
Anna Hagerberg, 

Jordbruksverket, 

Rådgivningsenheten växtnäring 

och miljö 

Utsläpp av växthusgaser från 

jordbrukssektorn



Min plan idag är att.. 
Ge en kort introduktion till

• Lite om klimatförändring 

hittills och scenarior

framåt

• Jordbrukets 

klimatpåverkan och vad 

är viktigt att fokusera på

• Om jag hinner lite om 

mer om metan lustgas

Min förhoppning är att väcka ert 

intresse och att förmedla att 

jordbruket har en nyckelroll 



1. Gå Greppas två dagars Grundkurs 

”Jordbruket och klimatet” zoom delat på 

tre tillfällen 8-16 november. Anmälan 

senast 13 november!

Rekommenderas för alla Grepparådgivare!

2. För att bli klimatrådgivare ska du även gå 

Klimatkollen modulkurs (1 dag) 

30 november via zoom

3. Du ska behärska och kunna tolka resultat i      

klimatberäkningar i VERA. 
Självstudier, med en beräkning på ”egen” gård som granskas 

Du behöver förkovra dig & löpande uppdatera 

dina kunskaper på klimatområdet

Vill du bli klimatrådgivare?



Säsongsmedeltemperatur
Skillnad perioderna 1860-1900 och 1991-2019

Vinter Vår Sommar          Höst

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/

Källa: Naturvårdsverket En varmare värld – Tredje upplagan. Förändring hittills

Klimatförändringen är här och nu!

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1300-4.pdf?pid=19441


Förändring hittills i Sverige    

perioden 1990/1991 – 2018/2019  

i jämförelse med 1961/1962 – 1989/1990. 

Källa och illustrationer SMHI

Vinter Vår Sommar Höst

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/

Klimatförändringen är här och nu!

Nederbörd

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/


Koncentration av växthusgaser i atmosfären

Källa: IPCC, 2007

Tänk på skalorna när du läser bilden!

”Safe CO2

nivå 350 

ppm…”

CO2-halten 

uppe i 

>403 ppm 

2016



När vänder det?



Källa: Naturvårdsverket

Globala utsläpp av växthusgaser från 30 till 

60 miljarder ton koldioxidekvivalenter på ett halvt sekel 

1970-2019 



Ökning globalt av växthusgaser i 

atmosfären 1985-2017 

Källa: WMO GREENHOUSE GAS BULLETIN No. 14 | 22 November 2018 The State 

of Greenhouse Gases in the Atmosphere Based on Global Observations through 2017

Koldioxid CO2
Metan CH4 Lustgas N2O



Genomsnittlig global temperatur 1950-2100 relativt 

perioden 1850-1900

Det här årtiondet måste utsläppen börja minska i hög takt

Parisavtalets mål
Hålla ökningen väl under 2 grader 

jämfört med förindustriell nivå helst 

under 1,5 grader 

IPCC:s senaste scenarier visar att vi passerar 1,5oC- i början av 2030-talet 



Få arter hinner hålla takten
med den väntade uppvärmningen



Källa: Stockholm Resiliance Center Stockholms 

universitethttps://www.stockholmresilience.org/research/planetary-

boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html

The nine

planetary

boundaries



Tipping elements



närmaste 30-årsperioden och 50 år framåt

RCP8.5 (hög) är det scenario som utvecklingen pekar mot nu 

2021-2050 2069-2098

Scenario  temperaturförändring



Ladda ner boken

En varmare värld – Tredje upplagan. 

Naturvårdsverket växthuseffekten och klimatets 

förändringar. ISBN: 978-91-620-1300-4

Lär dig mer om klimatförändring och dess effekter 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1300-4.pdf?pid=19441


Bindande mål i EU inför 2030 på gång 

EU strävar efter att vara klimatneutralt 2050 - en 

ekonomi med växthusgasutsläpp noll. Detta mål är 

kärnan i European Green Deal och i linje med EU: s 

åtagande för global klimatåtgärd enligt Parisavtalet

Bindande mål 2030 för alla EU-länder på gång: 

Minskning av växthusgasutsläppen på minst 55% till 

2030. Kommissionens lagförslag kom 2021. 

Källa: EU-kommissionens hemsida

Sveriges klimatmål netto 

nollutsläpp 2045

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en&usg=ALkJrhhkUs1oa-cJFr4cBAC7l1gGXj1NKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en&usg=ALkJrhiu2Cvsftl2BOoqnmWqaMw6NT1bvg


Förlustvägar av växthusgaser i jordbruket

Metan -

djurhållning
Lustgas -

kväveKol i 

mark

Koldioxid 

från fossil 

energi

Utsläpp från 

tillverkning

inköpta varor

Bild efter inspiration fr Maria Berglund HS Halland



Hela svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser 
inkluderat markanvändning och insatsvaror 

13,5 miljoner ton CO2 e
Stallgödsel 0,6

Djurens 

matsmältning 3,0

Jordbruksmark 3,3

Mineraljordar

Lokaler 0,3

Insatsvaror 2,4

LULUCF 3,5

Organogena

jordar

Arbetsmaskiner 0,4

Källa: Jordbruksverket, rapport 2018:1,

”Hur kan den svenska jordbrukssektorn 

bidra till att vi når det nationella klimatmålet?”

LULUCF= Land Use Land Use Change and Forestry

Jordbrukets utsläpp 

av växtjusgaser



Jordbruket ingår i flera sektorer

Uppvärmning

Arbetsmaskiner

Elanvändning

Metan från lantbruks-

djurens matsmältning och 

gödsel. Lustgasavgång från 

åkermark och gödsel

Transporter

Insatsvaror delvis



Territoriella utsläpp av växthusgaser per sektor 1990-2017 



Det som kallas jordbruk i nationella 

rapporteringen täcker inte alla delar 

jordbrukets utsläpp

Metan -

djurhållning
Lustgas -

kväveKol i 

mark

Koldioxid 

från fossil 

energi

Utsläpp från 

tillverkning

inköpta varor

Bild efter inspiration fr Maria Berglund HS Halland

I utsläppssektorn 

jordbruk ingår:



Lustgas & metan från biologiska processer dominerar 
växthusgasutsläppen i jordbruket

Lustgas
av 4,6 

miljoner ton CO2e alla 
sektorer i Sverige

Metan
av 4,9

miljoner ton CO2e
alla sektorer i Sverige

Koldioxid 
av 43,3

miljoner ton CO2e
alla sektorer i Sverige

OBS! LULUCF inte inräknat i denna bild (LULUCF= Land Use Land Use Change and Forestry)

Källa: Sweden's National Inventory Report 2017  (utsläpp 2015)

submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change

66 %

Jordbruk
76 %

Jordbruk

Jordbruk är inte som andra sektorer



Koldioxidekvivalenter - en gemensam ”valuta” 

för växthusgaser

”Global Warming Potential” (GWP) för en 

växthusgas anges anges i kilo koldioxidekvivalenter 

per kilo eller ton växthusgas i ett visst tidsperspektiv

Oftast används ett hundraårsperspektiv

OBS!! En koldioxidekvivalent 

betyder ingenting utan att anges i 

kilo eller ton 

Ordet koldioxidekvivalent förkortas CO2-ekv eller 

CO2-e. 



Vad motsvarar 1 ton CO2e ungefär??

1 flygresa 
Stockholm-

London
Källa: Motormännen web

1000 mil med 

bensinbil (0,6-0,8 l/mil) 

motsvarar ca 1,8 ton CO2e
Källa: Klimatkontot, IVL:s hemsida.

Produktion av ca

1000 liter mjölk 
i Sverige ger klimat-

påverkan med

ca 1 ton CO2e
Källa: SIK

En person i Sverige äter 

på ett år i genomsnitt 

kött, mjölk och ägg
som gett ca 1,1 ton CO2e 

växthusgasutsläpp 

Utsläppen per person och år totalt i världen 

behöver ligga under 2 ton CO2e per år i 

slutet av århundradet…….

Berglund et al., 2010



Exempel– växtodlingsgård utsläpp under 1 år 



Hög jämn produktion 

i förhållande 

till insatta resurser av 

kväve och energi

Hur minska jordbrukets

klimatpåverkan… 



Grisgård



Exempel – mjölkgård utsläpp under 1 år 



Eftersom klimatförändringen är ett globalt miljöproblem

är det viktigt att titta på utsläpp  i kg CO2e per kg produkt 

både vid inköp av insatsvaror och när produktionens utsläpp 

värderas.

Resurseffektivitet och långsiktig markvård 

är A och O

för att minimera utsläppen

Vad kan vi göra för att minska utsläppen från jordbruket



Kol i mark

Jordbruksmark i EU innehåller cirka 51 

miljarder ton CO2-ekvivalenter i matjorden som 

organiskt material i marken. Detta är en enorm 

summa jämfört med 4,4 miljarder ton CO2-

ekvivalenter släpps ut årligen i EU:s 

medlemsstater (2016), alla sektorer tillsammans. 



Källa: Maria Henriksson, Maria Stenberg, Maria Berglund 2015 

Lustgas från jordbruksmark Konkreta råd för att minska 

lustgasavgången på gårdsnivå

Ju mer omsättbart kväve och kol ju 

mer ökar risken för lustgasavgång



Organogena jordar  i Europa

Ungefär 7% av Sveriges 

åkermark är utdikad 

torvmark

En stor utmaning är att 

hålla kolet kvar i jorden så 

långt möjligt



ammonium
”reaktivt KVÄVE"

NH4
+ NO3

- N2

N2O bildas vid 

ofullständig 

denitrifikation

N2O bildas när 

nitrifikationen 

är hämmad

Denitrifikation

nitrat
”reaktivt 

KVÄVE"

STABIL 

atmosfärisk 

kvävgas

Nitrifikation

”reaktivt

KVÄVE"

Hur bildas lustgas?



"reaktivt N” 
oxiderat NOx 

och reducerat
NH4

+

N2

När vi

• tillverkar mineralgödsel

• odlar kvävefixerande grödor

• tillverkar fossila bränslen

N2
Vi överskrider nu 

vad planeten klarar. 
(Rockström et al, 2008)

…och naturligt via av växter och 

bakterier i naturliga ekosystem på land 

och i hav. Åska frigör också lite reaktivt

kväve

N2 N2

NOx

NH4
+

400 miljoner ton kväve per år omvandlas till reaktivt kväve



Hur bildas metan?

Metan -

djurhållning
kg metan per djur och år 

(Emissionsfaktorer som används vid beräkningar för officiell statistik)



36

Växtmaterial
Mikrobiell 

nedbrytning
Fettsyror, H2, 

CO2
Metanogener CH4

Fettsyr

or

Kolhydrater

CH4, 

5%

CH4, 

95% Mikroorganismer

H2

CO2

Våmmen

(FAO 2016) efter Rebecka Danielsson, SLU

Kons metanproduktion



37(FAO 2016) efter Rebecka Danielsson, SLU

Koldioxid 

från luften

Metan är 28 ggr kraftigare 
växthusgas
än koldioxid  på 100 års sikt

86 ggr 20 års sikt

Och 120 ggr på 1 års sikt

Koldioxiden tar vägen 

via metan innan den 

återigen bryts ner till 

koldioxid

Men kons metan bryts ju ändå ner till 

koldioxid…!??



Metanbildningen ökar med större foderintag men 

det är stor individuell variation, (kor)

38

FAO, 2013 efter Rebecka Danielsson, SLU



Högre mjölkproduktion ger mindre metan/ kg mjölk

39Bild efter Rebecka Danielsson Gerber et al., 2011



Klimat ska gå som en röd tråd i 

Greppas rådgivning

Tack för att ni lyssnade!



Klipp från: Maria Henriksson, 

Maria Stenberg, Maria 

Berglund 2015 Lustgas från 

jordbruksmark Konkreta råd 

för att minska 

lustgasavgången på gårdsnivå

Vilka råd du ger eller inte ger spelar roll!



Källa: Maria Henriksson, Maria 

Stenberg, Maria Berglund 2015 

Lustgas från jordbruksmark Konkreta 

råd för att minska lustgasavgången på 

gårdsnivå

Lustgas från jordbruksmark



Några lästips



https://interactive-

atlas.ipcc.ch/

https://interactive-

atlas.ipcc.ch/



Ett urval av relevanta länkar  

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en

https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en
https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/


Lästips

• LAGAR och MÅL

• Klimatlagen och klimatramverket

• Förordning om medlemsstaternas bindande årliga minskningar 

av växthusgasutsläpp inom den icke-handlande sektorn, (EU) 

2018/842

• Förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från 

markanvändning, (EU) 2018/841

• Klimatpolitiska rådets webbplats

• Kommissionens hemsida om klimatmål (på engelska)

• KLIMATET FÖRÄNDRAS OCH DET PÅVERKAR DIG Ett 

kunskapsunderlag för att arbeta med ”Lärande för hållbar 

utveckling” (SMHI) 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0842&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN
https://www.klimatpolitiskaradet.se/
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.116274!/Arbetsmaterial_v4.pdf


https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/


