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Abstract 

This literature study shows that Swedish animal husbandry of farm 
animals is a contributing factor to environmental and climate impact and 
that both improved knowledge and commitment to environmental issues 
are important for future sustainable farming out of an environmental 
standpoint. This literature study is important because it provides a 
holistic view of how Swedish animal husbandry of farm animals affects 
the climate through emissions of greenhouse gases as well as the 
appropriate design and challenges to conventional milk production for 
sustainable farming out of an environmental standpoint. The study will 
thus be useful as a comprehensive basis for climate projects among both 
farmers and researchers.  

The aim of this literature study was to examine how the Swedish 
animal husbandry of farm animals affects the climate through emissions 
of greenhouse gases. Also to account for how Swedish animal husbandry 
for conventional milk production should be designed and the main 
challenges that exists for sustainable farming out of an environmental 
standpoint.  

The results of this literature study showed that Swedish animal 
husbandry of farm animals affects the climate through emissions of the 
greenhouse gases: nitrous oxide, carbon dioxide and methane. The 
emissions occur through processes on farms, such as processing of 
humus soils, and by imports of feedstuffs and fertilizers to farms. 
Conventional milk production should be designed with regard to aspects 
such as the animals’ genetic conditions and balanced feed production to 
be environmentally sustainable. The main challenges for sustainability 
include global trade and structural rationalization.  
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Inledning 

Mänskliga aktiviteter påverkar miljön på många olika sätt. Djurhållning 
svarar för människans mest omfattande markanvändning och utgör 
omkring 30 % av jordens totala landyta (Claesson & Steineck, 1991). I 
Sverige idag ägnar sig ungefär 172 700 svenskar åt någon form av 
jordbruksverksamhet, den största delen av jordbruket utgörs av 
mjölkproduktion med ett värde på ungefär 20 procent av Sveriges hela 
jordbruksproduktion (Jordbruksverket, 2015a). Trots att antalet 
lantbruksgårdar sedan 1970 har mer än halverats syns ingen minskning 
av produktionen eftersom de kvarvarande gårdarna blivit avsevärt större 
(Drake, 1992). I en studie genomförd av Collins & Wall (2006) 
framkommer att färre och större lantbruksgårdar innebär att gårdarnas 
besättningsstorlekar ökar och även behovet av resurser. Detta förklarar 
författarna orsakar en betydligt ökad risk för dels lokal miljöpåverkan 
och dels större utsläpp av växthusgaser som bidrar till 
klimatförändringar. En studie utförd av Henriksson (2014) belyser även 
att den konventionella mjölkproduktionen i Sverige är stor och att dess 
klimatpåverkan är av betydelse för omgivningen. Studien understryker 
även vikten av att produktionen utformas på ett sätt som gör den hållbar 
för framtiden, samtidigt som framtidsutmaningarna är många.  

Den här litteraturstudien är utifrån ett miljövetenskapligt perspektiv 
viktig eftersom den ger en helhetssyn över hur hållningen av lantbrukets 
djur i Sverige, med ett specifikt fokus på konventionell mjölkproduktion, 
påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser samt lämplig 
utformning och utmaningar för en hållbar djurhållning ur 
miljösynpunkt. Studien sammanställer och tydliggör därigenom redan 
befintlig forskning inom området, vilket gör den användbar som ett 
samlat underlag till klimatprojekt bland både lantbrukare (särskilt 
mjölkproducenter) och forskare.  

Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som innebär att jorden 
värms upp av solstrålningen och sedan avger värmestrålning till 
atmosfären (Berglund et al., 2009). En del av denna strålning absorberas 
av gaser i atmosfären och en del emitteras tillbaka till jordytan och bidrar 
till uppvärmning (Nilsson, 2007). Vad som är problematiskt i detta 
sammanhang är den av människan bidragande tillförseln av 
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växthusgaser, vilken har en påverkan på jordens strålningsbalans 
(Cederberg et al., 2007). De ämnen i atmosfären som kommer från 
mänskliga aktiviteter och som bidrar till växthuseffekten är främst lustgas 
(N2O), koldioxid (CO2), metan (CH4) och CFC (t.ex. freoner) (Henriksson, 
2014). Jordbruksverket (2009a) förklarar att de klimatförändringar som 
emissionerna av växthusgaserna bidrar med är höjning av jordens 
medeltemperatur, samtidigt som människan genom att minska utsläppen 
från bland annat jordbruksverksamheter kan påverka hur snabbt effekter 
sker samt hur stora de blir.  

Vid brukning av jordbruksmark, så som gödselspridning, sker 
förluster av växtnäringsämnen (främst kväve och fosfor) till den 
omgivande miljön (Ruhl, 2000). Vad som är problematiskt med dessa 
läckage av näringsämnen är att de transporteras till vattendrag, sjöar och 
hav där de orsakar övergödning (Hart, et al., 2004). En del av det 
näringsläckage som sker från jordbruksmarken kan även ta sig ned till 
grundvattnet och där orsaka förorening (Sims, et al., 1998). Ruhl (2000) 
förklarar att god kunskap bland lantbrukare är viktigt för att läckagen av 
näringsämnen ska kunna begränsas i möjligaste mån. 

 På lantbruksgårdar där djurhållning bedrivs har användning av 
läkemedel (t.ex. antibiotika och antiinflammatoriska medel) blivit vanligt 
förekommande (Sarmah et al., 2006). Utifrån ett miljöperspektiv är detta 
problematiskt eftersom det orsakar utsläpp av läkemedelsrester till den 
omgivande miljön (Bing et. al., 2007). Detta genom att de 
läkemedelsrester som ges ifrån via djurens gödsel till stor del ännu är i 
sin aktiva form och därigenom kan orsaka både direkta effekter på 
markorganismer och indirekta effekter på vattenrecipienter genom 
urlakningsprocesser (Velasco-Garcia & Mottram, 2001; Sarmah et al., 
2006).    

För att minska och förebygga miljö- och klimatpåverkan i Sverige är 
landets miljöarbete organiserat utifrån ett generationsmål, 24 etappmål 
och 16 miljökvalitetsmål. Ambitionen är att lösa de stora miljö- och 
klimatproblemen till nästa generation, vilket innebär att samtliga viktiga 
åtgärder ska vara genomförda år 2020 (2050 för klimatmålet) 
(Naturvårdsverket, 2015a). För att klara målen krävs stort engagemang 
från många av samhällets aktörer, däribland lantbrukare och deras arbete 
för att minska miljö- och klimatpåverkan från både hållningen av 
lantbruksdjur och växtodlingen (Berglund, et al., 2014).  

En möjlig definition av ett traditionellt konventionellt lantbruk är: 
de produktionssystem som använder alla tillgängliga metoder och all 
tillgänglig teknik som är laglig i sin produktion, t.ex. syntetiska 
fodertillsatser, kemiska bekämpningsmedel och gödselmedel etc. (Morris, 
et al., 2001). I dagens moderna samhälle går trenden för dessa lantbruk 
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mot strukturrationalisering och specialisering (Lindholm, 2000). 
Samtidigt har klimatpåverkan från lantbrukets djurhållning kommit att 
få allt större uppmärksamhet bland både forskare och lantbrukare 
(Lundström, et al., 2009). Dock är kunskapsläget ännu relativt bristfälligt 
och det kan på många sätt förbättras (Morris, et al., 2001). I dagsläget 
finns t.ex. inte någon officiell statistik över växthusgasutsläpp från den 
svenska hållningen av lantbrukets djur (Jordbruksverket, 2016b; 
Naturvårdsverket., 2016; Naturvårdsverket, 2015b; Lundström, et al., 
2009). Den statistik som finns tillgänglig för jordbrukssektorns utsläpp 
täcker inte djurhållningens alla led och dimensioner (Naturvårdsverket, 
2015b; Naturvårdsverket., 2016). Det råder även osäkerheter om 
utsläppshalterna av växthusgaser från jordbruket, framförallt beroende 
på att utsläppen i många fall beräknas med utgångspunkt från grova 
schabloner (Lundström, et al., 2009).   

De vanligast förekommande djuren inom det svenska lantbruket är 
gris, får, häst, nötkreatur och fjäderfä (Lundström, et al., 2009). Beroende 
på vilken slags djurhållning en gård bedriver skiljer sig miljö- och 
klimatpåverkan åt, framförallt i omfattning och proportionerna mellan 
olika utsläppskällor (Jordbruksverket, 2008a).  

Det som karakteriserar konventionell mjölkproduktion är att den är 
högspecialiserad och intensiv med högavkastande kor (Lundström, et al., 
2009). Den genomsnittliga mjölkbesättningen bestod 2015 av 81 kor 
(SVA, 2016). Hallberg (1999) förklarar att kunskapsläget i Sverige om 
kreaturens klimatpåverkan märkbart har ökat de senaste 20 åren och att 
det idag även finns officiell utsläppsdata rörande kreaturens 
metangasutsläpp från matsmältningen.   

För att förklara utgångspunkten för en hållbar djurhållning kan den 
definition av hållbar utveckling som presenteras i 
Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” (1988) 
tillämpas:   

”Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”  
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Syfte 

Studien syftar till att sammanställa och beskriva kunskapsläget i Sverige 
beträffande hur hållningen av lantbrukets djur påverkar på klimatet 
genom utsläpp av växthusgaser. Även till att sammanställa befintlig 
kunskap om hur djurhållningen för konventionell mjölkproduktion bör 
utformas samt vilka huvudsakliga utmaningar mjölkproducenter står 
inför för att förhindra näringsläckage och utsläpp av växthusgaser samt 
läkemedelsrester till omgivningen (driva en hållbar djurhållning ur 
miljösynpunkt).  

Frågeställningar 

De frågeställningar som studien har för avsikt att besvara är: 
 

• Hur påverkar den svenska hållningen av lantbrukets djur klimatet 
genom växthusgasutsläpp? 

• Hur bör den svenska djurhållningen för konventionell 
mjölkproduktion utformas med sikte på en hållbar djurhållning 
ur miljösynpunkt? 

• Vilka är de huvudsakliga utmaningar som mjölkproducenter står 
inför för att kunna bedriva en framtida hållbar djurhållning ur 
miljösynpunkt? 
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Metod 

Denna studie är en kvalitativ litteraturstudie. Syftet med denna är dels 
att skapa en helhetsbild över kunskapsläget beträffande hur den svenska 
hållningen av lantbrukets djur påverkar på klimatet genom utsläpp av 
växthusgaser. Dels att sammanställa befintlig kunskap beträffande hur 
den svenska djurhållningen för konventionell mjölkproduktion bör 
utformas och vilka huvudsakliga utmaningar som mjölkproducenter står 
inför för att kunna bedriva en framtida hållbar djurhållning ur 
miljösynpunkt.  

I studien har vetenskapliga artiklar, böcker och 
myndighetsdokument använts. Sökningen av vetenskapliga artiklar och 
böcker har genomförts genom användning av databaserna LUBsearch, 
Web of science och Google scholar. De sökord och fraser som använts 
vid sökning i databaserna samt antalet träffar för respektive sökning kan 
utläsas i kronologisk ordning ur tabell 1. Utifrån de sökresultat jag till en 
början fick kunde nya sökord och fraser skapas som var användbara för 
min studie och jag genomförde ytterligare sökningar med dessa. 
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Urvalet av vetenskapliga artiklar och böcker från sökresultaten 
gjordes sedan genom att titlarnas relevans först bedömdes utifrån ämnet 
och därefter att abstract eller slutsatser av utvalda intressanta sökresultat 
lästes för att ytterligare bedöma dess relevans utifrån ämnet. Efter detta 
tittade jag i referenslistorna på flertalet av de relevanta sökresultaten och 
fann där fler användbara artiklar. Därefter gjordes sökningar på 
Jordbruksverkets samt Naturvårdsverkets webbplatser för att inhämta 
relevant information och fakta.  

Studien är dels avgränsad till att sammanställa och beskriva 
kunskapsläget för hur den svenska hållningen av de vanligaste 
lantbruksdjuren (gris, får, häst, nötkreatur och fjäderfä) totalt sett 
påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser. Dels till att 
sammanställa befintlig kunskap om hur den svenska djurhållningen för 
konventionell mjölkproduktion med avseende på en medelstor 
besättning på 81 kor bör utformas med sikte på en hållbar djurhållning 
ur miljösynpunkt. Dels även till att sammanställa befintlig kunskap 
angående de huvudsakliga utmaningar som mjölkproducenter står inför 
för att kunna bedriva en framtida hållbar djurhållning ur miljösynpunkt. 
Med en hållbar djurhållning ur miljösynpunkt menas i denna 
litteraturstudie vidtaganden för att förhindra näringsläckage och utsläpp 
av växthusgaser samt läkemedelsrester till omgivningen.  
 

Tabell 1. Kronologisk ordning av de databaser samt sökord och fraser som använts 
i studien. Respektive sökresultats antal träffar är angivet. 
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Resultat 

Detta avsnitt består av tre delar, respektive del utgörs av en 
litteraturöversikt. Första delen syftar till att skapa en helhetsbild över 
kunskapsläget beträffande hur den svenska hållningen av lantbrukets 
djur påverkar på klimatet genom utsläpp av växthusgaser. Del två syftar 
till att sammanställa befintlig kunskap beträffande hur den 
konventionella mjölkproduktionen i Sverige bör utformas med sikte på 
en hållbar djurhållning ur miljösynpunkt. Tredje delen syftar till att 
sammanställa befintlig kunskap beträffande de huvudsakliga utmaningar 
som mjölkproducenter står inför för att kunna bedriva en framtida 
hållbar djurhållning ur miljösynpunkt.  

Djurhållningens klimatpåverkan genom utsläpp 
av växthusgaser (del 1) 

Hållningen av Sveriges vanligaste lantbruksdjur påverkar klimatet genom 
utsläpp av växthusgaserna lustgas (N2O), koldioxid (CO2) och metan (CH4) 
(Lundström, et al., 2009; Gerber, et al., 2013; Naturvårdsverket, 2016). 
Tabell 2 visar en sammanställd översikt över de växthusgaser från 
lantbrukets djurhållning som påverkar klimatet samt dess utsläppskällor 
och källornas bidragande klimatpåverkan.  
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Tabell 2. De växthusgaser från lantbrukets djurhållning som påverkar klimatet samt 
dess utsläppskällor och bidragande klimatpåverkan. Tabellen är sammanställd på 
basis av referenserna i studien. 



15 

Figur 1 illustrerar utsläppskällorna av växthusgaser från lantbrukets 
djurhållning.  

Figur 1. Utsläppskällorna av växthusgaser från lantbrukets djurhållning. Bildkälla: 
Jordbruksverket, 2009a.   
 
Nedan beskrivs hur hållningen av lantbrukets djur påverkar klimatet 
genom utsläpp av växthusgaserna lustgas (N2O), koldioxid (CO2) och 
metan (CH4).  

Lustgasemissioner (N2O) 

Av de växthusgaser som kommer från lantbrukets djurhållning är lustgas 
den mest potenta och den utgör en av jordbrukets viktigaste 
klimatpåverkande utsläpp (Lundström, et al., 2009). Ungefär 45 % av 
jordbruksmarkens lustgasavgång uppskattas komma från djurhållningen 
(Mallard, 2006). Majoriteten av lustgasen bildas i jorden främst orsakat 
genom användning av organiskt kvävegödningsmedel, men även 
produktion och/eller inköp av syntetiska kvävegödningsmedel, inköp av 
fodermedel (från utlandet och inom Sverige) samt stallgödselhanteringen 
bidrar med betydande andelar utsläpp av lustgas (Skiba & Smith 1996; 
Mosier, 1994). Djurhållningen medverkar därmed till ökad 
lustgastillförsel till atmosfären genom dels tillverkning, inköp och 



16 

spridning av handelsgödsel, dels produktion och/eller inköp av 
proteinfoder (där odling, processning och transporter påverkar) och dels 
hantering, lagring och spridning av stallgödsel (Lundström, et al., 2009; 
Jordbruksverket, 2009a; Henriksson, 2014). 

Lustgasen produceras genom mikrobiella processer då 
sönderdelning och mineralisering sker av mineralgödningsmedel, 
kväveföreningar i gödsel, växtrester och andra organiska material 
(Hofstra & Bouwman, 2005). Beroende på syretillgången i dessa 
processer sker antingen nitrifikation (aerob process) eller denitrifikation 
(anaerob process) (Henriksson, 2014). Allmänt betraktas processer som 
sker genom denitrifikation som mest bidragande till lustgasutsläpp 
(Wrage et al., 2004), dock kan även nitrifikation bidra med betydande 
lokala utsläpp till de sammanlagda utsläppen av lustgas (Kavdir et al., 
2008). Henriksson (2014) förklarar att lustgasavgången framförallt 
påverkas av kvävetillgången i marken eftersom tillgången på nitrat (NO3-

), nitrit (NO2-) och lättillgängligt kol (C) fungerar som föda för 
denitrifierande bakterier. Lustgasavgången visar sig även ske i större 
omfattning om markens porer är fyllda med 65-85 % vatten (Flechard et 
al., 2007). Andra viktiga markförvaltningsmetoder som inverkar på 
produktionen av lustgas är mängden och tiden för tillsättningen av kväve 
till jorden, markstrukturen och vattendräneringen samt surhetsgraden 
(Hofstra & Bouwman, 2005; Singurindy et al., 2009; Kaiser et al., 1998). 
Vid tillsättning av kväve förklarar Hofstra & Bouwman (2005) att både 
markfuktigheten och temperaturen är viktiga att beakta. Vidare förklarar 
Henriksson (2014) att ett lågt pH i marken ökar lustgasutsläppen och att 
dålig dränering av marken ger upphov till jordpackning, vilket ökar 
sannolikheten för anaeroba förhållanden och därmed denitrifikation och 
ökade lustgasutsläpp. 

 I stallgödsel produceras lustgas under begränsade syreförhållanden 
genom samma processer som sker i marken (Bouwman, 1997). Stor 
lustgasproduktion sker särskilt i lagrad djurströbädd, men produktion 
sker även i den ytskorpa som bildas på lagrat och utspätt slam, i lagrat 
fastgödsel och i det gödsel som djuren ger från sig på bete (Petersen et 
al., 2013). Vid stallgödselspridning sker direkta utsläpp av lustgas till 
atmosfären (Henriksson, 2014). Stallgödselhantering orsakar även 
indirekta utsläpp av lustgas genom att gasen skapas av kväveoxider eller 
ammoniak och sedan deponeras med nederbörden utanför 
djurhållningsgården (Jordbruksverket, 2009a).   
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Koldioxidemissioner (CO2) 

Jordbruksverket (2008a) förklarar att det totala växthusgasutsläppet i 
Sverige varje år motsvarar 65 miljoner ton koldioxid och att jordbruket, 
däribland lantbrukets djurhållning, bidrar med omkring 12 miljoner ton 
(19 %) av dessa från fossila bränslen och markanvändning.  

Fossilt CO2 

Koldioxid avges vid förbränningar av olika typer av fossila bränslen för 
energiändamål inom lantbrukets djurhållning och orsakar 
klimatpåverkan (Nilsson, 2007). Djurhållningens energibehov i Sverige 
för de vanligaste lantbruksdjuren uppskattas till ungefär 6,8 TWh per år 
(Lundström, et al., 2009). Energin används dels i processer och 
aktiviteter på gårdarna som huvudsakligen berör fältarbete, mjölkning, 
bränsle för uppvärmning (eldningsolja och biobränslen), 
spannmålstorkning och el (Henriksson, 2014; Berglund et al., 2009). Dels 
i industriella processer till framförallt foder- och 
mineralgödselproduktion och även import av foder- och mineralgödsel 
(koldioxidutsläpp från odling, processning och transport) 
(Jordbruksverket, 2009a). Dels även inom transportsektorn, 
huvudsakligen som drivmedel till fordonen (Ahmad & Wyckoff, 2003).   

Biogent CO2  

Kol (C) cirkulerar i ett biogeokemiskt kretslopp där kolet omsätts mellan 
jordens olika kolreservoarer (biosfären, geosfären, hydrosfären och 
atmosfären) (IDF, 2010). Koldioxidutsläpp till atmosfären från 
lantbrukets djurhållning sker till största del från långtidslagrade kol i 
vegetation och mark genom att markens kolbalans rubbas (Solomon et. 
al., 2009). Detta innebär att de huvudsakliga koldioxidutsläppen sker dels 
då marken omvandlas från sitt naturliga tillstånd till jordbruksmark 
(avskogning och jordbearbetning) och dels då strategierna för växtodling 
ändras på gården, t.ex. att gården går från att odla fleråriga till årliga 
grödor (Cederberg et al., 2013). Vidare anser FAO (2006) att den enskilt 
största klimatpåverkande faktorn från lantbrukets djurhållning är den 
när skogsavverkning sker för att ta fram odlingsmark. Dock är viktigt att 
poängtera att ingen sådan utvidgning av odlingsmark sker i Sverige, men 
genom import av fodermedel (främst soja) bidrar den svenska hållningen 
av lantbrukets djur till förändrad markanvändning i bland annat 
Sydamerika och därmed ökade utsläpp av koldioxid till atmosfären 
(Paustian et. al., 2000; Lundström, et al., 2009).  
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De förhållanden i jordbruket som främst inverkar på mängden 
koldioxid som frigörs till atmosfären är den begynnande mängden 
organiskt kol i marken, markens struktur, oxidationstiden för organiskt 
material i marken samt klimatförhållandena (Johnston et al., 2009; 
Bolinder et al., 2010). Vid brukning av jordar med hög mullhalt sker 
syresättning av marken och det sker en successiv nedbrytning av det 
organiska materialet, vilket gör att koldioxid frigörs (Jordbruksverket, 
2009a). Detta utsläpp genom koldioxidavgång från uppodlade mulljordar 
utgör en stor klimatpåverkande faktor från lantbrukets djurhållning 
(Jordbruksverket, 2008a).  

Koldioxid släpps även ut från respiration och gödsel av lantbrukets 
djur (Jordbruksverket, 2009a). Dock kan dessa utsläpp till atmosfären 
antas vara koldioxidneutrala (±0), eftersom denna frigivna koldioxid 
mycket snabbt återupptas i kolets kretslopp (IDF, 2010).     

Det är även viktigt att belysa att betesmarker för lantbrukets 
djurhållning är betydelsefulla kolsänkor, d.v.s. att växter tar upp 
koldioxid ur luften och därmed att det sker en inbindning av koldioxid 
som till viss del sänker koldioxidförekomsten i atmosfären (Lal, 2004; 
Jordbruksverket, 2008a).  

Metanproduktion (CH4) 

De huvudsakliga metanutsläppen från lantbrukets djurhållning kommer 
från de idisslande lantbruksdjurens enteriska fermentering, genom att 
metan bildas som en biprodukt (främst) i vommen hos djuren (Johnson 
et. al., 1994). Denna foderspjälkningsprocess möjliggör att idisslare kan 
smälta cellulosa (Ramin, 2013). Processen fungerar genom att miljarder 
av mikrober i den anaeroba miljön i vommen sönderdelar fodret 
(cellulosan) till lättflyktiga fettsyror, vätgas (H2) och koldioxid (CO2), 
samtidigt sker metanbildningsprocessen genom att vätgasen och 
koldioxiden används som substrat för att producera metan som sedan 
avgår genom idisslarnas utandningsluft (Johnson et. al., 1994; Ramin, 
2013). Syftet med den metanbildande processen är att undvika långvarigt 
hög surhetsgrad i vommen som initieras vid bildningen av vätgas 
(Johnson & Johnson, 1995). Henriksson (2014) förklarar att mängden 
metan som bildas beror på djurparametrar (framförallt art, ras och 
produktivitet), foderintaget samt struktur och 
fodernäringssammansättningen. Skillnader i metanproduktion mellan 
individer kan delvis även förklaras genom skillnader i vommarnas 
mikrobiella samhällen (Johnson & Johnson, 1995; Ramin, 2013).  
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Metan bildas även i gödsel och avges i djurstallarna samt under 
lagring (Steed & Hashimoto 1994; Jordbruksverket, 2009a). I Sverige sker 
utsläppen av metan via gödsel huvudsakligen från nötkreatur och svin 
(Jordbruksverket, 2008a). Metanbildningen sker från det kvarvarande 
osmälta organiska material som finns i gödslet, under liknande anaeroba 
betingelser och genom samma processer som i vommen (Petersen et al., 
2013). Grisar har mycket svårt att bryta ned cellulosa, vilket innebär att 
gödslet innehåller många ämnen som mikroorganismer i stallgödsel och 
även jord kan bryta ned till metan (Jordbruksverket, 2009a). Vidare har 
mängden flytgödsel ökat genom åren inom hållningen av lantbrukets 
djur, de anaeroba miljöer som råder i flytgödsel gynnar metanbildning 
och därmed även utsläpp till atmosfären (Henriksson, 2014; Petersen et 
al., 2013). Samtidigt har dock många flytgödselanläggningar någon form 
av teckning, vilket minskar risken för metangasutsläpp (Pimentel et al., 
2005).  

Konventionell mjölkproduktion med sikte på en 
hållbar djurhållning ur miljösynpunkt (del 2) 

För en hållbar djurhållning ur miljösynpunkt för svensk konventionell 
mjölkproduktion krävs att särskild hänsyn tas till aspekter kopplade dels 
till hanteringen av djuren och dels till produktions- och 
behandlingssystemen på gårdarna (Lundström, et al., 2009). Tabell 3 
visar en sammanställd översikt över hur den konventionella 
mjölkproduktionen bör utformas med sikte på en hållbar djurhållning ur 
miljösynpunkt.  
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Tabell 3. Översikt över hur den svenska konventionella mjölkproduktionen bör 
utformas med sikte på en hållbar djurhållning ur miljösynpunkt. Tabellen är 
sammanställd på basis av referenserna i studien. 
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Nedan redogörs för hur mjölkproduktionen bör utformas med sikte på 
en hållbar djurhållning ur miljösynpunkt.  

Välmående djur för minskad miljöpåverkan 

En förutsättning för att åstadkomma hållbar mjölkproduktion, där både 
producentens ekonomi och miljön gynnas, är att kona är friska och 
välmående (De Boer, 2003). Ökad sjuklighet bland kona innebär, utöver 
stort djurlidande, kraftigt försämrad foderomvandling hos djuren och en 
förlängd uppfödningstid, vilket medför en ökad foderåtgång samt en 
ökad stallgödselproduktion som i sin tur orsakar större utsläpp av 
näringsämnen till den omgivande miljön (Nygren, et al., 2010). Den 
vanligaste sjukdomen bland mjölkkor är juverinflammation och ca 15 % 
av landets mjölkkor har sjukdomen (Jordbruksverket, 2016a). Inom 
mjölkproduktionen är det därför viktigt att det finns rutiner för att 
regelbundet kontrollera mjölkkornas hälsa och särskilt se över deras 
juverhälsa för att minska både lidandet och miljöpåverkan (Roxström, 
2001; De Boer, 2003). Ett effektivt sätt att kontrollera djurhälsan inom 
produktionen är att utforma något form av hälsoprotokoll för djuren som 
regelbundet används vid inspektion av djuren (Roxström, 2001).   

Behovet av rekryteringsdjur är idag stort (ca 40 %) inom den 
konventionella mjölkproduktionen, mjölkkorna används normalt i 
produktion under 2,4 laktationer (mjölkningscykler) (Bertilsson et al., 
1997). Garnsworthy (2004) förklarar att rekryteringen av mjölkkor utgör 
en stor bidragande faktor till växthusgasutsläpp från mjölkproduktionen, 
eftersom ca 27 % av metangasen produceras av rekryteringskvigor. 
Därför är det viktigt att djurhållningen för mjölkproduktion utformas 
med en så låg rekryteringsprocent som möjligt för att minska 
miljöpåverkan (Sewalem et al. 2008; Garnsworthy, 2004). Detta kan 
uppnås genom förbättrad reproduktiv hälsa som i sin tur ökar konas 
livslängd och därmed reducerar behovet av rekryteringskvigor, vilket 
innebär att metanproduktionen kan komma att minska med ungefär 20 % 
(Lundström, et al., 2009; Garnsworthy, 2004).   

Användningen av läkemedel bland mjölkkorna (t.ex. antibiotika och 
antiinflammatoriska medel) bör reduceras till minsta möjliga för en 
hållbar djurhållning ur miljösynpunkt (Cabello, 2006). Detta eftersom 
uppemot 80 % av läkemedlen som lämnar konas kroppar genom gödslet 
kan vara oförändrade och ännu i sin aktiva form, vilket innebär att när 
gödslet sedan sprids utöver åkermarker kan läkemedlen påverka markens 
organismer och deras omvandling och nedbrytning av näringsämning 
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(Sarmah et al., 2006). Detta resulterar i att markens organismer inte kan 
omsätta näringsämnen lika effektivt (Jordbruksverket, 2009b).  

Avelsarbete för hållbara djur och minskad miljöpåverkan 

Hänsyn bör tas till mjölkkornas genetiska förutsättningar i produktionen 
för att minska miljöpåverkan och öka hållbarheten (Löf, et al., 2007). 
Detta eftersom olika mjölkkoraser har framavlats utifrån fokus på olika 
egenskaper, vilket har kommit att innebära att risken för sjuklighet och 
sämre fertilitet varierar mellan raserna och därmed även behovet av 
resurser (foder och läkemedel) med bidragande miljöpåverkan 
(Hoffmann, 2010). Exempelvis har Holsteinrasen ökad risk för sjuklighet 
och försämrad fertilitet framför svenskt rödbrokigt boskap (Nygren, et al., 
2010). Det innebär att de mjölkkoraser som framavlats med prioritet på 
hälsa och reproduktion bör väljas framför andra för en hållbar 
djurhållning ur miljösynpunkt (Hoffmann, 2010). En hållbar koras är 
framavlad utifrån breda avelsmål, d.v.s. där produktion balanserats mot 
funktionella egenskaper så som hälsa och reproduktion (Olesen et al., 
2000).  

Utfodring för minskad miljöpåverkan  

Val av fodermedel, foderstatens utformning, odlingsmetoder samt ett 
arbete för förbättrat foderutnyttjande bland mjölkkorna är faktorer som 
även bör beaktas för minskad miljöpåverkan från mjölkproduktionen 
(Fox & Tylutki, 1998).  

Genom analyser är det visat att användning av stora andelar närodlat 
foder i mjölkproduktionen påverkar miljön positivt och att det i 
synnerhet är angeläget att finna hållbara alternativ till den import av soja 
som idag sker (Flysjö et al., 2008). Tänkbara alternativ för minskat 
beroende av sojamjöl är ökad användning av vallfoder i foderstaten samt 
större mängder ärtor och agrodank (Lundström, et al., 2009). Ökad 
användning av rapsmjöl är även ett alternativ, dock kräver detta en 
omfattande ökning av den svenska rapsodlingen (Jordbruksverket, 
2008b).   

Även om både mängden och typen av protein är viktig i mjölkkornas 
foder bör risken för överutfodring av protein beaktas (Fox & Tylutki, 
1998). Dock sker ofta en avsiktlig överutfodring på mjölkgårdar i syfte att 
inte riskera näringsbrist hos korna och därmed sämre mjölkproduktion 
(Nadeau & Gustafsson, 2003). Överutfodring av protein bland mjölkkorna 
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bör beaktas eftersom det kväve som djuren inte utnyttjar utsöndras i 
urinen och gödslet, vilket orsakar kväveläckage till miljön (Kumm 2004).       

Ett ökat foderutnyttjande hos mjölkkorna bör även främjas, genom 
att förbättra djurens utnyttjande av kväve i fodret vilket reducerar risken 
för kväveläckage till miljön (Lundström, et al., 2009; Kumm 2004). För ett 
förbättrat foderutnyttjande bland mjölkkorna bör avelsarbetet särskilt 
beaktas, men även valet av foder och utfodringsrutinerna (t.ex. mängden 
och intervall) (Tamminga, 1992).  

Balanserad foderproduktion för minskad miljöpåverkan  

En del av den miljöpåverkan som djurhållningen för konventionell 
mjölkproduktion orsakar kommer från den åkermark (växtodling) som 
används för foderproduktion (Collier et. al., 2006). Bergström & Dahlin 
(2005) förklarar att en grundprincip för hållbara jordbruk är att gårdarnas 
in- och utflöden av växtnäringsämnen är balanserad. Vidare förklarar de 
att djurhållningen som bedrivs på mjölkgårdar utgör en central faktor för 
gårdarnas växtnäringscirkulation. Genom att optimera både 
foderodlingen och djurhållningens växtnäringsflöden kan jordbrukets 
klimatpåverkan och bidrag till övergödning minskas radikalt (Kumm 
2004).  

Som ett resultat av användningen av handelsgödsel i foderodlingen 
har djurhållningen för mjölkproduktion i många fall blivit möjlig att 
geografiskt separera från växtodlingen, d.v.s. att fodret kan produceras 
på en plats och konsumeras på en annan (Bacon et. al., 1990). Detta 
orsakar dock ökade risker för näringsläckage till den omgivande miljön 
från många mjölkgårdar eftersom det råder obalans mellan mängden 
producerad stallgödsel och tillgången till åkerareal för gödselspridning 
(Bergström & Dahlin, 2005). Därför bör konventionella mjölkgårdar 
utformas med en god balans mellan antalet kor (producerad mängd 
stallgödsel) och tillgänglig åkerareal (växtodlingsyta för gödselspridning) 
för optimala växtnäringsflöden och därmed minsta möjliga 
miljöpåverkan (Kumm 2004; Lundström, et al., 2009).  

Stallgödselhantering för minskad miljöpåverkan  

Både hanteringen och användningen av stallgödsel i djurhållningen för 
konventionell mjölkproduktion påverkar miljön (Lundström, et al., 
2009). Stallgödseln har både övergödande och försurande verkan 
beroende på att gödseln avger ammoniak (Bergström & Dahlin, 2005). 
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Vid nedbrytning av gödseln under anaeroba förhållanden kan både 
lustgas och metan bildas, vilka bidrar till växthuseffekten (Lundström, et 
al., 2009). Stallgödseln kan även innehålla läkemedelsrester (i sin ännu 
aktiva form), vilka påverka markens organismer och deras omvandling 
och nedbrytning av näringsämning negativt (Sarmah et al., 2006). 

De konventionella mjölkgårdar som till största del är 
självförsörjande på foder har även bra förutsättningar för att tillvarata 
gårdens producerade stallgödsel (Amon et. al., 2006). De 
gödsellagringssystem som gårdarna använder ska vara väl utformade och 
därmed se till att minimera växtnäringsförluster under den period som 
gödslet lagras (Malgeryd et al., 2002). Lagringskapaciteten av gödslet ska 
även vara tillräckligt stor så att spridning av det kan ske under en optimal 
period (Lundström, et al., 2009).  

Vid gödsellagring är kväveförluster genom ammoniakavgång större 
för fastgödsel än flyt- och kletgödsel, beroende på att syretillgängligheten 
är större vid fastgödsellagring (Kumm 2004). För att minska avgången 
kan torv användas som strömedel eftersom detta material binder in 
ammoniumkväve, vilket gör att förlusterna minskas (Malgeryd et al., 
2002). Dock bör miljöpåverkan från den torvtäkt som används jämföras 
mot miljöpåverkan från kväveförlusterna (Amon et. al., 2006). Behållarna 
för lagring av flytgödsel ska även vara täckta, vilket tekniskt kan lösas 
genom användning av täck- och takmaterial eller naturligt svämtäcke 
som spontant bildas på flytgödseln (Malgeryd et al., 2002).  

Djurhållningens lokalisering och koncentration för minskad 
miljöpåverkan  

Merparten av de svenska konventionella mjölkgårdarna återfinns i 
landets södra regioner (Andersson, 2004). Vad som är problematiskt med 
detta är att dessa områden i stor utsträckning sammanfaller med 
områden som klassificerats som särskilt känsliga av Jordbruksverket 
(Lundström, et al., 2009). För minskad risk för kväveläckage från 
mjölkgårdarnas djurhållning bör därför produktionerna i större 
omfattning lokaliseras till inre Götaland och Svealand eller till 
Mälardalen där lerjordsbaserade slättområden dominerar (Kumm, 2004; 
Bilotta et. al., 2007).  

Den konventionella mjölkproduktionen genomgår 
strukturrationalisering och blir alltmer specialiserad, vilket orsakar en 
betydligt ökad risk för lokal miljöpåverkan (Lindholm, 2000; Collins & 
Wall, 2006). Andersson (2004) förklarar att det som krävs för att 
strukturrationaliseringen ska övergå i en annan riktning är att det 
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tillkommer andra pådrivande faktorer som antingen är lika starka eller 
starkare (t.ex. styrmedel) och som ökar konkurrenskraften från 
småskaliga alternativ. Detta skulle leda till fler småskaliga mjölkgårdar 
med mindre lokala miljöpåverkan (Collins & Wall, 2006).  

Enligt miljölagstiftningen är djurhållning med stora besättningar 
tillståndspliktig, vilket är fördelaktigt för miljön eftersom villkor för 
minskad miljöpåverkan från mjölkgårdar kan krävas i tillståndet 
(Lundström, et al., 2009).  

Biogasproduktion för minskad miljöpåverkan  

Att använda gödselbaserad biogasproduktion på mjölkgårdarna skapar 
tvåfaldig klimatnytta eftersom dels utsläppen av lustgas och metan 
minskas vid stallgödsellagringen och dels att möjligheten att utnyttja 
förnyelsebar energi ökar (Börjesson & Berglund, 2007). De rötrester som 
biogasproduktionen bildar utgör värdefulla gödselmedel då 
kvävetillgängligheten i dessa är större än i stallgödsel (Baky et al., 2006). 
Biogasproduktionen innebär även en minskad risk för smittspridning 
med gödslet till omgivningen (Börjesson & Berglund, 2007).  

Andelen gårdsbaserade biogasanläggningar i landet är dock lågt och 
för att öka teknikutvecklingen för framställning av gödselbaserad biogas 
har ”Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent” föreslagit att 
man inför ett investeringsstöd i landsbygdsprogrammet (SOU, 2007). Ett 
förslag till hur detta ska utformas har utarbetats av Jordbruksverket 
(Jordbruksverket, 2008c).    

Utmaningar för mjölkproducenter för att bedriva 
en framtida hållbar djurhållning ur miljösynpunkt 
(del 3) 

Utmaningarna som mjölkproducenter står inför för att kunna bedriva en 
framtida hållbar djurhållning ur miljösynpunkt är många och för ett 
antal av dem krävs att ett globalt perspektiv anläggs, då handel med djur 
och insatsvaror sker över hela världen (Flysjö et al., 2008; Lundström, et 
al., 2009; Lindholm, 2000). I tabell 4 redovisas en sammanställning, 
baserat på referenserna i studien, med de huvudsakliga utmaningar som 
mjölkproducenterna står inför för att kunna bedriva en framtida hållbar 
djurhållning ur miljösynpunkt. 
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Nedan redogörs för de huvudsakliga utmaningar som mjölkproducenter 
står inför för att kunna bedriva en framtida hållbar djurhållning ur 
miljösynpunkt.   

Den globala handeln 

Handel med avelstjurar (amerikanska Holsteintjurar och deras 
sädesvätska) är problematiskt eftersom de svenska mjölkkorna genom 
detta riskerar att få försämrad hälsa och fertilitet (Nygren, et al., 2010). 
Detta beroende på att dessa tjurars avelsindex framförallt är grundade på 
produktionsdata och inte på hälsoaspekter (Philipsson & Lindhé, 2003), 
vilket ökar behovet av resurser (t.ex. rekryteringsdjur och foder) i den 
svenska produktionen.  På sikt ger detta ökad miljö- och klimatpåverkan 
(Hoffmann, 2010). 

Handeln med insatsvaror (t.ex. konstgödsel och proteinfoder) är 
även problematisk för en hållbar djurhållning, eftersom den ger stor 
miljö- och klimatpåverkan genom utsläpp från odling, processning och 
transport (Jordbruksverket, 2009a; Ahmad & Wyckoff, 2003). Utsläppen 
genereras främst från odlingsförhållandena (främst för soja), 

Tabell 4. De huvudsakliga utmaningar som svenska mjölkproducenter står inför för att 
kunna bedriva en framtida hållbar djurhållning ur miljösynpunkt. Tabellen är 
sammanställd på basis av referenserna i studien. 
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användningen av GMO-grödor (t.ex. soja och raps) samt användningen 
av olja för transporterna (Jensen, 2014; Jordbruksverket, 2009a).  

Global handel innebär även rörelse av människor och avelsdjur 
mellan Sverige och andra länder samt kontinenter, vilket ökar 
spridningen av smittsamma sjukdomar till Sveriges mjölkkor (Lindholm, 
2000). Detta medför ökad användning av läkemedel som till stor del 
hamnar i kornas gödsel och som sedan sprids utöver åkermarker, vilket 
påverkar markens organismer och deras omvandling samt nedbrytning 
av ämning negativt (Sarmah et al., 2006). 

Strukturrationalisering och specialisering  

Detta innebär att det blir färre och större mjölkgårdar i landet 
(Lindholm, 2000), vilket orsakar en ökad risk för dels lokal miljöpåverkan 
och dels större utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringar 
(Collins & Wall, 2006). 

Målkonflikt mellan betesgång och ökad metanproduktion  

Att hålla mjölkkor på bete är önskvärt för att bevara naturtyper med stor 
biologisk mångfald (Jordbruksverket, 2015b). Betesgång är även 
fördelaktigt eftersom det bidrar till ett minskat behov av energi för skörd, 
lagring och utfodring (Fox & Tylutki, 1998). Dock producerar mjölkkorna 
på bete mer metan eftersom gräset innehåller mycket kolhydrater som 
gynnar megaproduktionen, vilket i sin tur påverkar klimatet negativt 
(Henriksson, 2014). 

Stallgödsellagring 

En stor andel av stallgödseln måste lagras innan den kan användas där 
den gör maximal nytta (Lundström, et al., 2009). Vad som är 
problematiskt är att lagringen av gödseln genererar växthusgaser som 
påverkar klimatet negativt (Malgeryd et al., 2002).  

Förändrad foderodling och betessäsong av klimatförändringar 

Klimatförändringar estimeras skapa förändrade förutsättningar för 
foderodling i landet (Nygren, et al., 2010). Generellt uppskattas klimatet 
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bli allt varmare och även att odlings- och betessäsongen blir längre, 
samtidigt som nederbördsförhållandena ändras till att orsaka mer torka i 
öster och ökad nederbörd i väster (Lundström, et al., 2009). Dessa 
förändringar ger möjlighet till nya fodergrödor i landet, men orsakar 
lokalt gradvisa ändringar av växtföljder och strategier för mjölkkornas 
betesgång (Jordbruksverket, 2015b). Detta kan komma att påverka den 
omgivande miljön negativt (Collins & Wall, 2006). Förändringarna kan 
även påverka förutsättningarna för djurhållningen lokalt (Lundström, et 
al., 2009).     

Förändrad djurhälsa och miljö av klimatförändringar  

Friska djur belastar miljön och klimatet i liten omfattning och är därför 
viktiga att främja (Roxström, 2001). Dock kan förändringar i klimatet 
medföra att tidigare sällsynta sjukdomar hos mjölkkorna etablerar sig 
(Lundström, et al., 2009). Detta orsakar ökad risk för spridning av 
zoonoser och antibiotikaresistens som i sin tur kräver mer resurser och 
som ökar belastningen på miljön och klimatet (Nygren, et al., 2010).  
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Diskussion 

Ur denna litteraturstudie framgår att hållningen av Sveriges 
lantbruksdjur påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaserna 
lustgas, koldioxid och metan (Lundström, et al., 2009; Gerber, et al., 
2013). Utsläppskällorna framkommer vara handelsgödsel, fodermedel, 
stallgödsel och slam, lantbruksdjurens direkta avföring, fossila bränslen, 
jordbearbetning och de idisslande lantbruksdjurens enteriska 
fermentering (Henriksson, 2014; Petersen et al., 2013; Nilsson 2007). 
Utsläppen visar sig ske både genom produktioner, processer och 
aktiviteter på gårdarna samt genom importer av fodermedel och 
mineralgödsel till gårdarna (Jordbruksverket, 2009a; Jordbruksverket, 
2008a). Ur litteraturstudien framkommer även att det inom svensk 
konventionell mjölkproduktion krävs att särskild hänsyn tas till aspekter 
kopplade dels till djurhanteringen och dels till produktions- och 
behandlingssystemen för att bedriva en hållbar djurhållning ur 
miljösynpunkt (Lundström, et al., 2009). Vidare anser flertalet referenser 
i studien att utmaningarna som mjölkproducenter står inför för att kunna 
bedriva en framtida hållbar djurhållning ur miljösynpunkt är många. 
Även att ett globalt perspektiv behöver beaktas, eftersom handel med 
djur och insatsvaror sker över hela världen och orsakar miljö- och 
klimatproblem.  

Utifrån perspektivet av ett förändrat klimat är samspelet mellan 
lantbrukets djurhållning och den omgivande miljön viktigt att förstå. 
Denna förståelse skapas genom att dels analysera befintlig kunskap inom 
området och dels resonera kring framtida förhållanden (Lundström, et 
al., 2009). För att effektivt kunna tillgodose sig god förståelse och driva 
arbeten och projekt för en hållbar djurhållning krävs ett underlag som 
presenterar vetenskapliga fakta lättöverskådligt och ger en helhetssyn 
(Nilsson 2007). Detta är anledningen till att denna studie är viktig. De 
sammanställningar och tydliggöranden som studien gör av befintlig 
forskning gör den användbar som ett samlat underlag till klimatprojekt 
bland både lantbrukare (särskilt mjölkproducenter) och forskare.  
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Klimatpåverkan genom växthusgasutsläpp från 
lantbrukets djurhållning 

Trots att variationer av jordens klimat alltid funnits verkar den 
utveckling som ses idag vara extraordinär (Jordbruksverket, 2009a) och 
för flertalet kritiska miljö- och klimataspekter är lantbrukets djurhållning 
en sektor med stor påverkan ur ett globalt perspektiv (Lundström, et al., 
2009). Henriksson (2014) förklarar vidare att den svenska hållningen av 
lantbrukets djur ligger bakom en stor andel av landets bildande av 
växthusgaser, samtidigt som klimatpåverkan även sker genom import av 
foder och mineralgödsel till svenska jordbruk. Författaren belyser 
därigenom att utländska växthusgasutsläpp även är en svensk 
angelägenhet och att klimatpåverkan från det svenska lantbrukets 
djurhållning kan ses som en komplex fråga.   

Totalt sett har det svenska jordbrukets utsläpp av lustgas minskat 
beroende på dels minskad användning av handelsgödsel och dels 
minskat djurantal (Singurindy et al., 2009), dock utgör lustgas fortfarande 
en av jordbrukets viktigare klimatpåverkande utsläpp (Jordbruksverket, 
2009a). Att lustgasavgången inte har minskat i större omfattning förklarar 
Mallard (2006) främst beror på att dagens konventionella 
mjölkproduktion kräver förhållandevis stora mängder 
mineralgödselmedel, vilket är bekymmersamt eftersom tillverkningen av 
mineralkväve orsakar lustgasutsläpp.  

Då koldioxidutsläppen från förbränningar av fossila bränslen inom 
lantbrukets djurhållning varierar stort beroende på 
produktionsinriktning och teknikval menar Nilsson (2007) att lantbrukare 
har möjlighet till att göra aktiva val för minskade utsläpp. Exempelvis 
förklarar författaren att lantbrukare kan välja ekologisk djurhållning och 
nyare teknisk utrustning för att reducera utsläppen. Vad som är 
intressant med koldioxidutsläppen från lantbrukets djurhållning är att de 
till viss del kompenseras av ett upptag av koldioxid i marken (Lal, 2004). 
Koldioxidupptag inom jordbruket sker framförallt genom odling av 
fleråriga grödor (t.ex. energiskog och vall) och genom inbindning i 
naturbetesmarker (Jordbruksverket, 2009a). Lal (2004) framhåller att en 
ökad kolinlagring i åker- och betesmarker på lång sikt bör kunna främja 
både lantbruksföretagarens ekonomi och miljön. Detta menar författaren 
eftersom behovet av mineralgödselkväve och slam för spridning kan 
antas minska då markens kollager är stort, vilket reducerar både 
utgifterna för lantbrukaren och risken för näringsläckage till 
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omgivningen. Idag är dock koldioxidavgången från markanvändningen 
större än den inbindning som sker i marken (Jordbruksverket., 2015b).  

Även om metangasutsläppen från lantbrukets idisslande djur är 
oundvikliga, kan mängden påverkas av bl.a. djurparametrar, fodrets 
smältbarhet och utfodringsnivån (Henriksson, 2014). Djur som äter 
mycket grovfoder (t.ex. klöver och gräs) producerar generellt mer 
metangas i vommen än andra (Ramin, 2013). En intressant aspekt med 
avseende på detta beskriver Johnson et. al. (1994) vara att lantbrukare 
som valt att ställa om sin djurhållning till ekologisk för minskade 
växthusgasutsläpp samtidigt kommit att öka metangasutsläppen, 
eftersom ekologiska djur äter mer grovfoder och därmed generellt 
producerar mer metangas.  

Med denna litteraturstudie som utgångspunkt kan sägas att faktorer 
som är viktiga att beaktas för reducerade metangasutsläpp från 
stallgödsel inom lantbrukets djurhållning är utfodringen, betesperiodens 
längd och flytgödselsanläggningarnas teckning. Detta eftersom dessa 
faktorer kan påverka både de direkta och indirekta utsläppen till 
atmosfären (Jordbruksverket., 2016b).  

Med denna litteraturstudie som utgångspunkt kan sägas att ett 
fortsatt kunskapsbygge om hur den svenska hållningen av lantbrukets 
djur påverkar klimatet genom import av insatsvaror är nödvändigt för en 
fullständig förståelse för djurhållningens klimatpåverkan genom 
växthusgasutsläpp.  

Utformning av svensk konventionell 
mjölkproduktion för en hållbar djurhållning ur 
miljösynpunkt 

Flertalet studier visar att det idag sker mycket forskning kring vilken 
utformning av svensk konventionell mjölkproduktion som egentligen är 
bäst ur miljösynpunkt (med avseende på lägsta möjliga näringsläckage 
samt utsläpp av läkemedelsrester) och resultatet beror delvis på vilken 
besättningsstorlek miljöanalysen utgår från. Henriksson (2014) förklarar 
att besättningsstorleken framförallt har betydelse då vissa produktions- 
och behandlingsystem inte är ekonomiskt eller praktiskt möjliga i små 
respektive stora besättningar.   

Att hålla mjölkkorna friska och långlivade är viktigt för det totala 
mjölksystemets miljöeffektivitet och hållbarhet ur miljösynpunkt 
(Nygren, et al., 2010). I relation till detta föreslår flertalet av denna 



32 

litteraturstudies referenser ökad mjölkavkastning per mjölkko som en 
åtgärd för minskad miljöpåverkan. Garnsworthy (2004) förklarar att detta 
skulle innebära att mjölkkornas belastning slås ut på större mängder 
mjölk och att miljöpåverkan därmed minskas per liter mjölk. Författaren 
förklarar dock att förändringen kan innebära ökade miljökostnader (för 
exempelvis foderproduktionen). Dessutom räcker det inte med en ökad 
mjölkavkastning per mjölkko för bättre miljöprestanda om 
konsumtionen samtidigt skulle anses öka (Lundström, et al., 2009). 
Behovet av mer kunskap om veterinära läkemedel och 
toxicitetsbedömningar av pesticider beskrivs även i många studier som 
stort. Anledningen är främst att bättre kunskap genererar bättre kontroll 
och begränsning av läkemedelsspridning samt näringsläckage till 
omgivningen, vilket ger minskad påverkan på markens organismer och 
deras omsättning av näringsämnen (Cabello, 2006; Sarmah et al., 2006).   

Även en lantbrukares beaktande av djurens genetiska förutsättningar 
har stor betydelse för mjölkproduktionens miljöpåverkan (Löf, et al., 
2007). Utifrån denna litteraturstudie kan sägas att valet av mjölkkor bör 
göras utifrån de raser som framavlats för hållbarhet, d.v.s. låg risk för 
sjukdom och försämrad fertilitet, och inte enbart för högavkastning. 
Detta för att minska behovet av resurser, i form av foder och läkemedel, 
vilka ökar belastningen på miljön (Hoffmann, 2010). Vidare framgår ur 
min litteraturstudie att avelsarbetet är viktigt att belysa eftersom 
förutsättningarna för hållbara djur skapas genom detta. De avelsmål som 
särskilt bör beaktas för hållbara djur är enligt Olesen et al. (2000) bättre 
hälsa och fertilitet ���, förbättrat foderutnyttjande, ökad sjukdomsresistens 
och minskad känslighet för miljöförändringar.  

 Inom utfodring och foderproduktion på mjölkgårdarna framgår det 
genom denna litteraturstudie finnas kunskapsluckor om olika åtgärders 
effekter på miljön. Flertalet studier visar på att lantbrukare gärna 
importerar foder, överutfodrar med protein och geografiskt separerar 
djurhållningen från växtodlingen för att öka produktionens effektivitet 
och ekonomiska lönsamhet. Därmed tas mycket liten hänsyn till 
miljöpåverkan (Fox & Tylutki, 1998). För en förbättrad miljömedvetenhet 
bland lantbrukare förklarar Lundström et al. (2009) att det krävs bättre 
kunskap om enskilda åtgärders miljöeffekter samt hur förändringar i 
produktionen inverkar på hela systemet och därmed även bidrar till 
förändringar i miljön.  

Möjligheterna att minska växthusgasutsläppen från 
mjölkproduktionens stallgödselhantering är många. Samtidigt förklarar 
Bergström & Dahlin (2005) att en grundförutsättning är att dels hushålla 
med kvävet, d.v.s. vidta åtgärder för minskade kväveförluster och 
överutfodring av protein och dels reducera förlusterna av reaktiva 
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kväveföreningar och metan (t.ex. genom ändamålsenlig teknisk 
utformning). Konsekvenserna av ett lågt kväveutnyttjande i stallgödseln 
och samtidigt stor användning av mineralgödselkväve är att det sker både 
högre lustgasemissioner (pga. större cirkulation av kväve i systemet) och 
växthusgasutsläpp (från produktionen av mineralgödseln) (Lundström, et 
al., 2009).  

Ett effektivt medel för att minska växthusgasutsläppen från 
mjölkproduktionens djurhållning visar sig genom denna litteraturstudie 
vara att använda gödselbaserad biogasproduktion. Från gårdsbaserade 
anläggningar råder dock relativt stor osäkerhet om hur stora läckagen av 
växthusgaser är och kunskapsläget behöver förbättras (Baky et al., 2006). 
Enligt Jordbruksverket (2008c) är det dock viktigt att poängtera att 
utbyggnaden av gårdsbaserad biogasproduktion i landet generellt är låg. 
Troligtvis beror detta på begränsade avsättningsmöjligheter för biogasen 
och bristande lönsamhet bland mindre mjölkgårdar (Collier et. al., 2006). 
Samtidigt framhåller Jordbruksverket (2008c) att intresset idag ökar med 
anledning av förslaget om investeringsstöd samt ökade energipriser. 

Utifrån denna litteraturstudie kan även sägas att god kunskap om de 
markförhållanden som djurhållningen bedrivs på kan bidra till minskade 
kväveläckage. Detta genom att lantbrukare aktivt kan planera och 
anpassa sin djurhållning med hänsyn till markens förutsättningar och 
därmed reducera läckagen (Kumm, 2004; Bilotta et. al., 2007).   

Utmaningar för mjölkproducenter för att bedriva 
en framtida hållbar djurhållning ur miljösynpunkt  

En hållbar djurhållning kan anses vara uppfylld när Sveriges 16 
miljökvalitetsmål är nådda (Berglund, et al., 2014). Utmaningarna för att 
uppnå dessa är många och för den svenska konventionella 
mjölkbranschen är utmaningarna komplexa eftersom även ett globalt 
perspektiv för vissa frågor måste anläggas (Flysjö et al., 2008).  

Svenska mjölkproducenters medvetenhet om vilka utmaningar deras 
djurhållning står inför för att kunna bedrivas hållbart ur miljösynpunkt 
framgår genom denna litteraturstudie vara relativt god. Det som dock 
framgår vara problematiskt är att konkreta åtgärder för minskad 
miljöpåverkan inte alltid prioriteras, utan istället ekonomisk lönsamhet. 
Samtidigt kan konstateras att både kunskapsläget och intresset för 
miljöfrågor idag blivit bättre (Lindholm, 2000).  
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Ökad uppodling och koncentration av djurhållning utgör två stora 
faktorer inom jordbruket för ökade växthusgasutsläpp både i ett 
nationellt och globalt perspektiv (Jordbruksverket, 2009a). Mängden 
utsläpp i relation till växthusgasernas långa uppehållstid i atmosfären 
förklarar Andersson (2004) gör att växthuseffektens förstärkning samt 
den påföljande temperaturökningen kan antas fortsätta under detta 
århundrade, även om alla dagens utsläpp skulle upphöra abrupt. För att 
begränsa klimatpåverkan framhåller Kumm (2004) att det krävs mycket 
kunskap, intresse och tålamod bland lantbrukare för att både se och 
förstå hur åtgärder inom deras produktioner bidrar till ett bättre klimat.  

Lindholm (2000) belyser även vikten av att förstå att allt hänger ihop, 
d.v.s. att animalieproduktionen och andra mänskliga aktiviteter måste 
anpassas efter de miljö- och klimatförhållanden som idag råder för att 
skapa rätt förutsättningar för ett effektivt arbete för en hållbar planet. 
Med utgångspunkt från denna litteraturstudie kan även sägas att målet 
för mjölkproducenter bör vara hög produktivitet med god djurvälfärd, 
samtidigt som anpassningar görs till både ekologiska och sociala system. 

Framtida studier och kunskapsbyggnad 

Med utgångspunkt från denna litteraturstudie kan sägas att framtida 
studier av miljö- och klimatpåverkan från lantbrukets djurhållning bör 
inkludera växtföljder, andel öppen odlingsmark, grödval och vilka 
konsekvenser (positiva respektive negativa) detta får för lantbrukets 
hållbarhet.  

Viktiga områden för framtida kunskapsbyggnad kan utifrån denna 
litteraturstudie anses vara att stärka styrmedel och rådgivning för att 
recirkulera näringsämnen i stallgödseln. Dels att optimera 
lantbruksdjurens foderstater (såväl utifrån produktion som djurhälsa och 
miljö- och klimatpåverkan) och dels förtydliga informationen om råvaror 
och näringsinnehåll i kommersiellt framställt foder, för att förbättra 
lantbrukares möjlighet att genomföra en tillförlitlig miljö- och 
klimatbedömning.  
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Slutsatser 

• Ur denna litteraturstudie framgår att den svenska hållningen av 
lantbrukets djur påverkar klimatet genom utsläpp av 
växthusgaserna lustgas, koldioxid och metan (Lundström, et al., 
2009; Gerber, et al., 2013). Litteraturen framhåller att 
utsläppskällorna är handelsgödsel, fodermedel, stallgödsel och 
slam, lantbruksdjurens direkta avföring, fossila bränslen, 
jordbearbetning och de idisslande lantbruksdjurens enteriska 
fermentering (Henriksson, 2014; Petersen et al., 2013; Nilsson 
2007). Utsläppen visar sig genom litteraturen ske både genom 
produktioner, processer och aktiviteter på gårdarna samt genom 
importer av fodermedel och mineralgödsel till gårdarna 
(Jordbruksverket, 2009a; Jordbruksverket, 2008a).  

• Med utgångspunkt från litteraturen kan sägas att svensk 
konventionell mjölkproduktion bör utformas med hänsyn till 
mjölkkornas välmående och genetiska förutsättningar samt ha en 
anpassad utfodring, balanserad foderproduktion, god 
stallgödselhantering, lämplig lokalisering och djurkoncentration 
samt gödselbaserad biogasproduktion för att bedrivas med sikte 
på en hållbar djurhållning ur miljösynpunkt (De Boer, 2003; Löf, 
et al., 2007; Fox & Tylutki, 1998; Collier et. al., 2006; Lundström, 
et al., 2009; Kumm, 2004; Börjesson & Berglund, 2007).  

• De huvudsakliga utmaningarna som mjölkproducenter står inför 
för att kunna bedriva en framtida hållbar djurhållning ur 
miljösynpunkt framgår genom denna litteraturstudie vara: den 
globala handeln, strukturrationalisering och specialisering, 
målkonflikt mellan betesgång och ökad metanproduktion, 
stallgödsellagring samt förändrad foderodling, betessäsong, 
djurhälsa och miljö av klimatförändringar (Hoffmann, 2010; 
Collins & Wall, 2006; Fox & Tylutki, 1998; Malgeryd et al., 2002; 
Roxström, 2001).  
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