån (TON per HEKTAR)

– Djurantal = antal (fyllda) platser


