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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är öka kunskapen om klimatpåverkan från olika delar av värdekedjan 
för tio olika rotfrukter, grönsaker och kryddor som ingår i Findus produktsortiment och som 
odlas i Sverige. Målet är att beräkna klimatavtrycket enligt livscykelmetodiken ISO 14040 och 
därmed uppfylla Miljöstyrningsrådets spetskrav om beräkning av klimatpåverkan. I projektet 
ingår följande produkter: Kålrot, palsternacka, jordärtskocka, rödbeta, stor morot, liten morot, 
grönkål, persilja, dill och gräslök. 
 
Beräkningarna omfattar bidrag från odling av produkterna, transport till Findus fabrik i Bjuv, 
samt bidrag från ett typiskt storköksemballage per produkt. Utbytet i fabriken ingår, dvs. 
klimatavtrycket för kedjan beräknas på den mängd produkt som produceras i fabriken. 
Hantering av avfall från fabriken ingår inte. Odlings- och transportdata samt uppgifter om 
förpackningsmaterial har tillhandahållits av personal på Findus. I en tilläggsanalys har ett 
generellt bidrag till klimatpåverkan från förädling av produkterna i Findus produktions-
anläggning lagts till klimatavtrycket. Detta bidrag från förädlingen har hämtats från Findus 
hållbarhetsredovisning.  
 
Resultatet visar att kryddorna (dill, persilja och gräslök) har mellan 3 till 6 gånger högre klimat-
avtryck per kg produkt än rotfrukterna. Dill har högst klimatavtryck och de två olika morötterna 
lägst. De största bidragen till klimatavtrycket kommer från produktion av mineralgödsel, 
markemissioner, förpackningen samt dieselförbrukning i fält inkl. skörd. Transporten till fabrik 
har mindre betydelse eftersom odlingar sker i närområdet kring Findus produktionsanläggning. 
Skillnaderna i klimatavtryck kan förklaras av skillnader i bl a skördenivå, mängd tillförd 
kvävegödsel, dieselåtgång för fältarbeten inkl. skörd och utbyte i fabrik. I tilläggsanalysen, där 
den generella siffran från Findus hållbarhetsredovisning gällande utsläpp av växthusgaser från 
förädlingen i Sverige använts, visar det sig att dessa utsläpp utgör 30 till 70 procent av 
produkternas klimatavtryck och ökar avtrycket med mellan 50 och 350 procent.   
 
Minimerat svinn i både fält och förädling, hög och jämn skördenivå samt ökat utbyte i 
förädlingen är faktorer som kan minska klimatavtrycket för de olika produkterna. BAT-
kvävegödsel används redan, men fortsatt optimering och anpassning av kvävegödslingen är 
också viktiga. Utbildningar i sparsam körning i jordbruket kan ha en väsentlig betydelse för 
utsläppen från fältarbeten. Förpackningens bidrag är förhållandevis stort och det kan finnas 
möjligheter att minska klimatpåverkan genom att använda andra material, dock får detta inte 
öka svinnet och försämra produktkvaliteten.  
 
 



6 (22)  SIK 

  



  

  SIK 7 (22) 
 

INNEHÅLL 

SAMMANFATTNING ..................................................................................................................5 

INLEDNING..................................................................................................................................9 

BAKGRUND ................................................................................................................................9 

LIVCYKELANALYSMETODEN .....................................................................................................9 

MÅL OCH OMFATTNING ..........................................................................................................9 

PROJEKTETS MÅL OCH SYFTE ....................................................................................................9 

UPPDRAGSGIVARE .....................................................................................................................9 

FUNKTIONELL ENHET.................................................................................................................9 

STUDIENS OMFATTNING ...........................................................................................................10 

SYSTEMGRÄNSER .....................................................................................................................10 

DATAINSAMLING OCH DATAKVALITET....................................................................................10 

ALLOKERING ............................................................................................................................11 

METOD .....................................................................................................................................11 

AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................11 

INVENTERING AV DATA ........................................................................................................11 

VÄXTHUSGASER ......................................................................................................................12 

PRODUKTION AV GÖDSELMEDEL .............................................................................................12 

MARKEMISSIONER ...................................................................................................................13 

FÖRPACKNINGSMATERIAL .......................................................................................................13 

FINDUS PRODUKTIONSANLÄGGNING .......................................................................................14 

RESULTAT .................................................................................................................................15 

KLIMATAVTRYCK ....................................................................................................................15 

TILLÄGGSANALYS - UTSLÄPP FRÅN FINDUS PRODUKTIONSANLÄGGNING ..............................17 

DISKUSSION ..............................................................................................................................18 

SLUTSATS ..................................................................................................................................19 

REFERENSER ............................................................................................................................20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8 (22)  SIK 

  



  

  SIK 9 (22) 
 

Inledning  

Bakgrund 

Att ha kunskap om sina produkters miljöpåverkan har idag blivit en självklarhet för de flesta 
livsmedelsproducenter. I takt med att medvetenheten hos kunder och konsumenter ökar, ställs 
större och större krav i värdekedjan. Både global miljöpåverkan som t ex klimatförändringar och 
lokal påverkan som t ex övergödning är viktiga att beakta. I Miljöstyrningsrådet spetskrav för 
frukt och grönt tilldelas poäng för anbudsgivare som kan lämna information om produktens 
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, redovisat i koldioxidekvivalenter och utförd enligt 
ISO14040-serien.  

Livcykelanalysmetoden  

Livscykelanalys (LCA) är en metodik där man kartlägger den potentiella miljöbelastningen som 
orsakas av en produkt under dess livslängd. Genom att följa produkten från ”vaggan till 
graven”, d.v.s. från utvinning av råmaterial till avfallshantering av produkten, kartläggs resurs-
förbrukning, energianvändning samt utsläpp till luft, vatten och mark för de olika delarna av 
livscykeln.  
 
SIK har i tidigare projekt utfört livscykelanalyser på Findus odling av gröna ärter samt industri-
spenat. Studien av gröna ärter omfattade miljöpåverkanskategorierna klimatpåverkan, energi-
användning, markanvändning, övergödning och försurning (SIK rapport 767). I en efterföljande 
studie jämfördes klimatpåverkan från konventionellt odlade ärter med ekologiskt odlade (SIK 
rapport 838). Livscykelanalysen av industrispenat omfattade klimatpåverkan, försurning, 
övergödning av sötvatten samt marin övergödning (SIK-rapport 864, daterad 10-2013).  
 
De olika faserna av en LCA är definition av studiens mål och omfattning, inventeringsanalys, 
miljöpåverkansbedömning samt tolkning av resultat. Ramverket för LCA-metodiken är 
standardiserat enligt ISO-standard 14040 och 14044.  

Mål och omfattning 

Projektets mål och syfte 

Målsättningen med projektet är att utföra en LCA enligt ISO 14040-serien och beräkna klimat-
påverkan av sex rotfrukter, en bladgrönsak och tre kryddor som kontraktodlas i Sverige åt 
Findus. I projektet ingår följande produkter:  

• Rotfrukter: Kålrot, palsternacka, jordärtskocka, rödbeta, stor morot och liten morot 
• Bladgrönsak: Grönkål 
• Kryddor: Persilja, dill och gräslök. 

 
Syftet är öka kunskapen om klimatpåverkan från olika delar av produkternas värdekedja. Ett 
annat användningsområde är att använda resultatet i kommunikation med kunder och 
konsumenter. 

Uppdragsgivare 

Projektet har utförts av SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik, på uppdrag av Findus AB. 

Funktionell enhet  

Den funktionella enheten är den enhet i vilken man uttrycker klimatpåverkan för produkten. 
Den skall vara praktisk mätbar och skall avspegla produktens nytta. I denna studie har den 
funktionella enheten satts till 1 kg produkt transporterad till fabrik inklusive utbytet i fabriken 
samt packad i en specifik storkökspåse.  
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Studiens omfattning 

Studien omfattar odling av produkterna, transport till Findus fabrik i Bjuv, samt ett typiskt 
storköksemballage (Figur 1). Utbytet i fabriken ingår, dvs. klimatavtrycket för kedjan beräknas 
på den mängd produkt som produceras i fabriken. Däremot ingår inte bidraget till klimat-
påverkan från energiförbrukningen vid förädlingen av varje enskild typ av produkt i Findus 
produktionsanläggning i klimatavtrycket. För att få en uppfattning om betydelsen av detta har 
det utsläpp av växthusgaser per ton produkt som redovisas i Findus hållbarhetsredovisning 
använts och redovisas som en tilläggsanalys.  
 
 

 
Figur 1. Flödesschema 1 kg produkt ut från Findus produktionsanläggning. För produktionen ingår endast 
utbyte och emballage, inte energiförbrukning  

Systemgränser 

Systemet startar vid utvinning och produktion av insatsvaror och energi som används i odlingen 
samt för transporter och förpackningsmaterial. Emissioner och läckage från odling och trans-
porter är inkluderade. Energi som används i produktionsanläggningen ingår inte, och inte heller 
avfallshantering.  
 
Systemet har delats upp i kärnsystem respektive bakgrundssystem. Kärnsystemet representerar 
odling, transport till fabriksgrind, utbyte i fabrik samt förpackningsmaterial, och för detta 
system har data inventerats specifikt för den här studien. Data för bakgrundsystemet, t ex 
växthusgasutsläpp för produktion av elektricitet, har hämtats från databasen Ecoinvent 
(Frischknecht et al., 2007) eller annan litteratur.  
 
Hantering och transport av utsäde är exkluderat i studien p.g.a. det är små flöden som med stor 
sannolikhet inte gör någon väsentlig skillnad för slutresultatet. Produktionen av maskiner och 
byggnader ingår inte i analysen, eftersom de har mindre betydelse i relation till livscykelns 
totala utsläpp av växthusgaser. 

Datainsamling och datakvalitet 

Odlings- och transportdata som används i studien har tillhandahållits av personal på Findus som 
har lång och gedigen erfarenhet från odling av de aktuella grödorna (personliga meddelanden 
Enar Magnusson, Bengt Gunnarsson och Rolf Stegmark). Odlingsdata grundar sig på erfarenhet 
och på kontakt med odlare och data utgör ett genomsnitt för samtliga odlingar av resp. gröda. 
Findus har också bidragit med uppgifter om förpackningsmaterial (personliga meddelanden 
Tomas Henfeld). Data för utsläppen av växthusgaser från förädlingen har hämtats från Findus 
hållbarhetsredovisning 2013. Datakvaliteten kan genomgående betraktas som god. 

Odling 

Findus 

produktions-

anläggning 

Transport 

Förpacknings-

material 

Funktionell enhet:  

1 kg grönsaker i typisk 

storköksförpackning 
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Allokering 

I LCA-sammanhang används allokering för att fördela miljöpåverkan och resursbehov mellan 
olika produkter i produktionssystem som genererar mer än en produkt. I detta projekt har det 
inte varit aktuellt med allokering eftersom inga andra produkter än de studerade produceras. 

Metod  

För att beräkna klimatavtrycket har beräkningsmetoden att vikta de olika växthusgaserna enligt 
IPCC (2006) i programmet SimaPro8 (PRé, 2009) använts. Programmet är kopplat till en 
omfattande databas, Ecoinvent (Frischknecht et al., 2007) som har använts för att komplettera 
de data som tagits fram av Findus AB i projektet. För att använda SimaPro8 krävs licens vilket 
SIK har.  

Avgränsningar 

Bidraget från förädlingen av grönsakerna i fabriken ingår inte i klimatavtrycket, förutom att 
själva utbytet av produkt är inkluderat i den funktionella enheten. Dock görs en tilläggsanalys 
där ett generellt produktionsbidrag per ton produkt läggs till. Avfallshantering vid produktions-
anläggningen ingår inte. Infrastuktur (t ex bidrag för anläggning och underhåll av vägar) är 
inkluderat i bakgrundsdata som hämtas från Ecoinvent. Bidrag från upprätthållande av Findus 
maskiner och byggnader är inte inkluderade och inte heller intransporter av 
förpackningsmaterial eller eventuella insatsmedel i produktionen.  

Inventering av data 
Inventeringen av data har skett enligt standarden för utförande av en livscykelanalys (ISO 
14040) och redovisas i Tabell 1. Uppgifter om miljöpåverkan från produktion av energi och 
förpackningsmaterial är hämtat från databasen Ecoinvent3. Transporter är beräknade med 
bakgrundsdata från Nätverket för Transporter och Miljön som grund (NTM, 2012).  
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Tabell 1. Inventeringsdata från Findus 

 
Persilja Dill 

Gräs-
lök 

Grön-
kål 

Kål-
rot 

Palster-
nacka 

Röd-
beta 

Stor 
Morot 

Liten 
Morot 

Jordärt-
skocka 

Basdata 

Antal 
odlare/hektar 

3/22 5/32 2/10 2/12 1/6 4/25 1/5 4/30 2/15 1/5 

Skörd 

Skörd, ton/ha 9,0 6,5 6,0 12,0 30,0 30,0 50,0 80,0 60,0 17,0 
Antal skördar/år 1,3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
Utbyte i fabrik,% 84 72 99 133 67 67 60 68 62 42 
Gödsling 

Handelsgödsel, 
kg N/ha 

170 122 108 115 77 96 177 66 56 36 

Handelsgödsel, 
kg P/ha 

30 35 44 
 

35 25 35 25 25 22 

Handelsgödsel, 
kg K/ha 

108 126 82 50 126 95+75 
125 + 

75 
95 + 
105 

95 + 
105 

100+40 

Stallgödsel nej nej nej nej nej 10 ton 
svinflyt nej 10 ton 

svinflyt 
10 ton 

svinflyt 
10 ton 

svinflyt 
Bevattning 

Antal ggr/skörd 2 2 0 1 2 2 1,5 3 2 4 
Antal mm/gång 15 15 0 20 20 20 20 20 20 25 
m3/ha 150 150 0 200 200 200 200 200 200 250 
Energi, kWh/ha 500 500 0 250 500 500 325 750 500 1000 
Fältarbete 

Traktortim/ha 3,5 3,0 1,5 3,5 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 6,5 
Skörd, diesel, 
l/ha 

22 20 90 39 95 100 77 168 154 100 

Transport till fabrik 

Distans från gård 
till fabrik, enkel 
väg, km 

25 30 10 30 30 50 25 70 30 130 

Typ av fordon traktor traktor traktor traktor lastbil lastbil traktor lastbil lastbil lastbil 
Storlek på 
fordon, 
bruttovikt 

14 14 10 14 55 55 21 55 55 55 

Mängd produkt 
per ekipage, ton 

3 3 1 3 35 35 10 39 35 35 

Förpackning 

Material OPP/PE OPP/PE OPP/PE PE PE PE PE PE PE PE 

Mängd produkt 
per påse, kg 

0,25 0,25 0,25 2,0 2,0 2,0 2,1 2,4 2,1 2,1 

 

Växthusgaser  

Koldioxid, lustgas och metan är de viktigaste växthusgaserna från livsmedelskedjan. För att 
kunna räkna fram ett klimatavtryck räknas utsläppen av lustgas och metan om till koldioxid-
ekvivalenter (CO2e). De faktorer som använts är 298 för lustgas och 25 för metan (IPCC, 2006).  

Produktion av gödselmedel  

Produktionen av gödselmedel är inkluderad i studien. Produktionen av kvävegödsel har högre 
klimatpåverkan än produktionen av fosfor- och kaliumgödselmedel. Framställningen av 
kvävegödselmedel medför både stora koldioxidutsläpp eftersom fossila bränslen används och 
dessutom direkta utsläpp av lustgas. I beräkningarna har utsläpp från tillverkning av s.k. BAT-
kvävegödsel (Best Available Technology) använts, eftersom Findus ställer som krav att om 
odlarna använder kvävemineralgödsel, ska BAT-gödsel användas.  
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Markemissioner 

Lustgas bildas när kväve och organiskt material omsätts av mikrober i marken. I två av dessa 
processer, nämligen nitrifikation och denitrifikation, kan kväve i marken omvandlas till lustgas. 
I denna analys har lustgasavgång beräknats enligt IPCC (IPCC, 2006).  
 
För att beräkna lustgasavgången från mark till atmosfär behövs uppgifter om mängden kväve 
som tillförts med gödselmedel. Dessutom behövs uppgifter på mängden kväve i skörderester 
både ovan och under jord, samt, för den indirekta lustgasavgången, uppgifter på mängden nitrat 
och ammoniak som förlorats från marken. Urlakningen av kväve motsvarar mängden nitrat, 
medan mängden ammoniakkväve beräknas baserat på mängden tillfört gödselkväve. 
  
Findus har tagit fram uppgifterna på tillförd mängd kväve med gödselmedel, men för övriga 
uppgifter som krävs måste flera andra data och antaganden som redovisas i Tabell 2 göras. Där 
det finns har modeller fastställda av IPCC (IPCC, 2006) använts.  
 
Tabell 2. Källor och antaganden för data som behövs för beräkningar av markemissioner 

 Kryddor och grönkål Rotfrukter  

Skördade produkter 
Kväveinnehåll  Proteininnehåll i resp. livsmedel. 

Livsmedelsverket, 2014. 
Proteininnehåll i resp. livsmedel. 
Livsmedelsverket, 2014. 

Torrsubstanshalt  Vatteninnehåll i livsmedel (omräknat), 
Livsmedelsverket, 2014. 

Vatteninnehåll i livsmedel (omräknat), 
Livsmedelsverket, 2014. 

Ovanjordiska skörderester 
Mängd ovanjordiska 
skörderester 

Findus uppskattningar samt ts-halt 20 
procent 

Rotfrukter: Enligt IPPC Root crops som 
beräknar mängden ts 
Jordärtskocka. Findus uppskattning 

Kväveinnehåll  Persilja, dill, gräslök: Som i skördade 
produkter 
Grönkål: enligt Davis m fl, 2001  

Kålrot, palsternacka, morot: som i Davis m 
fl, 2001 
Rödbeta, jordärtskocka: Som morot 

Underjordiska skörderester 
Mängd underjordiska 
skörderester 

Enligt IPCC, procent av total biomassa 
ovan jord 
Som icke kvävefixerande vallgrödor: 54 
procent  

Enligt IPCC, procent av total biomassa 
ovan jord 
Rotfrukter: 20 procent 

Kväveinnehåll Enligt IPCC, rotfrukter, 1,4 procent av ts Enligt IPCC, rotfrukter, 1,4 procent av ts 
Utlakning 
Kväveutlakning Kryddor: mojord Mellby grundläckage 

(Naturvårdsverket, 2008) 
Grönkål: som vitkål enligt Davis m fl, 
2001  

Kålrot, palsternacka, morot enligt Davis m 
fl, 2001 
Rödbeta, jordärtskocka: Som morot  

 
För att beräkna direkta utsläpp av lustgas behövs enligt IPCCs modeller (IPCC, 2006) data om 
tillförd mängd kväve med handelsgödsel och stallgödsel. Dessutom ska mängden kväve i 
skörderester beräknas, inklusive ev. nedbrukad gröngödsling och fånggrödor. För att beräkna 
mängden kväve i skörderester finns det modeller för olika grödor i IPPCs riktlinjer, bl a för 
rotfrukter och dessa har använts för rotfrukterna (förutom jordärtskocka) i denna studie. För 
kryddor som gräslök, dill och persilja finns ingen sådan modell, istället har bl a Findus 
uppskattningar om skörderester använts. 
 
Som mått på urlakningen av kväve har data från litteraturen använts för rotfrukter och grönkål, 
medan ett grundläckage har använts för kryddorna. För kryddorna ger detta troligen en under-
skattning eftersom de ges en hög kvävegiva i förhållande till mängden kväve i bärgad skörd. Det 
har inte rymts inom projektet att göra något ytterligare analys och beräkning av detta. 
Emissionerna av lustgas från utlakat kväve normalt ett mycket litet bidrag till klimatavtrycket.  

Förpackningsmaterial 

För varje produkt har ett typiskt storköksemballage valts. Kryddorna packas i laminat OPP/PE 
(polypropen/polyeten) och rotfrukterna och grönkålen i PE (polyeten). För kryddor är för-
packningsstorleken 250 g, och för rotfrukter och grönkål mellan 1,8 – 2,5 kg. 
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Findus produktionsanläggning 

Efter skörd i fält transporteras produkterna till Findus produktionsanläggning i Bjuv där de 
tvättas, skärs, förvälls (blancheras), kyls och fryses in. Kryddorna förvälls dock inte. Utbytet i 
fabriken är inkluderad i beräkningarna av klimatavtrycket. Mängden produkt ut från fabriken 
blir lägre för samtliga produkter utom grönkål, som suger åt sig 30 procent vatten under 
blancheringen.  
 
Utsläppen av växthusgaser från förädlingen av grönsakerna i Findus produktionsanläggning har 
inte inventerats specifikt i denna studie. För att få en uppfattning om storleken på bidraget till 
klimatavtrycket från produktionsanläggningen har istället den generella siffran för utsläpp av 
växthusgaser från Findus egen verksamhet hämtats från Findus hållbarhetsredovisning (Findus, 
2013) Denna siffra är 0,250 kg CO2e/kg produkt och är rimlig att använda som en uppskattning 
för alla produkterna (personligt meddelande Rolf Stegmark).  
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Resultat  
Nedan presenteras resultaten för klimatpåverkan som uppstår i den studerade kedjan. 
Klimatavtrycket redovisas dels som totalsumma och dels med följande uppdelningar av bidrag 
från produktion av mineralgödsel, markemissioner, fältarbeten (dieselförbrukning), bevattning, 
transport till fabrik och förpackning. 
 
Tilläggsanalysen av bidraget till klimatavtrycket från Findus produktionsanläggning diskuteras i 
eget avsnitt.   

Klimatavtryck 

Klimatavtrycken för de olika produkterna presenteras i Tabell 3. Kryddorna (dill, persilja och 
gräslök) har mellan 3 till 6 gånger högre klimatavtryck än rotfrukterna. Av de undersökta 
produkterna har de två olika morotstyperna lägst klimatavtryck. 
 
Tabell 3. Klimatavtryck för de tio produkterna (exklusive produktionen i fabriken) 

Produkt 
Klimatavtryck exklusive 

produktion i fabrik, 
kg CO2e/kg produkt 

Dill 0,55 

Persilja 0,46 

Gräslök 0,45 

Jordärtskocka 0,30 

Grönkål 0,16 

Palsternacka 0,16 

Rödbeta 0,15 

Kålrot 0,14 

Liten morot 0,11 

Stor morot 0,09 

 
I Figur 2 visas fördelningen av klimatavtrycket för varje produkt, dvs. hur stora bidrag de olika 
aktiviteterna bidrar med.  
 

 
Figur 2. Fördelningen av klimatavtryck från de olika aktiviteterna för de olika produkterna,  
kg CO2e/kg förpackad produkt 
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Den relativa fördelningen till klimatavtrycket från de olika aktiviteterna framgår av Figur 3.  
De största bidragen till klimatavtrycket kommer från markemissioner (30 – 40 procent), 
produktion av mineralgödsel (15 – 40 procent), förpackning (10 – 30 procent) och fältarbeten 
inkl. skörd (10 – 30 procent). Transport till fabrik och bevattning har mindre betydelse.  
 

 
Figur 3. Relativ fördelning av klimatavtrycket från de olika aktiviteterna för 1 kg förpackad produkt 

Produktion av mineralgödsel 

Produktionen av mineralgödsel står för en stor andel av klimatavtrycket för samtliga produkter, 
trots att emissionerna för BAT-gödsel används både i praktiken och i beräkningarna. Om inte 
BAT-gödsel använts hade utsläppen från produktionen av gödselmedel varit två eller tre gånger 
högre beroende på vilket gödselmedel som använts (Greppa Näringen, 2011).  
 
Utsläppen från produktionen av mineralgödsel per hektar har ett direkt samband med mängden 
kvävegödsel som används, och eftersom klimatavtrycket är beräknat per kg produkt blir det 
lägre ju fler skördade ton utsläppen kan slås ut på. Exempelvis gödslas både persilja och rödbeta 
med en hög kvävegiva, 170 kg/ha eller mer. Eftersom rödbeta avkastar 50 ton per hektar blir 
utsläppen per kg produkt mycket lägre jämfört med persilja som avkastar bara 9 ton. I Figur 4 
visas kvävegödsling i förhållande till mängd skördad produkt. Kryddorna tillförs en högre 
mängd kväve per skördad produkt jämfört med rotfrukterna och detta är en del av förklaringen 
till att de också har ett högre klimatavtryck. Grönkål tillförs också en förhållandevis stor mängd 
kväve per mängd skördad produkt, men eftersom utbytet av grönkål är positivt i fabriken då den 
suger åt sig vatten blir klimatavtrycket lägre eftersom det kan fördelas på större mängd produkt.  
 

 
Figur 4. Kvävegödsling, kg per ton skördad produkt, för de olika produkterna 
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Markemissioner 

Lustgasutsläpp från odlingen står för ungefär lika stor del av klimatavtrycket som produktionen 
av mineralgödsel med variation mellan de olika produkterna. Utsläppen av lustgas kommer dels 
från tillförd kvävegödsel, dels från ovan- och underjordiska skörderester. Eftersom mängden 
tillfört kväve med gödselmedel har stor betydelse för odlingens kvalitet och ekonomi, är det en 
siffra som är känd, medan mängden skörderester normalt inte mäts och måste uppskattas eller 
beräknas. I denna studie har Findus uppskattat skörderesterna för kryddorna, grönkål och 
jordärtskockor medan IPCCs modell (IPCC, 2006) för rotfrukter har för de övriga grödorna 
(rotfrukterna).  

Förpackningar 

En typisk storkökspåse har inkluderats i klimatavtrycket och det visar sig att bidraget från denna 
också utgör en väsentlig del. Både material, vikt av förpackningen och mängd produkter som 
packas i förpackningen skiljer mellan de olika produkterna. I Figur 3 kan utläsas att mellan 20 
och 40 procent av klimatavtrycket härrör från förpackningen. Andelen blir större för de 
produkter som har lågt klimatavtryck, men det har också betydelse hur stor mängd produkt som 
packas i varje påse, t ex packas rödbeta i påsar om 2,4 kg och palsternacka i påsar om 2,0 kg 
och bidraget från förpackningen blir därför olika stort (se Figur 2).  

Tilläggsanalys - Utsläpp från Findus produktionsanläggning 

Som en tilläggsanalys har klimatbidraget från förädlingen i Findus produktionsanläggning 
(hämtat från Findus hållbarhetsredovisning 2013) adderats till det klimatavtryck per produkt 
som räknats ut ovan (Tabell 4). Det visar sig att bidraget från förädlingen utgör en väsentlig del 
av det totala klimatavtrycket för de undersökta produkterna, mellan 30 till 70 procent (Figur 5). 
För morot, som har det lägsta utgångsläget, ökar klimatavtrycket tre-fyra gånger då förädlingen 
räknas med, medan det för dill, som har det högsta utgångsläget, ökar med cirka 50 procent.  
 
Tabell 4. Klimatavtryck för de tio produkterna inklusive produktionen i fabriken 

Produkt 
Klimatavtryck inklusive 

produktion i fabrik, 
kg CO2e/kg produkt 

Dill 0,80 

Persilja 0,71 

Gräslök 0,70 

Jordärtskocka 0,55 

Grönkål 0,41 

Palsternacka 0,41 

Rödbeta 0,39 

Kålrot 0,39 

Liten morot 0,36 

Stor morot 0,34 
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Figur 5. Klimatavtryck från produkterna inklusive en generell siffra på klimatutsläppen från Findus egen 
produktionsanläggning, kg CO2e/kg produkt 

Diskussion 
De stora bidragen till klimatavtrycket för de studerade produkterna exklusive produktion i fabrik 
kommer från markemissioner i odlingen (lustgasutsläpp), produktion av mineralgödsel, 
fältarbeten inklusive skörd och från förpackningen. Transport till fabrik har mindre betydelse 
vilket beror på att odlingarna sker i närområdet kring Findus produktionsanläggning vilket ger 
korta avstånd. Data på utsläpp från produktionen av gödselmedel och förpackningsmaterial är 
hämtade från databasen Ecoinvent och är därför allmänt vedertagna data som används i 
livscykelanalyser. Om mer specifika data önskas, skulle dessa kunna hämtas från leverantören, t 
ex är det inte ovanligt att förpackningsleverantörer har egna LCA-data för sina material.  
 
De odlingsfaktorer som främst påverkar storleken på klimatavtrycket är skördenivån och 
mängden tillförd kväve. Skördenivån per hektar har stor betydelse, eftersom klimatavtrycket 
från odlingen kan fördelas på en större mängd produkt. Åtgärder för att säkra en hög och över 
åren jämn skörd utan större insatser är därför viktiga, liksom en optimerad och effektiv strategi 
för kvävegödsling. Utsläppen från förbrukningen av diesel i fält har också betydelse och därför 
kan t ex utbildning i sparsam körning ha effekt på klimatavtrycket i praktiken. Enligt Bioenergi-
portalen (2015) kan en sådan utbildning minska förbrukningen av diesel och därmed utsläppen 
med i genomsnitt 10 till 15 procent. Alla lantbrukare som odlar de grödor som ingår i denna 
undersökning har genomgått en sådan utbildning, och det är viktigt att erfarenheterna från denna 
hålls aktuella och används i praktiken. Det sparar även kostnader.   
 
En osäkerhet i alla klimatavtryck är beräkningarna av markemissionerna, dvs. emissioner från 
kvävets omsättning i mark. Mängden skörderester är en faktor i denna beräkning. IPCC (IPPC, 
2006) har definierat en modell för hur skörderester ska beräknas för rotfrukter, och denna har 
använts för rotfrukterna i denna studie. För kryddor och grönkål har Findus egna uppskattningar 
använts, eftersom det dels inte finns någon IPCC modell att tillämpa för dem. Om man önskar 
ett säkrare värde på klimatavtrycket måste uppgifter på mängden skörderester mätas.  
 
Urlakningen av kväve är också en faktor i beräkningarna av kväveemissioner från fält, och det 
finns en risk att de är underskattade för kryddorna i denna undersökning. Det har dock inte 
funnits utrymme att göra en djupare analys av detta, och normalt brukar kväveläckaget inte ha 
en avgörande betydelse för slutliga klimatavtrycket.  
 
I studien har utsläppen av växthusgaser från Findus förädling inte inventerats specifikt för varje 
produkt. För att få en uppfattning av storleksordningen och betydelsen av de förädlingsrelatera-
de utsläppen har en generell siffra för Findus produktion hämtats från Findus hållbarhets-
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redovisning 2013. Med detta tillägg visar det sig att produktionen har mycket stor betydelse och 
utgör mellan 30 till 70 procent av klimatavtrycket för resp. produkt. För morot, som har det 
lägsta utgångsläget av de undersökta produkterna, ökas klimatavtrycket med tre-fyra gånger, 
medan det för dill, som har det högsta utgångsläget, ökar med cirka 50 procent. För att få en 
bättre uppfattning om det specifika totala klimatavtrycket för varje produkt sett över hela 
livscykeln, skulle nästa steg kunna vara att inventera energi- och resursförbrukning i fabriken 
specifikt för varje produkt.  

Slutsats 
De största bidragen till klimatavtrycket för de undersökta produkterna kommer från 
produktionen av mineralgödsel, markemissioner från odlingen, förpackningen samt från 
dieselförbrukning i fältarbeten inklusive skörd. Transport till fabrik och bevattning har mindre 
betydelse för klimatavtrycket, det förstnämnda beroende på att odlingarna ligger i 
produktionsanläggningens närområde vilket innebär korta transporter.  
 
Findus kräver redan att odlarna använder kvävegödselmedel med låga lustgasutsläpp,  
s k BAT-gödsel. Optimerad kvävegödsling och förbättrad kväveeffektivitet genom t ex delade 
givor är därför fortsatt viktigt, samt andra åtgärder för att säkra en hög och jämn skördenivå.  
 
Utbildningar i sparsam körning i både fältarbete och vid transporter är viktigt för att minska 
utsläppen från dessa aktiviteter.  
 
Förpackningens bidrag till klimatavtrycket är förhållandevis stort, och det beror på det låga 
klimatavtrycket som grönsaksprodukter normalt har. Det kan dock finnas möjligheter att minska 
bidraget från förpacknigen genom att använda andra material, det får dock inte få negativa 
effekter för den kvalitetsmässiga hållbarheten och produktsvinnet. 
 
Att minimera svinn utan att göra avkall på kvalitet har betydelse, t ex mängden svinn i fält och 
förädling. Utbytet av de olika produkterna i fabrik varierar, vilket har betydelse för 
klimatavtrycket räknat per kg produkt ut från fabrik.  
 
Enligt den tilläggsanalys som gjorts, där ett generellt värde för utsläppen av växthusgaser från 
Findus anläggning adderats till klimatavtrycket, ger förädlingen av produkterna i Findus anlägg-
ning också ett stort bidrag till klimatavtrycket och svarar för mellan 30 till 70 procent av 
klimatavtrycket för de undersökta produkterna. 
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