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Fakta om projektet Uppdaterad och utökad livscykelanalys (LCA) 
av svensk grisproduktion
Syfte: ”Stärka svensk grisproduktions konkurrenskraft genom att beräkna och kommunicera 
miljöfotavtrycket samt föreslå produktionsförbättringar som leder till bibehållen eller förbättrad djurhälsa 
samt ett konkurrenskraftigt miljöfotavtryck” 

Mål: 
• Genomföra LCA av svensk grisproduktion idag och tänkbara framtida scenarier
• Utreda användning av biprodukter att möjligheter att öka detta
• Kartlägga av kopplingar djurhälsa och miljöavtryck
• Benchmarking mot konkurrentländer

Partners: RISE, Odling i Balans, SVA, Foderlotsen, Gård och Djurhälsan, Sveriges Grisföretagare, LRF Kött

Projekttid: 2018-02-01 till 2020-07-31 (2020-07-31)

Budget: 2,2 MSEK

Finansiär: Svensk Lantbruksforskning



Möjliga åtgärder för en 
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RISE – Research Institutes of Sweden
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Viktiga åtgärder 
– en sammanvägning 

av fler aspekter

• Klimatnyttan, möjliga konflikter 
med andra mål

• Kunskapsläget: tillgång till teknik 
och material, lokala förutsättningar

• Ekonomi: kostnader och möjliga 
intäkter

• Behov av systemförändring 
• Krävs samordnade åtgärder?
• Är det andra som äger frågan?



Störst klimatnytta:
Foderodling:
• Effektiv kväveförsörjning (fossilfri mineralgödsel, 

precisionsodling, minimera förluster)
• Effektivitet (höga skördar, små insatser)
• Fasa ut fossila bränslen helt (biobränslen, el)
• Öka kolinlagring i mark (fleråriga grödor, minimerad 

jordbearbetning mellangrödor, tillföra stabilt kol)

Animalieproduktion:
• Effektiva djur – friska med hög fodereffektivitet totalt
• Rätt foder, väga klimatpåverkan och tillväxt
• Gödselhantering (surgörning, täckning, biogas

Generellt:
• Minskat svinn (foder, fältförluster osv)

Givet att andra aspekter hanteras!



Klimatnytta OCH möjligt att 
göra nu? 

• Foder (foderoptimera med klimat inkluderat, 
minimera svinn, använd biprodukter)

• Kväveeffektivitet (precisionsgödsling, nyttja 
stallgödseln, lagra och sprid rätt, biogas)

• Djureffektivitet (God hälsa, god tillväxt) 

• Fossilfritt (biobränsle, torkning)

• Energieffektivitet allmänt (minskad 
jordbearbetning, sparsam körning, optimera 
transporter)

• Kolinlagring/markkol (växtföljder, 

Nästa generation åtgärder:
• Minska faktiska lustgasutsläpp på

fältnivå
• Minskat svinn i hela systemet



Sammanfattning - diskussion

• Mycket kan göras här och nu – tekniskt

• Betalning för åtgärder – affärsmodeller och 
betalningssystem

• Ökad förståelse för biologiska processer krävs –
verktyg för kontroll och mätning

• För att ta dom större stegen krävs sannolikt större 
förändringar – kräver andra instrument men vi kan 
påbörja resan

• Centralt att kunna hålla mer än en sak i huvudet
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