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Lovisa Eriksson, Lina Skilberg,
Louise Bartek, Anna Lindholm, 
Carin Hayer, Hampus Westman

S W-17-59 / S-02
Andra version av slutrapport,
efter kommentarer från
handledare Björn

2017.05.17 W-17-59 / S-01
Lovisa Eriksson, Lina Skilberg,
Louise Bartek, Anna Lindholm, 
Carin Hayer, Hampus Westman

S W-17-59 / S-03 Tredje version av slutrapport,
efter opponering 2017.05.30 W-17-59 / S-02

Lovisa Eriksson, Lina Skilberg,
Louise Bartek, Anna Lindholm, 
Carin Hayer, Hampus Westman

Administrativa rapporter: A W-17-59 / A-01 Beslut om mötesstruktur 2017.03.28
Lovisa Eriksson, Lina Skilberg,
Louise Bartek, Carin Hayer
Anna Lindholm, Hampus Vestman

A W-17-59 / A-02 Projektplan 2017.03.31 Carin Hayer

A W-17-59 / A-03 Projektplan 2017.03.31 W-17-59 / A-02 Carin Hayer

A W-17-59 / A-04 Reviderad projektplan 2017.04.27 Lina Skilberg

Projektgruppsprotokoll med P W-17-59 / P-01 Projektgruppsprotokoll v. 13 2017.03.28 Lina Skilberg, Louise Bartek

ärendelogg P W-17-59 / P-02 Projektgruppsprotokoll v.13 2017.03.31 Hampus Vestman, Louise Bartek

P W-17-59 / P-03 Projektgruppsprotokoll v.14 2017.04.06 Anna Lindholm, Carin Hayer

P W-17-59 / P-04 Projektgruppsprotokoll v. 15 2017.04.11 Lina Skilberg

P W-17-59 / P-05 Projektgruppsprotokoll v. 17 2017.04.25 Lina Skilberg, Lovisa Eriksson

P W-17-59 / P-06 Projektgruppsprotokoll v. 17 2017.04.28 Anna Lindholm, Lina Skilberg

P W-17-59 / P-07 Projektgruppsprotokoll v. 18 2017.05.05 Hampus Vestman, Louise Bartek

P W-17-59 / P-08 Projektgruppsprotokoll v. 19 2017.05.10 Lina Skilberg, Carin Hayer

P W-17-59 / P-09 Projektgruppsprotokoll v. 20 2017.05.19 Louise Bartek, Anna Lindholm

P W-17-59 / P-10 Projektgruppsprotokoll v. 21 2017.05.22 Lina Skilberg, Lovisa Eriksson

Grupp/aktivitetsrapport: G W-17-59 / G-01 Litteraturstudie - bakgrund 2017.04.10
Hampus Vestman, Carin Hayer,
Lina Skilberg, Louise Bartek,
Lovisa Eriksson, Anna Lindholm

G W-17-59 / G-02 Sammanställning av intervjuer 2017.05.12 Anna Lindholm, Carin Hayer

G W-17-59 / G-03
Mini-litteraturstudie om
populärvetenskaplig
sammanfattning

2017.04.24 Lina Skilberg, Lovisa Eriksson

G W-17-59 / G-04 Sammanfattning av intervjuer 
i tabellform 2017.04.24 Carin Hayer

G W-17-59 / G-05 Diskussion och
slutsats från slutrapporten 2017.05.31 Lovisa Eriksson

Arbetsrapport: L W-17-59 / L-01 Inledning, syfte och frågeställning 
till projektplan 2017.03.31 Louise Bartek, Carin Hayer, 

Anna Lindholm 
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L W-17-59 / L-08 Intervjusvar - SLU 2017.04.11 Anna Lindholm

L  W-17-59/ L-09 Intervjusvar - Lantmännen
Maskin AB 2017.04.07 Louise Bartek, Carin Hayer

och Anna Lindholm

L W-17-59 / L-10 Intervjusvar - Wåge 2017-04-11 Hampus Vestman

L W-17-59 / L-11 Intervjusvar - Senneby Trädgård 2017.04.12 Lina Skilberg

L W-17-59 / L-12 Intervjusvar - Ledinge 2017.04.12 Anna Lindholm, Lovisa Eriksson

L W-17-59 / L-13 Intervjusvar - Roslagsmjölk 2017.04.12 Carin Hayer, Hampus Vestman

L W-17-59 / L-15 Första version av metod-delen 2017.04.24 Lina Skilberg

L W-17-59 / L-16 Bränslen 2017.05.12 Anna Lindholm

L W-17-59 / L-17 Självförsörjandegrad 2017.04.26 Louise Bartek

L W-17-59 / L-18 Sammanfatta info om solceller 2017.05.12 Carin Hayer

L W-17-59 / L-19 Handels- och stallgödsel 2017.05.12 Lovisa Eriksson

L W-17-59 / L-20 Självförsörjandegrad, mer info 2017.05.12 Louise Bartek

L W-17-59 / L-21 Omskrivning: vätgas 2017.05.05 Lina Skilberg

L W-17-59 / L-22 Intervjusvar - Traktor Nord AB 2017.05.12 Louise Bartek, Carin Hayer

L W-17-59 / L-23 Omskrivning: solceller 2017.05.12 Lina Skilberg

L W-17-59 / L-24 Ligninbaserade drivmedel 2017.05.12 Carin Hayer

L W-17-59 / L-25 Intervjusvar - Björndal 2017.05.04 Lina Skilberg

L W-17-59 / L-26 Intervjusvar - Svista Gård 2017.05.09 Louise Bartek, Anna Lindholm

L W-17-59 / L-27 Gör grafer till slutrapporten, del 1 2017.05.12 Hampus Vestman, Carin Hayer, Lina Skilberg

L W-17-59 / L-28 Gör grafer till slutrapporten, del 2 2017.05.10 Hampus Vestman, Carin Hayer, Lina Skilberg

L W-17-59 / L-29 Inledning från slutrapporten 2017.05.17 Hampus Vestman

L W-17-59 / L-30 Flyer 2017.05.29 Lina Skilberg, Louise Bartek

L W-17-59 / L-31 Svar på opponering 2017.05.29 Anna Lindholm

L W-17-59 / L-32 Intervju LRF 2017.05.31 Lina Skilberg
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Beskrivning Nr. Datum Ärende / uppgift Resultat Ansvarig person Övriga medverkande personer Ärendet slutfört Kommentarer

Mötesstruktur A-01 27-03-2017 Regler över möten och allmänna bestämmelser A-01 Lovisa Eriksson Lina Skilberg, Carin Hayer, Louise Bartek 28-03-2017

Projektgruppsprotokoll P-01 27-03-2017 Skriva och ladda upp projektgruppsprotokoll P-01 Lina Skilberg Louise Bartek 28-03-2017

Inledning, syfte och frågeställning
till projektplan L - 01 28-03-2017

Skriva första delen av projektplanen.
Formulera frågeställning och syfte. L-01 Louise Bartek Carin Hayer, Anna Lindholm 31-03-2017

Metod och tidsplan
till projektplan L - 02 28-03-2017

Skriva andra delen av projektplanen, 
formulera metod samt tidsplan. L-02 Lina Skilberg Lovisa Eriksson, Hampus Vestman 31-03-2017

Projektgruppsprotokoll P-02 29-03-2017 Skriva och ladda upp projektgruppsprotokoll P-02 Hampus Vestman Louise Bartek 31-03-2017

Sammanställning av projektplan A - 02 31-03-2017 Sammanställ projektplanen A - 02 Carin Hayer 31-03-2017

Skicka in projektplan och 
delrapporter 31-03-2017

Se till att projektplanen kommer fram till 
handledare samt studentportalen. Lovisa Eriksson 31-03-2017

Skapa presentation - projektplan 31-03-2017
Skapa en presentation online inför 
redovisning av projektplan.

En presentation som ska
användas måndagen den 3 april. Louise Bartek Lovisa Eriksson 31-03-2017

Skapa excel-ark med Fredriks
kontakter och egna kontakter 31-03-2017 Sammanställa kontaktuppgifter.

Ett excelark som gruppen
kan använda sig utav. Anna Lindholm 10-04-2017

Kontakta och ringa aktörer L - 04 31-03-2017
Kontakta och boka in möten med de 
kontakter som Fredrik bifoga.

L-04 
Ger en avgränsning till arbete. Anna Lindholm Lovisa Eriksson 10-04-2017 Vi letade och ringde lantbrukare 3, 4 & 5 april. Bokade möten.

Skriva Intervjufrågor L - 03 31-03-2017 Författa en grund för intervjufrågor. L-03 Hampus Vestman 31-03-2017

Sammanställa mötet med Fredrik STUNS
30 mars 31-03-2017

Sammanställa frågeställningar och 
områden inför litterturstudien

Lägga grunden för litteraturstudien.
Ligger under mappen handledare. Lina Skilberg 31-03-2017

Kolla på de tekniska lösningarna,
FORDON G - 01 03-04-2017

Undersöka vad det finns för möjligheter,
lösningar, modeller och kostnader. G-01 Del av litteraturstudie. Louise Bartek 10-04-2017

Kolla på de tekniska lösningarna,
VÄTGAS OCH BRÄNSLECELLER G - 01 03-04-2017

Undersöka vad det finns för möjligheter,
lösningar, modeller och kostnader. G-01 Del av litteraturstudie. Carin Hayer 10-04-2017

Information statistik, energiåtgång, 
ren fakta G - 01 03-04-2017

Få fram information om energiåtgång,
statisk, areal mm. G-01 Del av litteraturstudie. Hampus Vestman 10-04-2017

Kolla på de tekniska lösningarna,
SOLCELLER G - 01 03-04-2017

Undersöka vad det finns för möjligheter,
lösningar, modeller och kostnader. G-01 Del av litteraturstudie. Anna Lindholm Lovisa Eriksson 10-04-2017

Kolla på de tekniska lösningarna,
ALTERNATIVA LÖSNING G - 01 03-04-2017

Vad det finns för teknik idag, vad är 
rimligt att använda idag? Vad finns det på
marknaden? G-01 Del av litteraturstudie. Lovisa Eriksson Anna Lindholm, Lina Skilberg 10-04-2017

Information om regelverk, ramverk
och juridiska aspekter G - 01 03-04-2017

Se vad det finns för mål inom regeringen,
regelverk och övergripande juridiska 
hinder. Se även utomlands. G-01 Del av litteraturstudie. Lina Skilberg Anna Lindholm 10-04-2017

Projektgruppsprotokoll P-03 05-04-2017 Skriva och ladda upp projektgruppsprotokoll P-03 Anna Lindholm Carin  Hayer 06-04-2017

Se till att litteraturstudie har alla 
delar och skickas in i tid G - 01 05-04-2017 Ansvara för inskickning.

G-01 Färdigställa litteraturstudien.
Inlämning 10/4 kl 17:00. Anna Lindholm 10-04-2017

Skriva Intervjufrågor Maskin L - 05 06-04-2017 Skriva särskilda intervjufrågor till traktortillverkare L - 05 Carin Hayer Louise Bartek 10-04-2017

Bearbeta intervjusvar, Ramsjö L - 06 06-04-2017

Sammanställa intervjusvar 6/4-2017. Ska
skickas tillbaka till Ramsjö för kontroll. 
Ska laddas upp på studentportalen. L - 06 Lina Skilberg Lovisa Eriksson 10-04-2017

Bearbeta intervjusvar, Kjell Sjelin L - 07 06-04-2017

Sammanställa intervjusvar 6/4-2017. Ska
skickas tillbaka till Kjell för kontroll. Ska 
laddas upp på studentportalen. L - 07 Lovisa Eriksson Lina Skilberg 12-04-2017

Bearbeta intervjusvar, SLU/Lövsta L - 08 07-04-2017

Sammanställa intervjusvar. Ska
skickas tillbaka för kontroll. 
Ska laddas upp på studentportalen. L-08 Anna Lindholm Carin Hayer 11-04-2017

Bearbeta intervjusvar, Lantmännen
Maskin L - 09 07-04-2017

Sammanställa intervjusvar. Ska
skickas tillbaka för kontroll. 
Ska laddas upp på studentportalen. L-09 Louise Bartek Anna Lindholm 11-04-2017

Projektgruppsprotokoll P-04 10-04-2017 Skriva och ladda upp projektgruppsprotokoll P-04 Lina Skilberg Hampus Vestman 11-04-2017

Bearbeta intervjusvar, Wåge L - 10 11-04-2017

Sammanställa intervjusvar. Ska
skickas tillbaka för kontroll. 
Ska laddas upp på studentportalen. L-10 Hampus Vestman Lina Skilberg 11-04-2017

Bearbeta intervjusvar, Senneby L - 11 11-04-2017

Sammanställa intervjusvar. Ska
skickas tillbaka för kontroll. 
Ska laddas upp på studentportalen. L-11 Lina Skilberg Lovisa Eriksson 12-04-2017

Bearbeta intervjusvar, Ledinge L - 12 10-04-2017

Sammanställa intervjusvar. Ska
skickas tillbaka för kontroll. 
Ska laddas upp på studentportalen. L-12 Anna Lindholm Lovisa Eriksson 12-04-2017 Rapport skickad till Fredrik, inväntar återkoppling

Bearbeta intervjusvar Roslagsmjölk L - 13 11-04-2017

Sammanställa intervjusvar. Ska
skickas tillbaka för kontroll. 
Ska laddas upp på studentportalen. L - 13 Carin Hayer Hampus Vestman 12-04-2017

Sammanställning av intervjusvar G - 02 11-04-2017
Sammanställ samtliga intervjusvar i en 
G-rapport. Sammanfatta alla tabeller i en. G-02 Anna Lindholm Carin Hayer 12-05-2017

Mittredovisningsrapport 11-04-2017
Sammanställ en kortfattad mittredo-
visningsrapport Lovisa Eriksson Hampus Vestman 23-04-2017

Göra powerpoint till mittredovisning 11-04-2017 Se till så att pp är klar till mittredovisning Lovisa Eriksson 24-04-2017

Första version av Metod-delen L-15 11-04-2017 Skriva en första version av metod-delen L-15 Lina Skilberg 24-04-2017

Bränslen: biogas/biodiesel,
etanol, syntetisk och diesel L-16 11-04-2017

Ta reda på mer och sammanfatta 
information om drivmedel. Se Lovisas bok. L-16 Anna Lindholm 12-05-2017

Självförsörjandegrad i norden
(livsmedel och drivmedel) L-17 11-04-2017

Ta reda på mer och sammanfatta 
information om NO, DEN och FIN
självförsörjandegrad, politik mm.

L-17 Blir lite bakgrund och lite 
diskussion. Behöver lite 
omarbetning till slutrapport Louise Bartek 26-04-2017

Solceller - del i resultat L-18 11-04-2017
Sammanfatta och skriv om solceller till
resultatdelen. L-18 Carin Hayer 12-05-2017

Projektgruppsprotokoll P-05 24-04-2017 Skriva och ladda upp projektgruppsprotokoll P-05 Lina Skilberg Lovisa Eriksson 25-04-2017

Mini-litteraturstudie om populärveten-
skaplig sammanfattning G-03 24-04-2017 Skriva studien G-03 Lina Skilberg Lovisa Eriksson 24-04-2017

Ta kontakt och boka intervju med 
John Deere 24-04-2017 Se om det finns möjlighet att ha en intervju Louise Bartek Carin Hayer 25-04-2017

Sammanfattning av intervjuer 
i tabellform G-04 24-04-2017

Sammanfoga en större tabell som inehåller 
de enskikda intervjusvaren Bilaga i slutrapporten Carin Hayer 24-04-2017

Handel- och stallgödsel L-19 25-04-2017

Ta reda på info om dessa, för- och nackdelar, 
energi det tar att tillverka VS nyttan av det
etc. Till slutrapporten L-19 Lovisa Eriksson 12-05-2017

Projektgruppsprotokoll P-06 26-04-2017 Skriva och ladda upp projektgruppsprotokoll P-06 Anna Lindholm Lina Skilberg 28-04-2017

Självförsörjandegrad, mer info
(sammanfattning till slutrapport) L-20 26-04-2017

Ta reda på mer om förbrukning av drivmedel, 
titta på NO, DEN och FIN samt
självförsörjandegrad, politik m.m. L-20 Louise Bartek 12-05-2017

Omskrivning vätgas L-21 26-04-2017
Skriva om och komplettera vätgasstycket ur 
litteraturstuiden L-21 Lina Skilberg 05-05-2017

Bearbeta intervjusvar TraktorNord L-22 27-04-2017

Sammanställa intervjusvar. Ska
skickas tillbaka för kontroll. 
Ska laddas upp på studentportalen. L-22 Louise Bartek Carin Hayer 12-05-2017

Projektgruppsprotokoll P-07 01-05-2017 Skriva och ladda upp projektgruppsprotokoll P-07 Hampus Vestman Louise Bartek 05-05-2017

Omskrivning solceller till bakgrund L-23 02-05-2017
Skriva om och integrera solceller från litteratur-
studien till rapport L-23 Lina Skilberg 12-05-2017

Ligninbaserade drivmedel L-24 02-05-2017
Skriva om olika drivmedel som tillverkas från 
lignin, främst DME. L-24 Bakgrund i slutrapport Carin Hayer 12-05-2017

Bearbeta intervjusvar, Björndal L-25 05-05-2017

Sammanställa intervjusvar. Ska
skickas tillbaka för kontroll. 
Ska laddas upp på studentportalen. L-25 Lina Skilberg

04-05-2017
(ej godkänt av 

lantbrukare)

Bearbeta intervjusvar, Svista Gård L-26 08-05-2017

Sammanställa intervjusvar. Ska
skickas tillbaka för kontroll. 
Ska laddas upp på studentportalen. L-26 Louise Bartek Anna Lindholm

09-05-2017
(ej godkänt av 

lantbrukare)

Projektgruppsprotokoll P-08 08-05-2017 Skriva och ladda upp projektgruppsprotokoll P-08 Lina Skilberg Carin Hayer 10-05-2017

Gör grafer till slutrapporten, del 1 L-27 05-05-2017
"Sammanställa information och skapa tydliga
grafer för att förmedla info och statistik" L-27 Hampus Vestman Lina Skilberg, Carin Hayer 12-05-2017

Gör grafer till slutrapporten, del 2 L-28 08-05-2017
"Sammanställa information och skapa tydliga
grafer för att förmedla info och statistik" L-28 Hampus Vestman Lina Skilberg, Carin Hayer 10-05-2017

Inledning L-29 08-05-2017 Sammanfatta inledning från slutrapporten L-29 Hampus Vestman 2017-05-17

Diskussion och slutsats G-05 16-05-2017
Sammanfatta diskussion och slutsats
från slutrapporten G-05 Lovisa Eriksson 19-05-2017

Flyer till STUNS L-30 16-05-2017 Göra flyer att ha med på Stund-redovisningen L-30 Anna Lindholm Samtliga 30-05-21017

Lägg upp projektgruppsprotokoll P-09 16-05-2017 Projektgruppsprotokoll för v 20 P-09 Louise Bartek 16-05-2017

Strukturera diskusssion 16-05-2017 Strukturera upp diskussion med fler underrubriker Anna Lindholm 16-05-2017

Skriva mer diskussion kring framtids-
scenariot 16-05-2017 Fylla ut  diskussionen S-02 Lina Skilberg Carin Hayer, Hampus Vestman 16-05-2017

Skriva mer på slutsats 16-05-2017 Fylla ut slutsats S-02 Louise Bartek Lovisa Eriksson 16-05-2017

Gödseldiskussion 16-05-2017 Kolla igenom och redigera diskussionen om gödsel S-02 Lovisa Eriksson 16-05-2017

Solcellsexempel - Resulat + diskussion L-18 16-05-2017 Skapa två solcellsexempel och diskutera resultatet L-18 Carin Hayer 16-05-2017

Stunsredovisning 17-05-2017 Förbereda och hålla i, deadline 22/5 kl 13 PP + manus Lina och Louise 30-05-2017

Opponering 17-05-2017 Förbereda, deadline 22/5 kl 13 manus till red. Hampus och Carin 21-05-2017

Projektgruppsprotokoll P-10 22-05-2017 Skriva och ladda upp projektgruppsprotokoll P-10 Lina Skilberg Lovisa Eriksson 22-05-2017

UU-presentation 17-05-2017 Förbereda, deadline 19/5 kl 13 PP + manus Lovisa och Anna 19-05-2017

Svar på opponering L-31 29-05-2017 Bemöta opponeringskrirtiken L-31 Anna Lindholm 30-05-2017



Skriva in LRF L-32 29-05-2017 Sammanfatta intervju, pp och samtal med LRF L-32 Lina Skilberg 31-05-2017

Skriva in tregstesmodellen 29-05-2017
Skriva in trestegsmodellen i slutrapporten 
under resultat S-02 Hampus Vestman Lovisa Eriksson, Lina Skilberg 30-05-2017
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Ett självförsörjande lantbruk i Sverige
En studie kring förutsättningar att göra det svenska lantbruket oberoende av energiimport

Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm,
Lina Skilberg och Hampus Vestman

Handledare: Björn Claremar



Sammanfattning
Sverige är idag beroende av importerad råolja och handelsgödsel för att kunna driva det inhemska lantbru-
ket. Vid en politisk eller klimatmässig krissituation, som leder till importstopp, skulle bränsleförråden sina
och ta slut på mindre än tre månader. Då hela det svenska lantbrukets maskinpark drivs av diesel skulle
jordbruket stanna helt och landet bli utan livsmedelsproduktion. I arbetet undersöks hur ny teknik och för-
nybara energikällor kan kombineras för att nå en högre självförsörjandegrad inom lantbruket med avseende
på el, drivmedel och handelsgödsel.

För att få en bred kunskap inom ämnet genomfördes en litteraturstudie som kompletterades med intervjuer
med lantbrukare, traktoråterförsäljare och sakkunniga inom svenskt lantbruk. Från intervjuerna framgick
att lantbrukare har viljan att investera i förnybara energilösningar, men saknar i dagsläget lättillgänglig
information och en ekonomisk säkerhet för att investera i mindre beprövad teknik. En uppfattning som delas
av samtliga tillfrågade lantbrukare är att satsningar krävs för att utveckla förnybara energikällor och ny
teknik.

Utifrån intervjusvar och litteraturstudie formas slutsatsen att ny teknik behöver göras mer tillgänglig för
lantbrukare, både i form av subventioner och ett bredare utbud av fossilfria alternativ inom lantbruks-
maskiner. För att uppnå detta krävs regeringsbeslut som främjar utveckling och forskning kring ny teknik
tillsammans med riktade subventioner som gynnar en omställning från fossila drivmedel mot förnybar energi.

Rapporten resulterade även i en trestegsmodell som sammanfattar de åtgärder och investeringar som krävs
för att nå en högre självförsörjandegrad. Den riktar sig till lantbrukare och beslutsfattare för att underlätta
arbetet och innefattar initiativ som kan implementeras idag, imorgon och i framtiden.
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1 Ordlista
BAT - Best Available Technology, dvs. använda bästa möjliga teknik, ur miljösynpunkt.

Biodiesel - ett samlingsnamn för bränsle bestående av vegetabiliska och/eller animaliska fetter som förest-
ras. Exempel på biodiesel är RME.

Biogas - drivmedel som tillverkas av bioråvaror, består mestadels av metan.

Bränsleceller - bränsleceller omvandlar energi till el utan någon förbränning, som ett batteri.

BTL - biomass to liquid, en typ av flytande bränsle (syntetisk diesel) som kommer från biomassa/bioråvara
som t.ex. halm, matavfall eller energiskog.

CTL - coal to liquid, en typ av syntetisk diesel som kommer från kol.

DME - dimetyleter, ett drivmedel ämnat för dieselmotorer. Framställs ur exemeplvis naturgas, svartlut
och skogsprodukter.

Endoterm reaktion - en kemisk reaktion som upptar värme ifrån omgivningen.

Etanol - hydratiserat eten, förnybart bränsle om den tillverkas av biomassa.

Förnybara drivmedel - drivmedel som inte baseras på fossila råvaror.

FT-diesel - Fisher-Tropschdiesel, ett syntetisk diesel som kan användas i konventionella motorer. Kan
tillverkas både ur fossila och förnybara råvaror, se BTL, CTL och GTL.

GTL - gas to liquid, en typ av syntetisk diesel som kommer från gas.

Handelsgödsel - oorganiskt gödsel. Används som näringstillförsel på åkermark inom lantbruket.

HVO - hydratiserade vegetabiliska oljor, också en typ av biodiesel som ofta framställs på förnybara rå-
varor som t.ex. slaktavfall, fiskrens eller rapsolja.

Låginblandning - en låg halt av alternativt bränsle, t.ex. förnybart, i konventionellt drivmedel.

Naturgas - fossilt drivmedel för gasdrivna fordon. Består mestadels av metan och har högt energiinne-
håll.

RME - rapsmetylester, drivmedel bestående av rapsolja och metanol. Är en form av biodiesel som kan
användas i anpassade dieselmotorer eller som inblandning i konventionella dieselmotorer upp till 10 %.

Stallgödsel - spillning från djur inom lantbruket.

Syntesgas - gas som består av kolmonoxid och vätgas.

Vätgas - kan användas som drivmedel till bränsleceller och förbränningsmotorer. Framställs ur både fossila
och förnybara råvaror som t.ex. naturgas, biomassa, metanol eller via en elektrolys av vatten.
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2 Inledning
Idag är Sverige i stort behov av importerade energikällor för att försörja befolkningen. Dels på grund av
att vi importerar hälften av maten vi äter, dels på grund av att det inhemska lantbruket är beroende av
importerad råolja. Om import av fossila bränslen skulle stoppas riskerar det svenska lantbruket att stanna
efter bara några dagar, då lantbruksmaskinerna i dagsläget är dieseldrivna (Nilsson 2015). Detta skulle leda
till en nationell krissituation. De lager av livsmedel som finns i Sverige skulle hålla i tre dagar, medan lagret
av råolja beräknas räcka i högst 90 dagar, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Genom att arbeta mer aktivt för att höja lantbrukens självförsörjandegrad och ställa om från fossil till för-
nybar energi kan konsekvenserna av en krissituation minskas. Sverige behöver höja sin självförsörjningsgrad
så att produktionen inom landets gränser motsvarar konsumtionen av energi, drivmedel och handelsgödsel.
Vidare finns även ekonomiska samt miljömässiga fördelar med att vara mindre beroende av importerad energi.

Det svenska lantbrukets energiförbrukning omfattar främst användning av fossilt diesel och elektricitet samt
framställning av handelsgödsel. En stor del av energianvändningen leder till både direkta och indirekta ut-
släpp av skadliga växthusgaser, som bland annat Parisavtalet har till syfte att motverka. Därför är det
intressant att undersöka hur en omställning till mer förnybar energikonsumtion inom lantbruket kan uppnås.
Svenska lantbrukare har i allmänhet ett stort intresse för hållbar utveckling och investerar ofta utifrån mer
långsiktiga perspektiv då gårdar kan gå i arv. Detta fordrar ett mer långsiktigt agerande och majoriteten av
svenska lantbrukare strävar efter att bli fossilfria i framtiden (LRF 2016).

2.1 Syfte och mål

I detta projekt undersöks möjligheterna kring en omställning till ett självförsörjande jordbruk i Sverige
utifrån ett energiperspektiv. Genom att studera befintlig teknik och framtida möjligheter kan förutsättning-
ar för en högre självförsörjandegrad inom svenskt jordbruk utvärderas. I rapporten utvärderas alternativa
drivmedel för framtidens jordbruk samt hur en omställning till förnybar energi kan genomföras på lokal
och nationell nivå. Syftet med projektet är att undersöka hur ny teknik och förnybara drivmedel kan kom-
bineras med lokalproducerad el för att uppnå en högre självförsörjandegrad inom det svenska jordbruket.
Målet är att presentera alternativ och förutsättningar för hur framtidens jordbruk i Sverige kan få en högre
självförsörjandegrad med avseende på el, drivmedel och handelsgödsel.

2.2 Frågeställning

Den frågeställning som besvaras i denna rapport är vad som krävs för en omställning till ett mer självförsör-
jande jordbruk i Sverige med avseende på el, drivmedel och handelsgödsel. För att besvara frågeställningen
behöver följande aspekter utredas:

• Vilka metoder finns för att producera el och drivmedel på lokal nivå?

– Kan dessa metoder införas på storskalig nationell nivå?

• Hur kan det svenska lantbruket bli mindre beroende av importerat handelsgödsel?

• Vilka förnybara drivmedel finns för lantbruksmaskiner och kan de produceras i Sverige?

• Vad har lantbrukare för tankar kring en omställning till förnybara energikällor?

2.3 Avgränsningar

I denna rapport undersöktes möjligheterna kring ett självförsörjande jordbruk i Sverige. Då området är brett
och komplext var arbetet tvunget att avgränsas. Avgränsningen gjordes dels efter diskussion i gruppen och
dels i samråd med handledaren från STUNS Energi. Tillsammans beslutades att arbetet skulle avgränsas
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till elförsörjning, handelsgödsel och drivmedel. Detta trots att den totala energikonsumtionen inom jordbru-
ket inkluderar fler aspekter, exempelvis utsäde, foder samt transporter till och från gårdarna. Ytterligare
avgränsning gjordes kring självförsörjandegraden, då rapporten främst fokuserar på drivmedel och livsmedel.

För att göra en avgränsning inom drivmedel, studerades endast drivmedel som är kompatibla med jordbruket.
Inom jordbruk förekommer även flertalet olika lantbruksmaskiner av många olika storlekar och funktioner.
I detta projekt gjordes även en avgränsning gällande jordbruksmaskiner så att endast större aktörer inom
traktortillverkning ingick i studien.

3 Bakgrund
För att kunna göra bedömningar om Sveriges självförsörjandegrad både i dagsläget och i framtiden behövs
en bred grund av information i ämnet. I detta avsnitt presenteras information om självförsörjandegrad,
energiförbrukning, olika typer av gödsel och drivmedel samt lantbruksmaskiner. Även några relevanta forsk-
ningsområden och projekt kring alternativa drivmedel presenteras.

3.1 Självförsörjandegrad

Självförsörjandegraden är ett mått på hur självförsörjande ett land är inom exemeplvis energi, drivmedel
eller livsmedel. Självförsörjandegraden definieras som landets produktion dividerat med dess konsumtion
inom ett visst område (Bergström 2015). Ett lands självförsörjandegrad kan således skilja sig åt beroende
på inom vilken aspekt undersökningen görs. Samma land kan ha en god självförsörjandegrad med hänsyn
till energi och drivmedel, men sämre självförsörjandegrad med avseende på livsmedelsproduktion. Att göra
exakta beräkningar kring den totala självförsörjandegrad kan således vara svårt och bygger i stor utsträck-
ning på mätningar över lång tid (Nilsson 2015).

Genom att minska lantbrukets importberoende ges goda förutsättningar att uppnå en högre självförsör-
jandegrad, vilket ofta mer hållbart ur en ekonomisk och miljömässig synpunkt (Meny 2017). I detta avsnitt
undersöks självförsörjandegraden inom drivmedel- och livsmedelsproduktion för Sverige, Norge, Danmark
och Finland i syfte att sammanfatta information och identifiera skillnader mellan länderna.

3.1.1 Sveriges självförsörjandegrad

Inom livsmedelsproduktion anses Sveriges självförsörjandegrad vara ca 50 %, men en stor andel av de fossila
drivmedlen är importerade. Harald Svensson, som jobbar för Jordbruksverket, bekräftar i en intervju med
Sveriges Radio svårigheterna med att uppskatta Sveriges självförsörjandegrad. Det svenska jordbruket är i
dagsläget beroende av import för att hållas i drift och enligt Svensson skulle Sverige inte klara sig många dagar
utan import av varor exempelvis handelsgödsel och drivmedel (Nilsson 2015). Sverige har goda förhållanden
för sol- och vindkraft, men är idag beroende av import av drivmedel. Främst gäller det import av råolja som
omvandlas till diesel för att driva de lantbruksmaskiner som krävs för att producera livsmedel inom landets
gränser (Ciszuk 2015). På grund av importberoendet hävdar Therese Frisell, som jobbar på Livsmedelsverket,
att Sveriges självförsörjandegrad borde vara närmare 0 % även inom livsmedel (Bergström 2015).

3.1.2 Negativa effekter av Sveriges importberoende

En högre självförsörjandegrad är som tidigare nämnt önskvärt i dagens samhälle både ur en ekonomisk-,
försvarsmakts- och miljösynpunkt (Svedberg 2016). Exempel på negativa effekter av Sveriges importberoen-
de är att landet blir utsatt vid en krissituation, så som vid den dåliga vinterskörden av grönsaker i Sydeuropa
år 2017 samt Rysslands exportstopp av vete år 2010. Båda resulterade i ökade priser och svårigheter att få
tag på specifika livsmedel (Makridova 2014). Genom att föra en politik som förespråkar en högre självför-
sörjandegrad kan effekter av liknande händelser minskas, vilket i en framtid med ökande befolkning kan
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anses mycket fördelaktigt. Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger i en intervju med tidning-
en Jordbruks Aktuellt (Brink 2015), att Sveriges låga självförsörjningsgrad innebär att vi är extra utsatta
för förändringar på den internationella marknaden - oavsett om förändringarna sker till följd av politiska
konflikter eller klimatkatastrofer.

3.1.3 Vad krävs för att höja Sveriges självförsörjandegrad

Regeringens livsmedelsstrategi har som mål att vägleda kring frågor vars syfte är att gynna ett ekologiskt
och hållbart svenskt jordbruk (Regeringskansliet 2017). Strategin syftar även till att höja Sveriges själv-
försörjandegrad, men har fått kritik då ett stort ansvar läggs på konsumenterna istället för regeringsbeslut
(Meny 2017). Anna Nilsson, som är chefredaktör på tidningen Lantmannen, anser att det svenska jordbruket
behöver stöd från regeringen i form av lagar, bestämmelser och skattereduktioner. Hon tror att en högre
självförsörjandegrad måste få stöd från högsta ort för att bli hållbar i längden, men hittills ser hon inte
tillräckliga satsningar från regeringen (Meny 2017). Denna uppfattning delas även av Karlis Neretnieks, som
är generalmajor och knuten till Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Enligt Neretnieks är en ökad svensk
livsmedelsproduktion ett måste inför framtiden och han ser en stor nytta i att lantbrukare kan producera
förnybar energi lokalt. I en intervju med Lantbrukets affärstidning säger Neretnieks att det är statens skyl-
dighet att sörja för att Sveriges självförsörjandegrad ökar. Svenska lantbrukare har i dagsläget inte alltid
de ekonomiska förutsättningarna som krävs för omfattande investeringar i och med dagens lönsamhetskrav
och konkurrenssituation. Vidare anser Neretnieks att det är Lantbrukarnas Riksförbund som bäst kan förse
regeringen med det underlag som krävs för att uppnå önskat resultat genom subventioner (Simonsson 2015).

3.1.4 Självförsörjandegrad i Skandinavien

I Norden råder en relativt kort växtsäsong med varma somrar och kalla vintermånader. Detta medför att det
nordiska jordbruket i generationer fokuserat på produktion av råvaror och livsmedel som är anpassade för
rådande klimat och förutsättningar. Förutsättningar skiljer sig mycket åt mellan de nordiska länderna, vil-
ket påverkar ländernas importberoende och självförsörjandegrad. För att få en bredare kunskap om Sveriges
förutsättningar för ett självförsörjande jordbruk är det intressant att jämföra likheter och skillnader mellan
de nordiska grannländerna.

Norge har en hög självförsörjandegrad vad gäller kött, drivmedel och havsmat där de i princip är själv-
försörjande på grund av goda råvarutillgångar i landet. Självförjandegraden inom det norska jordbruket är
betydligt lägre och är i dagsläget ca 37 %, detta på grund av att de importerar mycket spannmål (Go-
vernment.no 2015), (Henningsson 2014). Norge har en kortare växtsäsong då somrarna är svala samt att
jordarna inte är lika näringsrika som exempelvis i Sverige. Detta har medfört att Norge inte satsat lika
mycket på utveckling av jordbruket (Goverment.no 2015). Landet anses vara självförsörjande med avseende
på drivmedel och fiskproduktion tack vare naturlig tillgång på råolja, naturgas och rika fiskbestånd i havet
(Nationalencyklopedin u.å.).

Inom livsmedelsproduktionen har Finland en mycket hög självförsörjandegrad på 80 %, den näst högsta
i Norden, men har samtidigt ett utbrett skogsbruk som är beroende av importerade drivmedel till lantbruks-
maskiner (Nyholm & Skogh u.å.). Då Finland inte har några betydande råvarutillgångar inom drivmedel
behöver de finska raffinaderierna förlita sig på importerad råolja, vilket gör att Finlands självförsörjandegrad
inom drivmedel uppskattas vara 0 %. Klimatet i Finland liknar det svenska, men med kortare växtsäsong och
kallare vintrar. Närmare 3/4 av Finlands yta är skogbevuxen, vilket gör skogen till en av landets viktigaste
råvaror (Lynch 2003).

Ur ett ekonomiskt perspektiv är de viktigaste jordbruksprodukterna i Finland mjölk, spannmål, potatis
samt köttproduktion (Meny 2017). Landets energiförsörjning utgörs av ca 45 % fossila bränslen, där hela
landets behov utgörs av import, utom en liten del som utgörs av inhemsk torv (Nyholm & Skogh u.å.).
Finland är framförallt importberoende av kemikalier, drivmedel och livsmedel (Nationalencyklopedin u.å.).
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Självförsörjandegraden i Danmark med avseende på livsmedel anses vara 100 % då de exporterar myc-
ket stora mängder kött, mjölk och spannmål (Danish Agriculture & Food Council u.å.), (Erlandsson u.å.).
Danmark har en betydligt högre självförsörjandegrad inom livsmedel än övriga nordiska länder, vilket anses
bero på de bördiga jordarna samt ett mildare klimat som ger längre växtsäsong. Danmark har satsat på
expandering av vindkraft, men eftersom det finns sparsamt med råvarutillgångar är de beroende av import
av drivmedel och råmaterial (Nationalencyklopedin u.å.).

Tabell 1: Nedan visas självförsörjandegraden för de nordiska länderna med avseende på livsmedel och fossila
drivmedel. Danmarks självförsörjandegrad för fossila drivmedel har ej gått att hitta.

Sverige Norge Danmark Finland
Självförsörjandegrad

(inom livsmedel) 50 % 37 % 100 % 80 %

Självförsörjandegrad
(fossila drivmedel) 0 % 100 % - 0 %

3.2 Elförbrukning

I dagsläget sker det på årsbasis en nettoexport av el från Sverige, dock kommer en tredjedel av elen vi
använder från svenska kärnkraftverk. För att driva kärnkraftverk krävs uran som importeras från gruvdrift
i andra länder (Energiföretagen 2017). Sverige är således inte självförsörjande med avseende på el, trots en
nettoexport. En bedömning från Naturskyddsföreningen (2015) visade att kärnkraftens energiproduktion på
årsbasis skulle kunna ersättas av solel om alla södervända byggnadsytor i Sverige täcktes med solceller.

3.2.1 Elkostnad

Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst elpris, framförallt med avseende på el inom industrin
(Eurostat 2017). Trots dagens låga elpris finns en trend som indikerar ett stigande elpris i framtiden (Ener-
gimyndigheten 2016). När den ekonomiska lönsamheten av solel undersöks är elpriset en viktig faktor. Ett
högre elpris gör lokala solelsanläggningar mer lönsamma för lantbrukare, vilket har en positiv inverkan på
solelsproduktionen. Ett redan lågt elpris leder till att den ekonomiska vinsten till följd av installation av
solpaneler minskar.

Svenska lantbrukare har generellt en fördelaktig elkostnad då de inte betalar skatt på den förbrukade elen.
Istället betalar de endast 0,5 öre per använd kWh el, vilket är markant mindre än elskatten på 29,5 öre/kWh
(Skatteverket u.å.), (Compricer 2017). När svenska lantbrukare ska teckna elavtal är den vanligaste avtals-
formen ett rörligt elavtal (SCB 2017).

3.2.2 Solceller

Principen för en solcell är att omvandla solens ljus till energi. Den energi som fås från solinstrålningen gene-
rerar sedan en likström som exempelvis kan användas till att driva en radio, ångturbin eller tillverka vätgas
(Svensk Solenergi 2015). En vanlig teknik för att skapa en likström i en solcell är att använda sig av en så
kallad pn-övergång i kisellager. För att processen ska fungera krävs halvledande egenskaper hos kisellagren.
Denna egenskap skapas när atomer i den kristallina strukturen byts ut mot andra atomer med en annan
laddning. I p-dopningen byts en, eller flera, kiselatomer ut mot atomer med lägre elektrontäthet, exempelvis
aluminium. På så vis skapas ett underskott av elektroner i kisellagret som övriga elektroner försöker fylla igen
och därmed har en elektronrörelse skapats. Principen för n-dopningen är densamma som för p-dopningen,
men istället byts kiselatomen ut mot en annan atom med högre elektrontäthet, exempelvis fosfor. Dessa
två processer tillsammans kallas pn-övergången och det har då skapats en elektrisk potential mellan de två
lagerna, vilka sammansluts med en extern krets (Solarlab 2016).
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Dagens användning av solceller består till stor del av att försörja fritidshus, båtar och andra mindre sy-
stem med ström. Dessa är inte anslutna till nätet utan utgörs av solceller, en laddningsregulator och ett
batteri vilket kan försörja små system som belysning, tv och liknande. Nätanslutna solceller, antingen mark-
baserade eller fastmonterade på byggnader, blir alltmer framträdande på marknaden och består ofta av större
system (Svenska Solenergi 2015). Idag står solenergi för ca 0,1 % av den totala energiproduktionen i Sverige
(Vattenfall 2017).

Problematiken kring solceller är dess låga verkningsgrad, dvs. kvoten mellan den energi som erhålls och
den energi som tillförs av solen. De solceller som finns ute på marknaden idag har en verkningsgrad på
ca 12-16 %, vilket innebär att andelen energi som inte absorberas är stor (Energimynigheten 2016). Verk-
ningsgraden sjunker ytterligare någon enhet när solceller seriekopplas och bildar solpaneler. En kommersiell
solpanel på 1 m2 kan generera 150 W under en solig dag i Sverige då solinstrålningen har en effekt på ca 1
kW/m2. Denna effekt beräknas träffa solpanelen ca 1000 timmar under ett år vilket innebär att den genom-
snittliga solinstrålningen på ett år i Sverige är ca 1000 kWh/m2, där de skillnader som finns delvis beror på
geografisk placering (Vattenfall 2017). Idag bedrivs forskning kring hur solcellernas verkningsgrad kan ökas
(Uppsala Universitet 2017).

Solceller har flera användningsområden och skulle kunna generera el till eldrivna fordon och i dagsläget
pågår flera forskningsprojekt kring hur man kan skapa vätgas av vatten med hjälp av solceller. Denna prin-
cip baseras på att klyva vatten så att restprodukterna blir vätgas och syrgas. Fördelen med vattenklyvningen
är att restprodukterna inte bidrar till ökad klimatpåverkan samt att när vätgasen sedan används i bränslecel-
ler blir förbränningsprodukten vatten. En annan fördel anses vara vätgasens utvecklingspotential (Paulsson
2014).

Det finns stöd att söka från regeringen vid en installation av solenergi och det är Energimyndigheten som
fördelar dessa till länsstyrelserna i landet. Stödet går att söka för installation av alla typer av nätanslutna
solcellssystem eller solel/solvärmehybridsystem. Fr.o.m. 1 januari 2015 är det maximala sökbara stödet 30
% till företag och beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Det högsta möjliga stödet
ligger på 1,2 miljoner kronor per solcellssystem. De stödberättigade kostnader per installerad kilowatt elekt-
risk toppeffekt får uppgå till 37 000 kronor plus moms. I höstbudgeten 2015 meddelade regeringen att de
ökar satsningen på solceller till 225 miljoner kronor år 2016 och därefter 390 miljoner kronor varje år mellan
2017-2019 - en ökad satsning på totalt 1,4 miljarder kronor (Energimyndigheten 2015).

3.2.3 Vindkraft

Det finns många olika vindkraftverk på marknaden, men de som används för gårdar och lantbruk kallas
gårdsverk. Benämningen gårdsverk kommer ursprungligen ifrån Plan- och Bygglagen och är enligt definition
ett verk som är högre än 20 meter över markytan och är placerat på ett avstånd från tomtgränsen som är
kortare än vindkraftverkets höjd över marken. Det gäller också att verket är fastmonterat på en byggnad
eller har en vindturbin vars diameter är större än tre meter. Dessa verk kräver bygglov (SFS 2011:338).
Gårdsverk, inklusive rotorblad, är per definition lägre än 50 meter samt måste stå ensamt. Om detta inte
uppfylls definieras det inte som ett gårdsverk och innefattas då av anmälningsplikten (Källner 2012).

Det viktigaste för att vindkraftverkets årliga produktionen av el, och följaktligen lönsamheten, är tillgången
på vind. Då det är en väsentlig skillnad på bra och dålig vind är placeringen det som avgör om det är en
ekonomiskt effektiv investering. Det är därför viktigt att göra en vindmätning eller använda sig av vindkartor
för att få en uppfattning om investeringslönsamheten (Källner 2012).

Det finns flera producenter och distributörer av gårdsverk i Sverige idag. Verken har en maximal effekt
på ca 11-43 kW om det blåser 11 m/s, vilket ger en årlig produktion på maximalt 50 000 kWh/år vid 5 m/s i
navhöjd (Ruin 2016). I en genomförd enkät uppger 84% av de lantbrukare som svarat att deras verksamhet
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använder under 50 000 kWh/år (Innovatum Teknikpark 2013). En del av verken har batteri eller möjlighet till
Ö-drift vilket innebär att de inte behöver uppkoppling till elnätet, medan andra varianter kräver uppkopp-
ling. Det finns många företag utomlands som producerar vindkraftverk, varav några även har återförsäljare i
Sverige (Ruin 2016). Det går att ansöka om skattereduktion på upp till 60 öre per kWh för överskottsel som
ansluts till elnätet, dock max 18 000 kronor/år. Det går däremot inte att söka skattesubvention för de kWh
som överstiger uttaget av el. För att ansöka om skattereduktion måste producenten räknas som mikropro-
ducent och därför inte ha en säkring som överstiger 100 ampere i anslutningspunkten (Energimyndigheten
2015).

3.3 Gödsel

För flera lantbruk är användandet av gödsel en förutsättning för att produktionen på gården ska bli gynn-
sam. Valet av gödselmedel har stor betydelse för klimatpåverkan, tillväxt och ekonomi. Inom det svenska
lantbruket används idag framförallt handelsgödsel och stallgödsel, där handelsgödsel står för en betydande
del av lantbrukets energianvändning. Gödsel är en viktig del av jordbruket, då mycket näring tas från marken
vid skörd. Denna näring måste återföras till marken för att växtligheten ska trivas, vilket kan göras i form
av gödsel. För att uppnå ett mer självförsörjande jordbruk är det intressant att undersöka egenskaper, fram-
ställning och klimatpåverkan för olika gödselmedel. I detta stycke behandlas information om handelsgödsel,
stallgödsel och biokol, där fokus ligger på dess framställning och egenskaper.

3.3.1 Handelsgödsel

Handelsgödsel, även kallat konstgödsel och mineralgödsel, är ett gödningsmedel som består av oorganiskt
material. Handelsgödsel innehåller framförallt makronäringsämnen som kväve, fosfor och kalium, men även
relativt höga halter av svavel, kalcium och magnesium. Detta är ämnen som växter behöver mycket av medan
mikroämnen, såsom koppar, kobolt, järn och zink, är ämnen som växterna behöver mindre av. Handelsgödsel
produceras till stor del från kväve i luften och resultatet är ofta i form av granulat men det finns även i
flytande form. Användandet av denna typ av gödsel har ökat i takt med mekaniseringen av jordbruket
som brutit de naturliga kretsloppen av näringsämnen, vilket i sin tur skett på grund av utvecklingen av
jordbruket och separerandet av djurhållning och växtodling (Granström & Hubendick u.å.). Idag är den
svenska marknaden för mineralgödsel ca 800 000 ton per år och en genomsnittlig gård på 100 ha använder
ungefär 100 kg N/ha (Erlingson 2017). När handelsgödsel används mer frekvent och i högre koncentration
än nödvändigt kan grödorna svara med reducerad respons på grund av urlakning av näringsämnen i marken
(Granström & Hubendick u.å.).

3.3.2 Klimatpåverkan från handelsgödsel

Med hjälp av en livscykelanalys av handelsgödsels tillverkning, transport, användning och påverkan på
skörd är det enklare att se vad som bör åtgärdas för att minimera klimatpåverkan. Detta på grund av att
samtliga moment i livscykeln bidrar till utsläpp av växthusgaser. Olika produktionssätt och typer av mine-
ralgödsel bidrar till olika mängd utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid och lustgas, men har även olika
användningsområden och effektivitet på skilda grödor. Den vanligaste kvävekällan inom Europas jordbruk
är ammoniumnitrat som tillverkas av antingen ammoniak eller salpetersyra. Exempel på handelsgödsel som
innehåller ammuniumnitrat är NP, NPK och Axan, vars miljöpåverkan beror på hur energiåtgången vid
utvinning från ammoniak samt avgången av lustgas vid framställning från salpetersyra (Yara 2010).

Den svenska märkningen för klimatcertifiering av mat betyder att utsläppen vid tillverkning måste vara
mindre än 4 kg CO2-ekvivalenter per kg-N. CO2-ekv. är ett uttryck för att jämföra växthusgaser och ut-
trycket beror på hur många gånger starkare inverkan gasen har på klimatet jämfört med koldioxid (t.ex.
motsvarar 1 kg lustgas 296 kg koldioxid). Om bästa möjliga teknik (BAT), något som är definierat av EU,
skulle användas i tillverkningen av mineralgödsel hade den allmänna utsläppsnivån legat på 3,6 kg CO2-ekv.
per kg-N, vilket är ca 50 % lägre än vad en genomsnittlig europeisk anläggning släpper ut (Yara 2010). Det
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totala utsläppet vid tillverkning och användning blir därmed 9,2 kg CO2-ekv. per kg-N.

Val av handelsgödsel är avgörande för klimatpåverkan. Olika jordar har individuella egenskaper och för-
utsättningar och kräver därmed varierande behandling. För europeiska jordbruk är ammoniumnitrat mest
effektiv och miljövänlig. Urea är ett syntetiskt framställt organiskt gödsel och har mindre miljöpåverkan vid
tillverkning. Dock större påverkan vid användning, dels till följd av lustgasavgång genom nitrifikationsproces-
ser i marken, dels som ett resultat av att mer ammoniak utsöndras till atmosfären än när ammoniumnitrat
används (Yara 2010).

Tillverkningen av handelsgödsel kräver mycket energi och genom hela livscykeln sker utsläpp som påver-
kar klimat i en negativ mening. Yara, ett svenskt företag som tillverkar handelsgödsel, har utvecklat en
katalysatorteknik som minskar utsläppen av lustgas från tillverkning av salpetersyra med 90 % vilket ger
ett utsläpp lägre än den då BAT används (Yara 2010). Trots att det är ett svenskt företag finns idag ingen
produktion i Sverige utan den sker främst i Finland, Norge och Tyskland (Erlingson 2017). För att minska
klimatpåverkan och reducera förlusten av kväve på grund av urlakning, denitrifikation och ammoniakavgång
måste hänsyn tas till vilken form av kväve som används, hur stor mängd och vid vilken tidpunkt mineralgöd-
sel tillsätts. Kväveeffektiviteten måste optimeras och lustgasutsläppen minimeras. Detta är något som måste
beräknas och avgöras noga från gård till gård, en stor mängd gödsel betyder inte att grödorna nödvändigtvis
frodas och att produktiviteten maximeras (Yara 2010).

3.3.3 Åtgärder för att minska klimatpåverkan

Genomförbara åtgärder för att minska klimatpåverkan bör vara att öka energieffektiviteten vid tillverkningen
av ammoniumnitrat samt att maximera användandet av katalysatorer för att reducera lustgasutsläpp. En
stor källa till utsläppen är själva användandet av mineralgödsel och på detta område kan mycket göras för att
dessa ska reduceras. Här är det viktigt att gödsla efter olika grödors faktiska behov av just det ämnen som
det aktuella handelsgödsel innehåller samt att se till att applicera näringsämnet vid rätt tidpunkt för optimal
upptagning. Att välja rätt typ av mineralgödsel efter jordtyp är viktigt för att minska utsläpp och dessutom
att utnyttja och bruka stallgödsel för att dess effekt ska bli optimal. Biologisk kvävefixering i biomassa,
till exempel med hjälp av fånggrödor, är ett alternativt som kan minska användandet av mineralgödsel och
dessutom en viktig del i kvävets kretslopp (Yara 2010).

3.3.4 Energi och åtgång

Den totala klimatpåverkan från tillverkning av ammoniumnitrat då BAT används är 3,6 kg CO2ekv. per kg-N
för en genomsnittlig fabrik (Yara 2010). Nedan listas processerna för handelsgödsel och dess klimatpåverkan.

• Tillverkning från ammoniak: Den mest effektiva källan för att binda kväve är naturgas. För att göra
detta krävs energi och en typisk europeisk fabrik har en genomsnittlig energianvändning på 35,2 GJ
per ton ammoniak. Om BAT används sjunker förbrukningen till 31,8 GJ per ton ammoniak, vilket
motsvara ca 2,2 kg CO2-ekv. per kg-N i ammoniumnitratet (Yara 2010).

• Tillverkning från salpetersyra: Vid denna tillverkning frigörs lustgas och utan rening släpps 7,5 kg N2O
per ton salpetersyra ut. Om katalytisk rening och BAT används minskar detta markant till 1,8 kg N2O
per ton salpetersyra, vilket motsvarar 1,3 kg CO2-ekv. per kg-N i ammoniumnitratet (Yara 2010).

• Granulat: För att få ett fast gödsel granuleras lösningen vilket kräver ca 0,5 GJ per ton produkt. Detta
kan sättas ekvivalent med 0,1 kg CO2-ekv. per kg-N (Yara 2010).

• Transport: Vid transport att handelsgödsel från anläggning till mellanhand och slutligen konsument
uppskattas det europeiska genomsnittliga utsläppet motsvara ca 0,1 kg CO2-ekv. per kg-N (Yara 2010).

Lustgas frigörs från marken vid användning av gödsel till följd av naturliga markprocesser som sker för både
oorganiskt och organiskt bundet kväve. Ca 5,6 kg CO2-ekv. per kg-N släpps ut vid bruk av handelsgödsel,
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inklusive utsläpp från jordbruksmaskiner som körs vid utspridning och kalkning (Yara 2010). I Sverige
använder jordbruket ca 17 TWh, varav 12 går till växtodling, ca 2 TWh till mineralgödseltillverkning och
resterande energi används inom flertalet mindre områden (Bertilsson 2008).

3.3.5 Stallgödsel

Stallgödsel är organiskt material som består av spillning, urin, strömedel och vatten. Det används för att
förbättra mullhalten i åkermark och innehåller både makro- och mikronäringsämnen, varav de viktigaste är
kväve, fosfor och kalium. Hur stor utsträckning av ett visst ämne som används beror på vilken typ av djur
som producerat materialet, vilket foder som använts, hur det har komposterats och hanterats samt vilka till-
satser som är inblandat. Jordbruksverket rekommenderar att sprida stallgödsel innan vår- och höstoljeväxter
sås samt att det är viktigt att bruka eller mylla ner växtnäringen tidigt för att minimera kväveförluster
i form av ammoniakavgång. Dessa förluster kan minskas med 20 respektive 10 % om det bearbetas ner i
jorden omgående (Jordbruksverket 2016). Stallgödsel bör användas i så stor utsträckning som möjligt för
att maximera effekten medan handelsgödsel ska ses som ett komplement. En viktig aspekt att ta hänsyn till
vad gäller mineralgödsel och stallgödsel är att dessa två olika former inte konkurrerar med varandra utan
ett samspel dem emellan bidrar oftast till störst skörd (Bertilsson 2008).

3.3.6 Biokol

Biokol produceras under kontrollerade förhållanden av biomassa och motsvarar i princip träkol. Det är
framtaget av förnybart material som till exempel trä, halm och olivkärnor. De kontrollerade förhållanden i
produktionen avser att minska utsläpp och bildning av farliga ämnen. Tanken bakom biokol är att det ska
verka som en kolsänka, att kolet som biomassan tar upp från luften via fotosyntesen ska förvaras i biokolet
under lång tid och inte övergå till koldioxid på kort sikt. Därav bör det inte användas som vanlig träkol eller
för att producera värme. När biomassa görs om till biokol stabiliseras dess kolstruktur och på så sätt binds
kolet in och blir svårnedbrytbart (Branschföreningen Biokol Sverige u.å.).

De främsta användningsområdena för biokol är till jordförbättring, djurfoder, filtermaterial till vattenrening
samt att minska näringsläckage (Branschföreningen Biokol Sverige u.å.). Mest relevant för denna rapport
är funktionerna för att reducera näringsläckage samt som jordförbättrare. Biokol har egenskaper som liknar
humus men med fördelen att det inte bryts ned lika snabbt. Det fungerar vatten- och näringshållande, luckrar
jorden samt gynnar mikroorganismer, detta på grund av sin stora, inre, ihåliga yta. En jord med inblandning
av biokol ger generellt sett högre växttillgänglig vattenhalt samt bättre näringsbindande förmåga än en jord
utan biokol. Dock är det viktigt att låta kolet ligga i gödsel, nässelvatten eller liknande innan applicering i
jord, så att det mättats på näringsämnen (fosfor och kväve) innan det blandas med jorden. Görs inte detta
kan skörden minska på grund av att biokolet tar upp näring från marken som grödorna egentligen skulle
behövt. En annan fördel med att tillsätta biokol till gödsel är att minska näringsläckage till luften. Om
ammoniumkväve binds till kolet blir gödslet rikare på näring och en mindre del kväve, i form av ammoniak,
läcker ut, vilket i annat fall skulle kunna bidra till övergödning och surt regn (Branschföreningen Biokol
Sverige u.å).

3.4 Drivmedel

Inom det svenska lantbruket är diesel den vanligaste typen av drivmedel och det flesta lantbruksmaskiner
som används idag är dieseldrivna (Energimyndigheten 2017). Då Sverige saknar egna råvarutillgångar för
framställning av diesel behöver råolja importeras och därefter omvandlas till drivmedel. För att undersöka
möjligheter kring ett självförsörjande jordbruk, som inte är beroende av importerat råmaterial, är det viktigt
att känna till hur befintliga samt alternativa drivmedel produceras och fungerar. Det är även viktigt att
studera de olika drivmedlens för- och nackdelar, framställning samt dess användningsområden. I detta avsnitt
presenteras fakta om olika drivmedel som används eller kan tänkas användas inom det svenska jordbruket,
där samtliga drivmedel kan produceras inom Sveriges gränser.
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Tabell 2: Nettoimporten av primärenergi för de nordiska länderna, motsvarande ett ton råolja. Tabellen visar
även ländernas oljeimportberoende uttryckt i procent av landets behov.

Sverige Norge Danmark Finland
Oljeimportberoende
(angivet i % år 2014) 102 % - 653 % - 6 % 95 %

Nettoimport av
primärenergi

(år 2014)

Motsvarande
+ 15 991
ton råolja

Motsvarande
- 167 357
ton råolja

Motsvarande
+ 2 259

ton råolja

Motsvarande
+ 16 191
ton råolja

De värden som presenteras i tabell 2 baseras på tabellvärden som erhållits från Eurostat (2016), (2016).
Här anges oljeimportberoendet för varje land uttryckt i % av vad landet behöver samt nettoimport av
primärenergi under 2014. Från tabellen ser vi att både Sverige och Finland är mycket beroende av oljeimport
medan Norge och Danmark är självförsörjande. Import av primärenergi innebär import av en naturresurs som
inte genomgått någon typ av omvandling, exempelvis råolja och stenkol. Ett positivt värde på nettoimporten
innebär att landet importerar primärenergi och ett negativt värde innebär att landet exporterar primärenergi.
Vi ser att Sverige och Finland har en högre nettoimport av primärenergi, medan Danmark har ett betydligt
lägre importbehov. Norge exporterar en hög andel primärenergi.

3.4.1 Diesel

Det vanligaste drivmedlet inom svenskt jordbruk är diesel, vilken även används inom transportsektorn samt
för elförsörjning. Tillverkningen av diesel sker genom att bearbeta råolja i ett oljeraffinaderi, men endast
1/3 av råoljan blir till användbar diesel. Eftersom diesel är en begränsad icke förnybar energikälla innebär
det, utöver dess stora miljöpåverkan, inte är en hållbar framtidslösning. Det finns flertalet faktorer som
påverkar marknadspriset av diesel, främst kostnaden av råolja som köpts av raffinaderierna samt regional
skattesättning (EIA u.å.).

3.4.2 Biodiesel

Biodiesel är en förnybar energikälla gjord på vegetabiliska oljor eller djurfett, vanligtvis rapsolja, solrosolja
eller sojabönsolja. I flertalet länder används biodiesel som ett komplement till vanlig diesel för att minska
miljöpåverkan. För att kunna ersätta diesel krävs ett substitut vars egenskaper medför kompatibilitet med
befintliga dieselmotorer, är ekonomiskt fördelaktigt samt marknadsmässigt tillgängligt. Så länge råmateria-
let innehåller tillräcklig mängd lämpliga fria fettsyror kan biodiesel framställas av olika typer av biomassa.
Råmaterialet omvandlas till biodiesel genom en process kallad transesterifikation (EIA u.å.).

För att producera ca 100 kg biodiesel krävs lika mycket vegetabilisk råolja samt 10-15 kg alkohol (Nogueira
2010). Biodieselns kemiska egenskaper är likt kommersiell diesel, vilket gör biodiesel till ett bra produktsub-
stitut. Biodiesel blandas ofta med kommersiell diesel när det används i fordon, främst med procentsatserna
2 % (B2), 5 % (B5) eller 20 % (B20) biodiesel. I vissa fall kan även 100 % biodiesel användas (EIA u.å.).

3.4.3 Syntesgas

Syntesgas kan används för att producera flera olika typer av drivmedel, som syntetiskt diesel, vätgas och
DMR . I figur 1 visas de vanligaste processerna som används för att framställning av dessa bränslen. Det
finns andra processer som inte redovisas i flödesschemat då dessa inte är lika vanligt förekommande (Bergh
& Pettersson 2002). Processerna som används beskrivs närmre i det stycken som berör respektive drivmedel.
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Figur 1: De vanligaste processerna som resulterar i drivmedel producerade från råvaror, via syntesgas (Bergh
& Pettersson 2002, Bioenergiportalen 2009). De gröna lådorna med rundade hörn står för processer medan
de blå rektanglarna visar produkter.

3.4.4 Syntetisk diesel

Syntetisk diesel kan tillverkas på flera olika sätt, eftersom det är relativt oberoende av startråvara. Syntetisk
diesel kallas ofta för FT-diesel eftersom Fischer–Tropsch-processen används under tillverkningen. Beroende
på vilken startråvara som används vid produktionen har hela processen olika namn; GTL, BTL och CTL,
vilket står för Gas-, Biomass- samt Coal-to-liquid (Bioenergiportalen 2008). För att framställa FT-diesel
från biomassa krävs fem steg. Först sker en atmosfärisk förgasning, sedan en syntetgasrening där gasen renas
från bland annat damm och tjära innan det sker en kompression av syntetgasen. Efter det sker ytterligare
en rening där bland annat svavelväte, karbonylsulfid och koldioxid samlas upp och tas bort från bränslet.
Till sist kan FT-processen användas (Kim et al. 2016).

3.4.5 Vätgas och bränsleceller

Väte är ett av de vanligaste grundämnena på jorden och vid normalt lufttryck och temperatur är det i gas-
form. Det finns däremot inte stor mängd väte i fri form, utan det är ofta bundet i olika föreningar, exempelvis
vatten och kolhydrater. För att utvinna den energin som vätgasen kan bära måste den framställas ur dessa
föreningar (Zagroba 2014).

Vätgas kan framställas från naturgas som ångreformeras, vilket är en process som sker vid högt tryck och
höga temperaturer. Ångreformeringsprocessen är en endoterm reaktion och kräver stora mängder energi.
Från processen bildas en syntesgas, vilken innehåller mycket vätgas. Det finns även andra metoder för att
omvandla naturgas till syntesgas, men dessa resulterar inte i en lika vätgasrik syntesgas. Syntesgasen utsätts
sedan för en vattengasskiftesreakton där kolmonoxid och vatten tillsammans bildar koldioxid och ytterligare
vätgas. En vanlig metod för att rena gasen från koldioxid är att den skrubbas med etanolaminlösningar men
det finns flertalet andra metoder som kan användas för att göra gasen koldioxidfri (Bergh & Pettersson 2002).

En annan metod som används för att producera vätgas är framställning genom elektrolys. Metoden går
ut på att vatten spjälkas till vät- och syrgas med hjälp av solenergi (Yilancia, Dincerb & Ozturka 2009).
Även andra energikällor än solenergi kan användas men principen kommer vara densamma. Detta innebär
att den energi som produceras med hjälp av solenergi kan lagras som vätgas, men ett problem med att lagra
energi i vätgas är att vätgasen tar upp stor plats. Detta löses genom att komprimera gasen med temperatur-
och tryckförändringar, vilket gör att gasen går över till flytande form (Ren, Zhong & Zhang 2014). För att
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sedan utvinna energin kan en bränslecell användas, vilken omvandlar den kemiskt lagrade energin i vätgasen
till elektricitet och värme (Härnösand Energi & Miljö 2015).

3.4.6 Biogas

Biogas är ett helt förnybart drivmedel som framställs av organiskt nedbrytbart material, exempelvis matav-
fall, avloppsslam, slaktavfall och grödor/gödsel. Mikroorganismer bryter ned materialet i en anaerob miljö
och bildar då främst metan och koldioxid (men även kvävgas, ammoniak och vätesulfid) som sedan används
för att driva fordon (Aga 2017).

Råvaran i biogasproduktion kallas substrat och består av det organiska materialet beskrivet ovan. För att
mikroorganismerna, som alltså agerar som nedbrytare, ska vara så effektiva som möjligt krävs att substratet
innehåller b.l.a. kol, kväve, fosfor och vitaminer. En relativt hög Kol/kväve-kvot är även viktigt för att mikro-
berna ska frodas. Kvoten bör vara ca 30 för att dess cellmetabolism ska vara gynnsam. Av dessa anledningar
är det därför viktigt att det slutgiltiga substratet som används är en blandning av olika organiska material,
vilket ger en effektivare utvinning av biogas (Biogasportalen 2015).

Vissa substrat behöver förbehandlas för att biogasproduktionen ska vara effektiv. Det kan exempelvis göras
genom sönderdelning till mindre partiklar (malning), eller genom att substratet blöts upp alternativt av-
vattnas. Animaliska produkter, som slaktavfall och gödsel, behöver hygieniseras innan det kan bearbetas av
mikroorganismerna. Denna process består oftast av att materialet hettas upp till 70 �C för att sedan hålla
konstant temperatur i en timme. Därefter inleds rötningen, som är den process då själva biogasen bildas,
vilket sker i en rötkammare. Första stadiet i processen är hydrolysen, där enzymerna och mikroberna bry-
ter ner substratet till mindre, enklare föreningar. Därefter det bildas alkoholer, vätgas och fettsyror under
fermentation som även kan kallas jäsning. Med hjälp av en unik grupp mikroorganismer omvandlas dessa
mellanprodukter till biogas, som mestadels består av metangas och koldioxid. Gasen innehåller ca 45-85 %
metan, 15-45 % koldioxid, små mängder vattenånga och andra föreningar. Biogas utvinns oftast från den
övre delen av rötkammaren medan rötresten, som användas till biogödsel, utvinns från nedre delen (Bio-
gasportalen 2015).

För att gasen ska kunna användas som bränsle i fordon behöver den ha en metanhalt på ca 98 %, vilket
erhålls genom uppgradering. Uppgradering kan ske genom tryckvattenabsorption, membranteknik eller pro-
cessintern metananrikning. Även om tryckvattenabsorption är den mest förekommande tekniken går samtliga
processer ut på att anrika metangasen och avskilja koldioxid samt avlägsna vatten och andra föroreningar
(Biogasportalen 2015).

3.4.7 DME

DME, dimetyleter, är ett drivmedel som kan produceras från naturgas, organiskt avfall eller biomassa.
Utgångsprodukten görs till syntesgas, med samma process som föranleder både vätgas- och FTD-produktion.
Sedan sker en syntes i två steg där ursprungsmaterialet först med hjälp av en katalysator övergår i metanol
och sedan extraheras vatten från metanolen med hjälp av en annan katalysator. Slutprodukten blir gasformigt
DME och för att gasen sedan ska övergå till vätska krävs ett tryck på 5 bar. Vanligtvis förvaras bränslet i
vätskeform innan dess användning i fordon. De dieselmotorer som finns verksamma idag krävs endast små
justeringar av befintlig motor för att kunna drivas på DME. Vid jämförelse mellan diesel med DME är
emissioner av partiklar och kväveoxider betydligt lägre vid användning av DME (Biogasportalen 2015).

3.4.8 Lignindiesel och lignol

Tall och gran som växer i Sverige har en ligninhalt på ca 27 %, medan exempelvis björk har ett lägre innehåll
på 20 %. En restprodukt från pappersindustrin är svartlut, vilket framförallt har använts för att generera
energi till pappersbruket vid förbränning i sodapannor. Detta beror på att det har varit en produkt som

16



det tidigare inte funnits tillräckligt med kunskap för att kunna genomföra en förädlingsprocess. Företaget
RenFuel har idag patent på en katalytisk process som omvandlar lignin till lignol. Processen som utför om-
vandlingen är mycket energisnål och slutprodukten kan tillsättas direkt i redan existerande fordonsmotorer.
Ännu har företaget inte släppt bränslet på den allmänna marknaden men en pilotanläggning där storskalig
tillverkning kommer ske beräknas sättas i drift senast juni, år 2017 (RenFuel 2017).

Kostnaden för lignindiesel uppskattas ligga på 16,7 kr/l om det produceras i en större skala, då är även
kostnaden för energiförbrukning under tillverkning inräknat. Lignindiesel består av en blandning av die-
sel, modifierat lignin, Span 80 samt 1-butanol och generellt sett är andelen diesel avsevärt högre än övriga
tillsatser. Blandningen börjar med att genomgå en kraftig omrörning som följs av en sonikering innan slut-
produkten lignindiesel erhålls. Sonikering innebär att ultraljud används för att bryta ned droppar till mindre
fragment. Att använda sig av lignindiesel, med en inblandning av 10 vikt-% modifierat lignin, innebär en
minskning av koldioxidutsläpp med 13,5 % gentemot vanlig diesel (Botström 2015).

Preem tillverkar idag sin egen version av lignindiesel som de kallar för Preem Evolution Diesel. Från svartlut
utvinner de tallolja som sedan förestras (Preem 2017). Förestring innebär att en syra och en alkohol reagerar
och bildar en ester (Nationalencyklopedin u.å.). Den alkohol som tillsätts är metanol och sedan sker en
destillation av talloljan för att skilja ut den önskvärda råtalldieseln och slutligen blandas råtalldieseln med
vanlig diesel samt RME. Detta innebär att i slutändan erhålls ett bränsle där minst hälften av innehållet är
fossilt men övriga delar består av förnybart bränsle, där RME står för 7 %. Precis som andra ligninbaserade
bränslen går det bra att tanka redan existerande fordon och lignindiesel finns på marknaden idag. Det är
inte heller någon prisskillnad för konsumenten gentemot vanlig diesel (Preem 2017).

3.5 För- och nackdelar vid användning av de olika drivmedlen

För att kunna utvärdera de olika typerna av drivmedel som används inom jordbruket behöver deras olika
egenskaper och funktion utredas. I detta stycke behandlas för- och nackdelar med de olika drivmedlen som
kan påverka dess praktiska tillämpbarhet inom det svenska jordbruket. Nedan följer tabeller av de nämnda
bränslena för att kunna jämföra dessa med varandra utifrån olika viktiga aspekter.

Tabell 3: Energiinnehåll för respektive bränsle (Biogasportalen 2015), (Gröna Bilister 2015), (U.S. Depart-
ment of Energy 2016)

Bränsle Energiinnehåll
Diesel 9,8 kWh/l
Biodiesel 9,0 kWh/l (B100)

9,6 kWh/l (B20)
Syntetisk diesel 9,7 kWh/l
DME 5,3 kWh/l
Vätgas och bränsleceller -
Biogas 9,7 Nm3/l *
Lignindiesel -

Enheten Nm3/l är Normal Cubic Metre och motsvaras av ca 1,1 liter bensin. Alternativt kan (*) uttryckas
i 12,9 kWh/kg (Gröna Bilister 2015). Tabell 3 visar att DME har nästan hälften så stort energiinnehåll som
diesel.
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Tabell 4: Sammmanställning av de undersökta bränslena, utifrån om de går att producera i Sverige. CO2-
utsläppen mäts i CO2-ekv kg utsläppt per liter förbränt bränsle (produktion och förbrukning). Produktions-
kostnaden mäts i svenska kronor per liter tillverkat bränsle (Preem 2015), (EIA u.å.), (Botström 2015),
(Miljöfordon 2016).

Bränsle Svenskproducerat CO2-utsläpp [CO2 �
ekv.kg/l]

Diesel Nej 2,89
Biodiesel Ja 1,36
Syntetisk diesel (HVO) Ja 0,41
Vätgas och bränsleceller Ja -
Biogas (fordonsgas)* Ja 1,72**
Lignindiesel Ja 3,02

*Blandning av minst 50 % biogas, resterande av naturgas. **Ursprungligen angivet som 1,33 kg CO2

ekv/Nm3, men omräknat till CO2 � ekv.kg/l av Miljöfordon.se.

I tabell 4 ses att lignindiesel och vanlig diesel ha störst CO2-utsläpp, vilket medför att dessa två drivmedel
inte bör användas i stor omfattning. Dock är diesel ännu svårt att komma ifrån inom jordbruket. Utifrån
tabell 4 ses även att klimatpåverkan från HVO är mycket liten, jämfört med de andra nämnda bränslena.

3.5.1 Diesel

De fördelar som finns med diesel är den stora kunskapen om tillverkning. För tillfället är diesel relativt
lättåtkomligt och fungerar bra för sitt ändamål. Diesel är även ett energirikt och effektivt bränsle, som kan
användas till tunga jordbruksarbeten.

Nackdelar med att använda diesel som drivmedel är dels att diesel är en begränsad resurs då den utvinns från
råolja, dels innebär användning av diesel en ökning av CO2-utsläpp, men även andra farliga växthusgaser
och partiklar. Diesel har i allmänhet olika köldtålighet, vilket gör att det kan uppstå driftstörningar om man
tankar vid fel tillfälle, eller med fel sorts bränsle (SPBI 2017). Dessutom kan bränslet kristalliseras vid kalla
temperaturer (AFDC 2014).

3.5.2 Biodiesel

Fördelen med biodiesel är att man kan använda samma motorer som för diesel. På så vis kan man enkelt
övergå från diesel till biodiesel. Detta är en positiv aspekt utifrån en ekonomisk synpunkt, eftersom lant-
brukaren besparas arbetet att byta ut sina motorer i traktorn. En annan viktig aspekt med biodiesel är att
det är liten miljöpåverkan m.a.p koldioxidutsläpp. Detta är viktigt att ta hänsyn till i dagens samhälle, där
koldioxidavtrycket blir alltmer påtagligt. Vid jämförelse av diesel och biodiesel (B20) minskar andelen farliga
utsläpp av CO, kolväten och förorenande partiklar.

En nackdel med biodiesel är att traktorn måste användas ofta för att inte motorn ska ”klogga igen” när
biodiesel används. Vid användning av hög inblandning av biodiesel (B100) kan filtret täppas till, vilket med-
för att filtret måste bytas ut oftare än för en vanlig dieselmotor. Ju högre inblandning av biodiesel, desto
mindre energi innehåller bränslet (AFDC u.å).

3.5.3 Syntetisk diesel

Till fördel för användningen av syntetisk diesel är att BTL-diesel är en process som främjar användandet av
landets egna resurser då biomassa producerad inom Sveriges gränser kan används som råvara till bränslet.
Beroende på vilken motor som används så kan BTL-bränsle sänka både koldioxid- och kolväteutsläppen med
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upp till 90% (Green Car Congress 2005). Negativt med metoden är att det krävs en kombination av pro-
dukter av högt värde och framförallt en betydande mängd energi för att det ska bli ett användbart bränsle
(Luo et al. 2004).

De separata stegen för tillverkning av syntetisk diesel från biomassa är kända och det är något som vi-
sats fungera på en industriell skala. Trots detta har det visat sig svårt att genomföra det kommersiellt vilket
innebär att metoden inte finns ute på marknaden (EBTP 2016). FT-diesel producerat från kol användes
dock under andra världskriget i Tyskland då olja var en bristvara (Bioenergiportalen 2008).

3.5.4 Vätgas och bränsleceller

Vätgas ger en möjlighet att lagra energi som kan användas vid ett senare tillfälle. Detta kan komma till
nytta till exempel då solceller ger en högre produktion än vad som kan användas vid det ögonblicket. Istället
för att energin ska gå förlorad produceras då vätgas som kan användas senare när effekten från solen är
för låg för att tillgodose elbehovet (Zagroba 2014). Det finns goda möjligheter att förflytta vätgasen innan
energin utnyttjas, vilket gör vätgasen till ett högaktuellt bränsle inom transportsektorn. För att driva ett
fordon med vätgas går det att ladda ackumulationer med el redan framtaget i en vätgasdriven bränslecell.
En effektivare metod är att bränslecellen producerar el då den drivs direkt av vätgas och att fordonet i sin
tur drivs av en elmotor (Zagroba 2014). Det är även möjligt att justera de vätgasdrivna bränslecellerna till
den önskade effekten. Bränsleceller är en energikälla som ger ifrån sig mycket lite ljud, i förhållande till en
dieselmotor (Friberg 1993).

Fördelar med att använda bränsleceller är att det inte förekommer några rörliga delar i en bränslecell vilket
bidrar till ett lågt underhållsbehov. Vid användningen av vätgas släpps endast vattenånga ut, dvs. inga and-
ra växthusgaser, vilket gör det till en attraktiv energikälla ur miljösynpunkt (Yilancia, Dincerb & Ozturka
2009). För att processen ska ske helt utan miljöpåverkan krävs att den energi som används till att värma upp
vätgasen är förnybar, exempelvis genom solceller. Ur användningssynpunkt, utan att ta hänsyn till tillverk-
ningsförloppet, är det däremot en energirik källa vid förbränning. Det innebär att vätgasdrivna bränsleceller
rent teoretiskt är dubbelt så effektiva som konventionella värmemotorer.

En av de största nackdelarna med vätgasen är de energiförluster som sker i förloppet samt att den re-
sulterande energieffektiviteten är jämförbar med användandet av en förnybar primär energi eller elektricitet.
För producenten av vätgas blir det alltså ingen vinst energimässigt att tillverka vätgas jämfört med att
använda den ursprungliga energikällan (Pregger 2009).

3.5.5 Biogas

Fördelen med biogas är att den framställs av organiskt material, så ingen extra koldioxid ut släpps vid
förbränning. Endast den koldioxid som tidigare var naturligt bundet i växter återförs till atmosfären, där-
med blir biogasförbrukning en del av det naturliga kretsloppet. Detta är alltså en process som förekommer
kontinuerligt och fritt i naturen men vid tillverkning av biogas som drivmedel sker det under kontrollerade
förhållanden för att ta tillvara på så mycket energi som möjligt (Svensk Biogas u.å.).

Biogas är ett drivmedel som kan tillverkas i Sverige och är helt förnybart. Biogas är miljövänligt och bi-
drar inte till ökade koldioxidutsläpp, jämfört med övriga fordonsbränslen, eftersom kolet som är inbundet i
metan härstammar från koldioxiden i luften som växter tar upp. I biogasresterna som används som gödsel
finns växttillgängliga baskatjoner och näringsämnen, vilket främjar minskad användning av handelsgödsel
(Biogasportalen 2014).

Ibland används energiskog och/eller matprodukter för framställning av biogas. En nackdel med detta är
att marken istället kunde använts till matproduktion för att försörja samhället. Denna typ av bränslefram-
ställning konkurrerar därmed om viktig jordbruksmark (Sjelin 2017).
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3.5.6 Lignindiesel och Lignol

Det är ett drivmedel där basprodukten finns i stor tillgång inom Sveriges gränser vilket är positivt om det
finns en önskan att öka självförsörjandegraden. Idag används svartlut framförallt till att ge energi tillbaka till
pappersbruket då det bränns. Men det finns även andra användningsområden för lignin som både finns i dag
men även är något som kan utvecklas i framtiden. Exempel på användningsområden som redan finns idag är:
dispergeringsmedel, som ytaktiva ämnen och vanillin. Det finns även en uppsjö av ligninbaserade produkter
som kan vara intressanta i framtiden. Något av de främsta är att aktivt kol kan skapas från lignin och det
har användningsområden bland annat inom rening av miljöfarliga utsläpp. Andra områden där lignin kan
komma att vara aktuellt är som bindningsämne vid ex. vägbyggen, ersätta oljebaserade kolfibrer och som
tillsats i plast för att bl.a. öka möjligheten för biologisk nedbrytning (Lignimatch 2010).

3.5.7 DME

Positiva egenskaper vid användning av DME är att det har mycket låga miljöpåverkande utsläpp. Då det är
ett bränsle i gasform så tar det upp relativt stor volym vilket kräver större tankar för att fordonets totala
tillgänglig energi ska vara densamma som ett flytande bränsle med samma energiinnehåll. Drivmedelstypen
finns inte ute på marknaden idag (Baky u.å.).

3.6 Framtidens drivmedel

Det långsiktiga målet för Sverige är att helt fasa ut fossila drivmedel, eftersom den resursen är både be-
gränsad och har mycket stor miljöpåverkan. Det är en fördel att forskning bedrivs på många olika plan
för att hitta fler hållbara lösningar för framtidens jordbruk. Det finns flertalet forskningsprojekt när det
kommer till alternativa lösningar för transportsektorn. Många tekniska lösningar finns redan för bilar, last-
bilar och andra tyngre fordon, vilket inom en rimlig framtid skulle kunna appliceras på jordbrukets maskiner.

Redan nu finns det förutsättningar för lantbrukare att själva producera bio- och naturgas på gården via
en lokal biogasanläggning. Företaget New Holland som tillverkar jordbruksmaskiner förespråkar möjlighe-
terna att producera drivmedlet till jordbruksmaskinerna i sitt koncept Clean Energy Leader och Energy
Independent Farm (New Holland u.å.). Deras framtidsmaskiner New Holland Methane Power och New Hol-
land NH2 bygger på ny teknik i motorn som tillsammans med förutsättningar att producera drivmedlet lokalt
på gården möjliggör målet för ett hållbart och självförsörjande jordbruk. Detta görs genom att en biogasan-
läggning byggs på gården, där storleken på anläggningen motsvarar behovet på respektive gård. Biomassa
kan sedan odlas på gården och omvandlas i biogasanläggningen till drivmedel, exempelvis metangas (New
Holland). På anläggningen La Bellotta i Italien undersöker New Holland olika alternativ kring framställning
av vätgas lokalt på gården för att driva vätgastraktorn (Clean Energy Leader u.å.).

Det finns flera länder som har kommit en bra bit när det gäller vätgas. Kalifornien är en region som ligger
i framkant, där finns det både flertalet bilmodeller och bussar som drivs av vätgas (CAFCP 2017). I Sve-
rige finns det numera fyra vätgasstationer som det går att tanka på och det är ett antal som sakta men
säkert ökar. Att det ska finnas tillgängliga tankstationer är en grund till att vätgasdrivna bilar kan användas
kommersiellt. För jordbruksmaskiner kan bränslet tillverkas hemma på gården och därmed blir för få tank-
stationer inget problem. Det hinder som finns för vätgas som källa till elektricitet är att tekniken ännu inte
används i stor skala. Detta på grund av dyr teknologi, vilket i sin tur innebär att det i dagens läge är svårt
att implementera vätgas utan subventioner (Vätgas Sverige 2017).

Det finns en del forskning kring hur biodiesel kan tillverkas av alger (Nautiyal 2016). Genom att använda
biobränslen som kommer från alger minskas miljöpåverkan, jämfört med biobränslen som tillverkas av skörd
(Piloto-Rodrígueza et al. 2016). På samma sätt konkurrerar inte dessa bränslen heller med matförsörjningen,
eftersom exempelvis havre och alger inte växer på samma plats.
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3.7 Lantbrukets energianvändning

Sett till den nationella energianvändningen inom lantbruket i Sverige är det tydligt att drivmedel och han-
delsgödsel är de två områden som det åtgår mest energi åt, se figur 2. Handelsgödsel, både importerat och
svensktillverkat, kräver en stor mängd energi vid tillverkning och utgör därför mer än en tredjedel. Likaså är
drivmedel en stor energikrävande del inom lantbruket, främst för att traktorer och maskiner används i stor
utsträckning och då ofta drivs med diesel, olja och/eller biobränslen. Här är det inte medräknat den energi i
form av diesel, olja och biobränslen som går åt vid torkning och växthusodling (Barky, Sundberg & Brown
2010). Energianvändning inom foderdelen är främst produktion och transport av inhemskt foder, transport
av importerat foder samt foderblandningar. Det sker även en del transport av andra förnödenheter utöver
detta vilket är inkluderat i ”Transporter” (Baky, Sundberg & Brown 2010).

Figur 2: Det årliga användandet av energi inom jordbruket i Sverige.

3.7.1 Energianvändning inom lantbruket

År 2010 gjordes en rikstäckande kartläggning av energianvändningen inom det svenska lantbruket, se tabell
5 (Baky, Sundberg & Brown 2010). Både energianvändning inom det ekologiska och det konventionella
lantbruket är medräknat och det som redovisas är därmed ett medelvärde av summan av de båda typerna.
Det finns en påtaglig mätosäkerhet i rapporten då lantbruken använder sig av olika typer av mätutrustning
för att mäta sin energiförbrukning. Det är även viktigt att poängtera att data som framställs nedan är
storskaliga uppskattningar då den omfattar alla Sveriges lantbruk.
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Tabell 5: Den totala fördelningen av energiförbrukning inom Sveriges lantbruk exklusive torkning och växt-
husodling. (Baky, Sundberg & Brown 2010)

Energikälla Energiförbrukning (GWh/år)
Diesel 2 160
Olja 144

Biobränsle 148
El 656

Summa 3 108
Handelsgödsel 2 310

Övrig energiåtgång 1 330
Total Summa 6 748

Av tabell 5 utläses att fossila drivmedel står för majoriteten av det svenska lantbrukets energiförbrukning.
Det är anmärkningsvärt hur mycket energi som går åt utanför själva lantbruket i form av framförallt im-
porterat handelsgödsel. ”Övrig energiåtgång” innefattar resurser inom lantbruket som indirekt bidrar till en
energiåtgång, t.ex utsäde, foder och ensilageplast. Energianvändningen kan delas upp efter produktionstyp.
Nedan redovisas svensk energidata från såväl växtodling som djurhållning, se tabellerna 6 och 7.

Tabell 6: Svenska lantbruks energiförbrukning vid växtodling

Användning Diesel (m3) Energi (GWh/år) Omfattning/år
Odling/skörd 147 900 1 449 2 571 309 ha
Stallgödsling 12 500 121 22 180 000 ton

Summa 160 400 1 570

Tabell 7: Svenska lantbruks energianvändning vid djurhållning, där produktionstypen "kött"innefattar ener-
giåtgången vid produktion av smågris, slaktsvin, slaktkyckling samt övriga slaktdjur (Baky, Sundberg &
Brown 2010) .

Produktionstyp Energikälla Energiåtgång (GWh/år) Omfattning/år
Mjölk El 341

Diesel 118
Totalt 459 2 810 000 ton

Kött El 296
Diesel 471,6
Olja 125
Biobränsle 148
Totalt 1 040,6 478 290 ton

Ägg El 20
Diesel 0,2
Totalt 20,2 3 760 ton

Ur tabell 7 utläses att köttproduktion står för majoriteten av energikonsumtionen. Diesel är den främsta
energikällan vid köttproduktion, medan för mjölk och ägg dominerar elkonsumtion. Tabell 7 visar att även
om mjölkproduktionen har störst omfattning per år går det åt mer energi till köttproduktion.

3.8 Lantbruksmaskiner

Vilken typ av maskiner som används inom jordbruket är i stor utsträckning beroende av verksamhetspro-
duktion och gårdens storlek. Maskinparken ser således olika ut för en mjölkproducent som för en spannmåls-
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producent, men gemensamt för det flesta jordbruk är att de använder sig av någon typ av traktor. Traktorer
förekommer i olika storlekar och kan utföra mycket varierade uppgifter inom jordbruket, allt från att plöja
åkrar till att lasta spannmål.

De ekonomiska förutsättningarna, balansen mellan utgifter och intäkter, skiljer sig mycket mellan olika
gårdar och beror bland annat på gårdens storlek samt dess verksamhet. En liten ekologisk mjölkbonde har
andra kostnader och intäkter än en bonde med ett större spannmålsjordbruk. Inom lantbrukssektorn före-
kommer även familjeföretag i stor utsträckning, vilket i många fall möjliggör mer långsiktiga investeringar
som kan gå i arv till nästa generation (Energimyndigheten 2017).

3.8.1 Aktörer som finns på maknaden

Många aktörer som tillverkar jordbruksmaskiner har idag maskiner utrustade med motorer som helt eller
delvis går att driva med biodiesel. Några aktörer som har dessa motorer i sin produktion är Valtra, Claas,
Fendt och Same Deutz-Fahr (Lantmännen 2006). Valtra tillverkar traktorer och har flera dual-fuel motorer
som kan drivas med en blandning av diesel och biogas inklusive några modeller som kan drivas med 100 %
biodiesel (Valtra 2015). Vidare finns två aktörer som utmärker sig när det gäller framtidens drivmedel för
jordbruksmaskiner, vilket är företagen John Deere och New Holland. Utöver motorer som kan drivas med
rent biodiesel (B100) arbetar båda företagen aktivt med produktutveckling med stort fokus på nya drivmedel
för jordbruksmaskiner (John Deere 2017), (New Holland 2016).

3.8.2 Traktormodeller med alternativa drivmedel

För att uppnå en hållbar och långsiktig förändring inom det svenska jordbruket krävs en omställning inom
bränsleanvändningen, från fossila drivmedel mot förnybara energikällor. Störst fokus när det gäller driv-
medel för lantbruksmaskiner ligger idag på biologiskt drivmedel och i synnerhet på RME (Energikontoret
2014). Det finns ett minimikrav på att alla dieselmotorer ska klara av fem procents inblandning av RME,
men många motorer klarar av upp till 100 % inblandning med små eller inga förändringar i befintlig motor
(Lantmännen 2006). Utvecklingen inom förnybara drivmedel för jordbrukssektorn har inte nått lika långt
som för transportsektorn (Energikontoret 2014). Trots detta arbetar många aktörer på traktormarknaden
aktivt med att ta fram motorer som helt eller delvis kan drivas med alternativa drivmedel.

Företaget John Deere lanserade i december 2016 en ny traktorprototyp som helt drivs av litiumjon-batterier,
vilka kan laddas med hjälp av exempelvis vind- eller solkraft. Konceptet kring den batteridrivna traktorn
kallas för SESAM, som står för ”Sustainable Energy Supply for Agricultural Machinery” och följer företagets
vision om en koldioxidneutral jordbruksindustri. I dagsläget tar batterierna ungefär tre timmar att ladda
upp och håller till fyra timmars drift vid varierande arbetsuppgifter eller till ca 56,3 km transport. För-
väntningarna är att den elektriska motorn kommer kräva mindre underhåll än dagens dieselmotorer (John
Deere 2016). Effekten på motorn motsvarar ca 400 hp (M. Losavio 2017). John Deere har även en hjullastare
utrustad med en el- och dieselhybridmotor.

New Holland lanserade 2009 ”New Holland NH2” som är en traktorprototyp baserad på deras T6000-serie
där motorn drivs via en bränslecell som omvandlar vätgas till elektricitet. New Holland förespråkade de
många möjligheterna för jordbrukare att använda vätgastekniken då det ofta finns goda förutsättningar för
att installera vind- eller solpaneler för att generera den el som krävs för att göra vätgasen. Vätgasen tankas
i speciella trycktankar på traktorns baksida och används som drivmedel i bränslecellerna. Motorns effekt
motsvarar 106 hp (New Holland 2017) men produktionsmodeller har dröjt på grund av den höga kostnaden
för bränsleceller samt kostnad för att framställa vätgas av el. Den första prototypen beräknades kosta mer
än 4 756 900 kronor vilket gjorde att projektet lades på is i väntan på en mer kostnadseffektiv teknik, men
New Holland har trots detta inte övergivit NH2-konceptet (Norvinge 2015). Ett pilotförsök genomförs just
nu på en gård i Italien, där vätgastraktorn är i bruk och New Holland undersöker olika alternativ för att
kunna framställa vätgas lokalt på gården för att driva vätgastraktorn (Clean Energy Leader u.å.). Företaget
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har även en annan traktorprototyp som lanserades år 2016 och går under namnet ”T6 Methane Power” (New
Holland 2015). Denna traktor drivs på metangas som kan produceras lokalt i en biogasanläggning på går-
den. Vidare beräknas prototypen vara mer kostnadseffektiv då den baseras på en aktuell produktionsmodell.
Effekten på motorn motsvarar 135 hp (New Holland uå). Enligt en artikel i Jordbruksaktuellt befinner sig
den nya traktorn i testfasen och produktionspriset beräknas hamna i närheten av en likvärdig dieseltraktor
(Norvinge 2015). Enligt New Hollands hemsida kommer företaget satsa på en vät-och metangashybrid som
nästa steg tills tekniken finns för att producera kostnadseffektiva och fullstora jordbruksmaskiner som helt
kan drivas på vätgas (New Holland u.å.).

Tabell 8: Sammanställning av utvalda specifikationer för tre olika traktormodeller som drivs med alternativa
drivmedel. Motoreffekten för traktorerna angavs i amerikanska enheter horsepower (hp) och omräknades till
den europeiska motsvarigheten hästkrafter (hk) enligt: 1 hp = 1,014 hk (Real Cars 2010).

New Holland
NH2

New Holland
T6 Methane Power

John Deere
SESAM

Produktmodell Traktor Traktor Traktor
Antal hästkrafter (hk) 107 137 406

Innovationslösning Bränslecellsdriven vätgasmotor Metangasdriven motor Litiumjon-driven elmotor
Produktionsstatus Testfas Testfas Prototyp

Drivmedel Vätgas Metangas El
Kan drivmedlet

produceras i Sverige Ja Ja Ja

Uppskattad kostnad
i dagsläget Ca 5 miljoner kronor Samma produktionspris som

en likvärdig dieseltraktor Inga prisuppgifter ännu

I tabell 8 sammanställs utvalda egenskaper och specifikationer för John Deeres SESAM samt New Hollands
NH2 och T6 Methane Power. Båda New Hollands framtidstraktorer befinner sig i testfasen, vilket innebär att
en produktionsmodell finns och testas aktivt. John Deeres framtidstraktor SESAM befinner sig i prototypsta-
diet, vilket innebär att en produktionsmodell finns men inte hunnit testas fullt ut. Samtliga traktormodeller
är utrustade med motorer som kan drivas med drivmedel producerat i Sverige.

3.9 Relevanta forskningsområden och framtidsprojekt

I detta avsnitt presenteras fyra olika forskningsområden där förnybara drivmedel undersöks närmare. De är
intressanta för en kommande utveckling mot ett självförsörjande och hållbart lantbruk.

3.9.1 Ligninbaserade drivmedel

Energimyndigheten har gett stöd till RenFuels pilotanläggning och har även tidigare bidragit med medel
till pilotprojekt som undersöker möjligheten att utvinna bränsle från lignin. Redan år 2009 startades en
pilotanläggning där DME och metanol produceras genom svartlutsförgasning. Det företag som startade
anläggningen har dock valt att inte driva anläggningen vidare då resultaten inte blev som förväntat. I början
av år 2014 togs anläggningen över av Luleå Tekniska Universitet men har sedan avvecklats men ämnen
undersöks fortfarande vid universitet. Intresset från industrin är lågt, då marknadssituationen för DME är
svår att förutspå (Energimyndigheten 2016).

3.9.2 Tung vätgasdriven truck

SSAB som idag är Nordens största tillverkare av handelsstål kommer tillsammans med företaget Kalmar
Global och forskningsinstitutet TFK genomföra ett projekt med start 2017 i syfte att förse en tung gaffeltruck
med bränsleceller och driva den med hjälp av vätgas. Trucken som väger 14 ton kommer produceras av Kalmar
och testas dygnet runt i ca 5-8 månader för interna transporter vid SSAB i Oxelösund. I projektet kommer
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bränsleceller analyseras och utvärderas utifrån dess effektivitet, driftekonomin samt miljöaspekter (Vätgas
Sverige 2016).

3.9.3 Östgötamodellen - för ett fossilfritt lantbruk

AgroÖst tillsammans med Energikontoret Östra Götaland avslutade år 2014 projektet ”Fossilfria Lantbruk”.
Projektet finansierades av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och fokuserade i stor ut-
sträckning på omställningen från fossila drivmedel till RME, vilket bland annat resulterade i en handbok
kring minskat fossilberoende. I projektet utvecklades en modell som baseras på erfarenheter från tre gårdar
i Östergötland, som visar på hur en omställning till förnybara energikällor kan genomföras. En av projektets
slutsatser är att vid en omställning från fossila till förnybara drivmedel, enligt Östgötamodellen, skulle ett
lantbruk av storleken 100 hektar minska sina klimatpåverkande utsläpp med 68 % (Energikontoret 2014).

3.9.4 MEKA projektet - miljövänliga maskiner

Under åren 2012 - 2015 genomförde Jordbruksverket och Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen det
så kallade MEKA-projektet, som står för ”Metandiesel Efter Konvertering av Arbetsmaskiner”, i syfte att
undersöka en mer miljövänlig teknik inom jordbruket. MEKA-projektet undersökte förutsättningarna för
att använda dual-fuel-teknik där diesel och biogas används som drivmedel i arbetsmaskiner och traktorer.
Det långsiktiga målet var att bl.a. att de svenska jordbruksmaskinerna skulle vara oberoende av fossila
bränslen år 2030. Inom MEKA-projektet testades tre olika maskinmodeller varav två traktormodeller från
Valtra (Jordbruksverket 2012). Resultatet visade att dual-fuel traktorerna fungerar bra i praktiken och att
dess klimatpåverkan minskade med 40 % jämfört med traditionell dieseldrift. I slutrapporten konstaterades
dock att både tekniken och befintligt regelverk är i behov av vidareutveckling för att uppnå önskat resultat
(Jordbruksverket 2016).

4 Metod
För att få en bred kunskap inom ämnet gjordes inledningsvis en omfattande litteraturstudie som låg till
grund för hela arbetet. Data och information hämtades från en rad olika källor, men i huvudsak användes
elektroniska källor i form av artiklar och rapporter. Databaser som erbjöds via Uppsala Universitet och
Sveriges Lantbruksuniversitet användes och kompletterades med mer tvärvetenskapliga databaser. Till litte-
raturstudien antogs ett brett informationsspektrum för att få en bred kunskapsbas inom de olika områdena.
Senare kunde en avgränsning göras baserat på litteraturstudien och de alternativ som ansågs vara bäst läm-
pade för attuppfylla syftet samt besvara frågeställningarna som framställdes i rapporten.

För att ta del av åsikter och erfarenheter inom ämnet från berörda parter kompletterades litteraturstu-
dien med intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger personerna som intervjuas en stor frihet att utforma svaren
själva och ger därmed en färgad undersökning (Patel & Davidsson 2011, s. 81-82). I detta arbete var det till
fördel att genomföra intervjuer, då de gav en överblick av olika synsätt på energianvändning inom lantbruket,
vilket underlättade avgränsningen i rapporten.

4.1 Intervjuer

Intervjuerna genomfördes på gårdar belägna i Uppland samt på Väddö. Det geografiska området som in-
tervjuerna utfördes inom valdes med hänsyn till möjlighet för projektgruppen att ta sig dit. Gårdarna var
av olika karaktär med avseende på verksamhetstyp. Eftersom uppdragsgivaren, STUNS Energi, till en bör-
jan ville ha bred utgångspunkt intervjuades både gårdar med växtodling, mjölk- och köttproduktion samt
ekologisk och konventionell.
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4.1.1 Utformning

Utformningen av intervjufrågorna gjordes med hänsyn till vilken typ av svar som önskades samt i vilken ut-
sträckning frågorna skulle vara fria för tolkning för personen som intervjuades. Viktigt var att alla aspekter
och områden inkluderades i intervjun samt att det inte fanns överflödiga frågor (Patel & Davidsson 2011,
s. 86-87). Frågorna sållades ut och markerades med olika prioritering för att få med så mycket information
som möjligt utan att riskera att det blev för tröttsamt för intervjupersonen.

I intervjuns inledning valdes kvalitativa frågor angående ren fakta kring jordbruket. Det valdes att även
inkludera kvalitativa diskussionsfrågor som var relativt öppna för att få en bättre bild av lantbrukarnas
egna åsikter i de olika frågorna. Grad av standardisering, hur mycket ansvar som intervjuare har, ansågs bli
någorlunda hög då frågornas ordning och utformning var förhållandevis fri för intervjuaren. Detta möjlig-
gjorde att intervjun kunde anpassas efter intervjupersonen och att det fanns gott om utrymme för svar och
tolkningar (Patel & Davidsson 2011).

4.1.2 Genomförande

Med hänsyn till struktureringsgrad kan intervjuerna falla in under kvalitativa intervjuer, där syftet främst
var att identifiera och förstå åsikter hos intervjupersonerna. Under intervjuerna var det tre personer som
förde intervjun framåt, detta för att få en bred kunskapsbas och så omfattande anteckningar som möjligt
(Patel & Davidsson 2011, s.86-87). Personen som intervjuade inleddes med kvantitativa frågor som berörde
verksamheten och energiförbrukningen. Därefter efterfrågades den intervjuade personens synsätt på förnybar
energi och en omställning från fossila bränslen inom lantbruket. Om tid fanns ställdes frågor om framtiden
och en eventuell krissituation som finns i bilaga 9.2.

4.1.3 Sammanställning

Efter varje intervju sammanställdes en rapport som innehöll en kortare sammanfattning som bestod av en
tabell över kvalitativ information samt det viktigaste som tagits upp under samtalet. Rapporten skickades
sedan till personen som intervjuats för godkännande. Intervjusvaren användes sedan för att skapa en omfat-
tande tabell som finns i bilaga 9.3. Samtliga sammanfattningar omarbetades och lades in som resultat för att
ge en överskådlig bild av de lantbruk och traktoråterförsäljare vi besökt. En tabell med de olika lantbruken
som uppgett bränsleförbrukning, elförbrukning och hektar brukad mark, se tabell 9 gjordes sedan för att
kunna jämföra de olika lantbrukens energikonsumtion i resultatet.

4.2 Solcellsexempel

För att undersöka i vilken storleksordning investeringskostnader och eventuella vinster från att installera
solceller befinner sig i kommer två exempelberäkningar presenteras. Ett exempel för ett större lantbruk och
ett för ett lantbruk i mindre skala. En närmre beskrivning av beräkningarna och vart de använda värdena
kom ifrån går att finna i bilaga 9.1 och det använda Matlabscriptet finns i bilaga 9.1.1.
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5 Resultat
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen, där samtliga områden som tagits upp i bakgrund
och metod berörs. Även sammanfattande tabeller och figurer från litteraturstudien och intervjuer presenteras.

5.1 Intervjuer

I detta projekt intervjuades nio lantbrukare och två aktörer inom traktorförsäljning. Kvalitativa intervjuer
genomfördes i syfte att ta del av lantbrukares åsikter kring ett självförsörjande jordbruk i Sverige samt även
få information om hur förutsättningarna ser ut på respektive gård. Vidare gav intervjuerna en fingervisning
om hur lantbrukare och återförsäljare tänker kring möjligheterna för ett självförsörjande jordbruk samt att
gav projektet en verklighetsanknytning. En del av gårdarna kunde ange mer information kring deras ener-
giförbrukning, vilket sammanställdes i tabell 9. Deras dieselförbrukning kunde senare användas i jämförelse
med det nationella snittet senare i arbetet.

Tabell 9: Sammanställning av de intervjuer från vilka vi fick information om energi- och dieselförbrukning.

Verksamhet
på gården

Gårdens
storlek
(hektar)

Årlig
bränsle-

förbrukning
(kubik diesel)

Årlig
elförbrukning

(MWh)

Ramsjö gård Grönsaksodling och
odling av äldre spannmålssorter

3-4 ha grönsaksodling
50 ha spannmål

lite skog
2,5 35-40

Hånsta
Östergärde

Djurhållning, skog
och spannmål

160 ha spannmål
10 ha betesmark

57 ha skog
16 45-50

Senneby
Trädgård

Grönsaksodling, vall och
småskaligt traditionellt jordbruk

60 ha grönsaksodling
3 ha frilandsodling

3 ha potatis
650 kvm växthus

3 30 till gården
123 till växthus

Hilarius-
gården

Mjölkproduktion samt
odling av grovfoder

300 ha spannmål
25 ha betesmark 19 195

Björndal Mjölkproduktion, spannmål och
en liten andel köttproduktion

35 ha åkermark
50 arrenderad mark 8 80

Svista gård Mjölkproduktion samt en
mindre spannmålsproduktion

290 åkermark
23 ha stödrätt 16 210 till gården

40 till bostäder

5.1.1 Ramsjö Gård

Anders och Karin Berlin driver andelsföretaget Ramsjö Gård beläget i Björklinge, Uppsala, där de producerar
grönsaker och olika sorters spannmål av äldre sorter genom ekologisk och KRAV-certifierad odling. De har
intresse för förnybart och har funderat på att införskaffa både solenergi och vindkraft, men tiden har varit
en bristande resurs. Dock så kan ett vindkraftverk inte installeras då gården ligger nära ett samhälle, men
verksamheten lämpar sig bra för solelsdrivna maskiner. Anders anser att de omkringliggande ekologiska
gårdarna har ett visst intresse för att gå ihop och anlägga en större elanläggning, men det är för stora
avstånd.

5.1.2 Hånsta Östergärde

På gården Hånsta Östergärde är Kjell och Ylwa Sjelin medvetna om miljö och hållbarhet och har stor insikt i
nya tekniker, såsom vätgasdrivna traktorer, keyline design och vakuumisolering. Keyline design är ett verktyg
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som används för att på ett speciellt sätt tubulera åkermark och skapa fåror vilket gör att en mycket större
del av vattnet stannar kvar och sprids ut på marken istället för att rinna ut i diken. Utöver deras växtodlning
finns det på gården får, kor, gris och värphöns. Samtliga djur går ute året om på åkermark med flyttbara
stallar utan uppvärmning, utom värphönsen som får värme vintertid. Gården gör av med ca 50 MWh per år
och den el de köper in är från vindkraft, men det egna huset värms med ved. De är intresserade av solenergi
och anser att perenna växter, kolinlagring och god vattenhållning är viktiga parametrar för ett hållbart och
självförsörjande jordbruk.

5.1.3 SLU Forskningscentrum, Lövsta

På SLU Forskningscentrum bedrivs produktion, utbildning och forskning inom lantbruk. Inom verksamheten
finns mycket integrerad ny teknik, som möjliggör forskningsverksamheten. På gården bedrivs odling, mjölk-
produktion, svin samt fjäderfän i ett varierande antal då de främst används till forskningsprojekt. Det finns
en stor solpanelsanläggning på ladugårdstaket och en biogasanläggning som delvis försörjs av det gödsel som
produceras från djurhållningen. Detta gör dem nästintill självförsörjande med avseende på solel och biogas.
Från biogasanläggningen utvinns även fjärrvärme som används för att värma upp stallarna samt kontor- och
konferensavdelningen. Driftchefen Mats Pehrsson tror att nästa stora omställning är att skaffa tjänstebilar
som går på el samt att sätta upp laddstolpar vid anläggningen.

5.1.4 Wåge Forsberg

Wåge Forsberg äger tillsammans med sin hustru Yvonne en gård på fastlandet på Väddö, med sammanlagt
235 ha mark där huvuddelen av marken utgörs av skogsmark. De har världens nordligaste vinodling som
Wåge och Yvonne själva driver tillsammans med skogsmarken, medan åkermarken är utarrenderad. All od-
lingsbar mark, inklusive vingården, brukas ekologiskt sedan förvärvet av gården 1993. Gården lockar många
besökare i och med sin vinodling och satsning på grön energi. De har installerat solceller på sitt ladugårdtak
och har även ett eget vindkraftverk som tillsammans ger dubbelt så mycket el som gården förbrukar, vilket
gör att de kan sälja överskottselen.

Vindkraftverket köptes in 2013 till en kostnad av ca 600 000 kr med en maxeffekt på 45kW. De behö-
ver kontinuerlig underhållning och ger en effekt på ca 30 000 kWh/år. Solcellerna monterades år 2015 på
ladugårdstaket som uppskattas ha en yta upp mot 200 kvm och var till en början en investering på ca 460
000 kr, men ca 150 000 kr erhölls senare i subventioner. Solceller innebar alltså en kostnad på ca 310 000 kr
och har en maxeffekt på 28,2 kW men de gav tillika 30 000 kWh/år. Wåge tror starkt på solceller i och med
den oväntat höga produktionen och tror att de kommer bli lönsamma inom 6-7 år.

5.1.5 Senneby Trädgård

Senneby Trädgård är en ekologisk och KRAV-märkt grönsaksodling som ligger på Väddö och drivs av Dan
Johansson och Britt-Inger Nilsson. Skogsbruk finns också på gården, där det mesta går åt till flispanna eller
eget virke. Flispannan kompletterar de installerade solfångarna på ladugårdstaket att värma upp vatten som
i sin tur sköter uppvärmningen av växthusen. På gården odlas också vall där det skördas hö tilldse försäljning,
en del foder säljs i samarbete till grannmjölkgårdar och i utbyte får de köpa in gödsel till gården. Dan och
Britt-Inger är idag engagerade i Roslagskraft, en förening som försöker anlägga ett andelsägt vindkraftverk
på Väddö. Något som är problematiskt i arbetet är att dagens el i Sverige är väldigt billig så de medlemmar
som finns idag gör det snarare för ideella skäl än för att det blir ekonomisk vinst.

5.1.6 Ledinge Säteri

Ledinge Säteri är beläget vid sjön Valloxen, strax öster om Knivsta. Verksamheten på gården består främst
i att föda upp och slakta kor samt bedriva spannmålsodling. Vid en eventuell omställning till förnybar
istället för fossil energi tror Fredrik Wallin som brukar gården att det skulle gå hyfsat enkelt att bygga om
dieselmotorerna till biogasdrivna men är lite tveksam till effektiviteten på biogas. De har också funderat på
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att sätta upp solceller, men på grund av deras låga strömförbrukning skulle solceller kanske vara en större
investering än vad som återbetalas i energikostnad.

5.1.7 Hilariusgården

Fredrik Reinsson driver en ekologisk mjölkgård i Senneby ansluten till Roslagsmjölk. På gården odlas även
grovfoder som används som foder till djuren medan kraftfoder köps in från de närmsta grannarna. Det finns
ett intresse att installera solceller men på grund av flertalet andra större investeringar så har det inte varit
möjligt att uppföra än. Vid undersökningar kring en installera solpaneler visar det att förutsättningarna för
att det blir en ekonomiskt vinst är goda. Varken vindkraft eller biogas är aktuellt på gården då det med
dagens teknologi inte skulle ge en ekonomiskt vinst.

5.1.8 Björndal

Björndal är en Arla-gård som har ett 30-tal mjölkkor samt odling av spannmål och foder. Det är en konventio-
nell gård som främst använder sig av stallgödsel från sin djurhållning men som även köper in svensktillverkat
handelsgödsel. De har funderat på att sätta upp solceller och har flera takytor som skulle passa för ändamålet
men ett av taken behöver läggas om för att det ska vara möjligt att montera.

5.1.9 Svista Gård

Svista gård är en ekologisk Arlagård med 130 mjölkkor som drivs av lantbrukaren Mats Eriksson. Gällande
framtidens drivmedel så tror Mats att ett stort hinder för utvecklingen är att oljan hittills varit för billig för
att det ska vara lönsamt att använda något annat drivmedel samt att det behöver läggas mer tid och resurser
på teknikutveckling. Hittills har det inte varit ekonomiskt försvarbart att ersätta diesel med andra drivmedel,
som biogas eller solkraft. På gården finns gott om tak som lämpar sig för solpaneler, vilket potentiellt skulle
kunna göra gården självförsörjande på el. Många av gårdens tak är nylagda annars anser Mats när man ändå
ska lägga om tak så kan man sätta upp solceller.

5.1.10 Lantmännen Maskin AB

Lantmännen Maskin AB är ledande inom lantbruksmaskiner och har stort fokus på hållbar miljö. Fredric
Carlsson, som är anläggningsansvarig, berättar att de säljer maskiner som uppfyller samtliga miljökrav
som finns från staten. På Lantmännen Maskin AB säljs det mesta som behövs för en lantbrukare, allt från
reservdelar till maskiner samt begagnat och nytillverkat. De är i huvudsak återförsäljare av Fendt- och Valtra-
traktorer varav deras mest sålda traktor är tillverkad av Valtra. Alla maskiner på Lantmännen Maskin AB
har motorer som drivs med diesel. Inom svenskt lantbruk förekommer få maskiner som drivs på något annat
än diesel, främst för att tekniken inte är tillräckligt utvecklad i förhållande till tillverkningskostnaden. Vid
inköp av maskiner kan konsumenten vända sig antingen till en privat bank eller till Lantmännen Finans för
att ta lån, då en jordbruksmaskin är en stor investering.

5.1.11 Traktor Nord AB

Traktor Nord AB är ett företag inom försäljning av maskiner för lantbruk, skog, entreprenad och trädgård.
På Traktor Nord AB är man stolt över sitt helhetskoncept där kunden sätts i fokus och erbjuds hjälp med
allt inom finansiering, försäljning och reparation av sin jordbruksmaskin. Inom traktorer är Traktor Nord AB
i huvudsak återförsäljare av New Holland och Case-IH maskiner, där det säljs ungefär lika många enheter
per år av båda varumärkena. Alla större maskiner på Traktor Nord AB har i dagsläget motorer som drivs
uteslutande på diesel, men möjligheten finns för den enskilda lantbrukaren att blanda in en viss procent
biodiesel i tanken. De flesta traktorerna som säljs idag har AdBlue inblandning, vilket gör att det blir renare
avgaser från traktorerna. I det svenska lantbruket kan en del mindre maskiner drivas på el, men större
jordbruksfordon drivs av diesel då tekniken ännu inte finns för att driva större motorer.
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5.2 Energianvändning för de intervjuade gårdarna

Vid intervjuer samlades, om möjligt, uppgifter in om de olika gårdarnas energiförbrukning. En del av dem
hade dessvärre inte uppgifter om sin dieselförbrukning och/eller handelsgödsel. Inom det ekologiska jord-
bruket får inte handelsgödsel användas vilket innebär att det endast är de konventionella gårdarna som
har den typen av energibehov. Denna bild av energiförbrukning kan förenklas och begränsas till endast
el, drivmedel och handelsgödsel, vilket är de största delarna se figur 3. Nedan presenteras den nationella
energianvändningen inom det svenska lantbruket, se figur 3.

Figur 3: Årlig användning av el, drivmedel och handelsgödsel inom jordbruket i Sverige angivet i TWh.

I figur 4 presenteras den sammanställda energiförbrukningen hos de utvalda intervjuerna. Hånsta Öster-
gärde är ett exempel på en ekologisk gård med djurhållning, skogsbruk och spannmålsproduktion, se figur
4c. På grund av att de inte får använda bekämpningsmedel måste de bearbeta jorden mekaniskt för att
få bort ogräs, därav den höga dieselförbrukningen. I likhet med Hånsta Östergärde har de två ekologiska
grönsaksodlingarna som besöktes också ett större behov av att arbeta jorden mer mekaniskt. Samtidigt har
de mindre areal och den mesta av energin går åt till uppvärmning till plantor och växthus vilket syns i deras
elförbrukning i figur 4a och 4b. Mycket av elen går åt under våren då plantorna och växthusen kräver mer
energi för att upprätthålla rätt temperatur medan dieselförbrukningen är störst under sommarmånaderna.

Mjölkgårdars energibehov är främst el till produktion såsom kylning av mjölktank, värmning av vatten
samt till de delar som är automatiserade. Dessa gårdar har i de flesta fall också någon typ av spannmålspro-
duktion, dels till foder och dels till försäljning, vilket kräver en betydande åtgång av diesel. Björndal är en
konventionell gård och använder därför en beskärd del handelsgödsel,något som inte syns i figur 4d. Det kan
antas vara en betydande andel av den årliga energiförbrukningen men möjligtvis mindre än det nationella
snittet då de främst försöker utnyttja sitt eget stallgödsel.
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(a) Senneby Trädgårds årliga energianvänd-
ning.

(b) Ramsjö Gårds årliga energianvändning.

(c) Hånsta Östergärdes årliga energianvänd-
ning.

(d) Gården Björndals årliga energianvändning.

(e) Hilariusgårdens årliga energianvändning (f) Svista Gårds årliga energianvändning

Figur 4: Samtliga utvalda gårdars årliga energianvändning, uttryckt i MWh/år och i kubik (1 kubik = 1 000
liter).

För att få ett mått som enklare går att jämföra mellan de olika gårdarna kan dieselförbrukningen divideras
med arealen. Det nationella snittet i Sverige är 57,5 l diesel/ha år och är ett mått framtaget över alla svenska
lantbruk (Baky, Sunberg & Brown 2010).
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Tabell 10: Visar dieselåtgång per hektar och år hos fem av de intervjuade lantbruken i perspektiv mot det
nationella genomsnittet år 2010.

Lantbruk Liter diesel/ha år
Ramsjö gård 47,1

Hånsta Östergärde 100
Senneby Trädgård 50

Hilariusgården 69
Björndal 97,2
Nationellt 57,5

Bland de lantbrukare som kunde redovisa årlig dieselförbrukning fanns det en stor spridning se tabell 10. De
två ekologiska grönsaksgårdarna Senneby Trädgård och Ramsjö gård låg båda två under det nationella snittet
medan Hånsta Östergärde och Björndal låg markant över. Hånsta Östergärde är en ekologisk gård med stora
areal vilket kräver mycket mekanisk bearbetning. Björndal hade också en väsentlig del spannmålsproduktion
där diesel även drev spannmålstorken som kunde dra uppemot 14-16 l per timme.

5.3 Vår framtidsvision för drivmedel

Figur 5 och 6 är framtagna med hänsyn till en rapport från Energikommissionen för att ge en tydligare bild
av hur vi tror att det svenska lantbruket kan komma att drivas i framtiden. Det är dock svårt att veta exakt i
vilken riktning teknikutvecklingen kommer gå (Energikommissionen 2017). I figur 5 har vi illustrerat i vilken
takt vi tror att de fossila drivmedlen kommer fasas ut för att upphöra år 2060. Denna konsumtion kommer
ersättas av förnybara alternativ av diesel samt eldrift. Figur 6 visar en mer detaljerad bild över förloppet
där vi uppskattat andelen av de olika typer av drivmedel som vi tror kommer användas.

Figur 5: En översiktlig bild av en vision för framtidens drivmedel i Sverige. Grafen visar den procentuella
fördelningen av framtidens el-, biobränsle- och fossildrift i det svenska lantbruket.
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Figur 6: En detaljerad bild av framtidsvision för drivmedel i Sverige.

5.4 Solcellsexempel

Nedan visas två exempel på investeringskostnad för solcellsanläggningar i två olika storlekar. Beräkningsvär-
dena motiveras i bilaga 9.1 och det matlabscript som använts finns i bilaga 9.1.1.

Exempel - 1
Exempelgårdens elkonsumtion sätts till 25 MWh per år och den installerade anläggningens var av storleken
29 MW. Det antas även att det är en gård som har ett tak med ytan 200 m2 i sydlig riktning. Den totala
investeringskostnaden för anläggningen blev 540 000 kr. Den vinst som lantbrukaren erhåller under trettio-
årsperioden är 51 000 kr.

Exempel - 2
Den andra exempelgårdens elkonsumtion sätts till 195 MWh per år och den installerade anläggningens var
av storleken 143 MW. Det antas även att det är en gård som har ett tak med ytan 1000 m2 i sydlig riktning.
Den totala investeringskostnaden för anläggningen blev 1 700 000 kr. Den vinst som lantbrukaren går med
under trettioårsperioden är 310 000 kr.

Anmärkningar
Beräkningen gäller för tak med lutningen 30-60 grader, är gradtalet på taket en annan vinkel blir produk-
tionen lägre. EcoKraft är ett företag inom branschen som garanterar att solcellerna ska producera 87 % av
ursprungseffekten efter 30 år och att effektgaranti är linjär (EcoKraft 2017). I räkneexemplen ovan används
den minsta möjliga effekten som solcellerna kan producera, vilket innebär att effekten i verkligheten kan
vara högre. Det är även antaget att inköpspriset för el kommer vara konstant över de kommande 30 åren.
Som tidigare nämnt kommer elpriset i Sverige antagligen stiga i framtiden. Då det är svårt att uppskatta hur
mycket priset kommer öka har det under beräkningen hållits konstant. Ett högre elpris skulle leda till att
vinsten från att installera solceller blir högre. Även gårdens elkonsumtion är något som antas vara konstant
över 30-årsperioden.

Det är i exemplet inte heller medräknat någon subvention för solceller vilket skulle leda till en drama-
tisk minskning av kostnaden för solcellerna då lantbrukaren kan få tillbaka hela 30 % av kostnaden. Det är
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viktigt att poängtera att det är en tillbakabetalning vilket innebär att vid lantbrukaren vid investeringstill-
fället måste betala den totala kostnaden för anläggningen. Det är inte heller säkert att en subventionering
fås och hur stor den då blir.

De två exemplen visar inte heller att det är billigare, per kW, att bygga en större anläggning. Program-
met tar inte i hänsyn till att montering blir billigare samt att företag ofta säljer solceller billigare, per
enhet, om de köps i större kolli. Det är viktigt att notera att både exemplen endast ger en uppfattning om
storleksordningar och att för stor vikt inte ska läggas på de absoluta beloppen.

5.5 Trestegsmodell

En trestegsmodell har tagits för att sammanfatta vad projektet kommit fram till och ska främst ses som
ett stöd för lantbrukare och beslutsfattare vid investeringar för att höja självförsörjandegraden. Modellen
bygger på tre steg; vad som kan göras redan idag, vad som kan göras inom en snar framtid, samt mer framtida
investeringsmål.

• Idag kan vi sätta upp solceller på ladugårdstak för att försörja lantbruken med el. Vidare bör vi även
öka användningen av biodiesel för att minska lantbrukets importberoende då det kan användas i dagens
motorer. Det är också av stor vikt att minska användandet av handelsgödsel samt att använda rätt typ
av gödsel till rätt mark. För att lantbrukare ska kunna investera behövs en ekonomisk säkerhet samt
ett ökat informationsflöde om de alternativ som finns på marknaden.

• Imorgon bör dieseldrivna, mindre maskiner ersättas med eldrivna motsvarigheter. Dessa finns redan
på marknaden men det handlar snarare om en utfasningsfråga då det är ett teknikskifte som måste
ske. Den inhemska produktionen av förnybara drivmedel och handelsgödsel måste stärkas.

• I framtiden har vi fasat ut fossila drivmedel och ersatt dem med förnybart samt tekniska lösningar
såsom vätgas och eldrift, vilket förutsätter en teknikutveckling. Vi är vidare egenproducenter av el,
förnybara drivmedel och handelsgödsel. Målet är att större maskiner ska drivas på bioråvara medan de
mindre drivs av el eller vätgas.

6 Diskussion
För att driva en förändring inom Sveriges jordbruk krävs en vision om hur framtiden ska se ut, kommunikation
mellan olika aktörer samt ekonomiska investeringar för att realisera förändring. Med stöd av bakgrund och
resultat i denna rapport resonerar vi i detta stycke kring hur en omställning mot ett förnybart och mer
självförsörjande jordbruk kan gå till.

6.1 Analys av intervjuer

Majoriteten av gårdarna vi besökte var ekologiska, vilket kan ha givit en viss färgning av de sammanfattade
åsikterna. De ekologiska gårdarna använder redan förnybar el, inget handelsgödsel eller bekämpningsmedel
vilket gör att de har en annan syn på vad som krävs för en omställning än vad de konventionella lantbrukarna
har. Det är därmed svårt att generalisera de svar som erhölls men det gav ändå en inblick i vad lantbrukare
kan anse vara viktigt och avgörande faktorer vid en eventuell omställning till förnybar energi.

Genomgående för samtliga lantbrukare som deltagit i intervjun är att tekniska energiförsörjningslösningar
är av stort intresse, men i praktiken ofta för dyra eller svårtillgängliga. De lantbrukare som har intervjuats
ställer sig positiva till nya tekniker och utveckling inom framtidens jordbruk, men är samtidigt måna om att
den teknik som de väljer att investera i ska vara funktionell och tillförlitlig. En mer omfattande enkätun-
dersökning från LRF (2016) visar att de tre största anledningarna till att lantbrukare avstår från att byta
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till fossilfritt är; det är inte ekonomiskt fördelaktigt, att lantbrukare känner sig sakna kunskap och att inve-
steringstiden är så lång att verksamheten hinner avslutas innan det blir ekonomiskt fördelaktigt. Resultatet
från den mer omfattande undersökning styrker därmed den slutsats som dragits från de utförda intervjuerna.

Den teknik som har tilltalat flest lantbrukare är solceller, då vindkraft anses vara för svårt rent juridiskt att
sätta upp men inte heller är lika lönsamma. Detta beror på att vindkraft kräver mycket underhåll på grund
av rörliga delar samt att svenska vindförhållanden sällan ger maximal effekt för gårdsverk.

Gällande en omställning till förnybara drivmedel ser traktorförsäljarna att det i dagsläget är omöjligt att
driva de tyngre maskinerna på något annat än diesel då tekniken inte ännu finns. Däremot är möjligheterna
många när de gäller att driva de mindre maskiner på till exempelvis el.

6.2 Sveriges självförsörjandegrad

Inom det svenska jordbruket råder stort fokus på att odla för de nordiska förhållandena. Många länder impor-
terar livsmedel trots en hög självförsörjandegrad, detta då konsumenter i dagens samhälle i allt högre grad
efterfrågar livsmedel som producerats utanför landets gränser. Om man jämför Sveriges självförsörjandegrad
med övriga nordiska länder, se tabell 1, ser vi att Sverige är i behov av att importera drivmedel för att
upprätthålla jordbruket. Vi bör utnyttja de resurser som finns för att utveckla ett jordbruk i riktning mot en
högre självförsörjandegrad inom drivmedel. Detta ökar även självförsörjandegraden inom livsmedel. Teknik
för att använda biomassa, avfall, slam etc. för att producera förnybara drivmedel är något som redan finns,
dock bör ytterligare satsningar och investeringar prioriteras för att öka tillgängligheten på den kommersiella
marknaden.

I Sverige finns också mycket goda förutsättningar för solkraft och i samtal med lantbrukare framkommer att
det idag finns outnyttjad potential i form av stora takytor på de svenska gårdarna. Dagens solpaneler har
en tillräckligt hög verkningsgrad i kombination med söderbelagda ytor för att kunna försörja en gård med
el. Detta innebär att en investering i solpaneler på gårdens tak kan medföra att gården bli självförsörjan-
de i avseende på el. Om detta kan kombineras med lokalproducerade drivmedel, i form av exempelvis el,
bio- eller vätgas, skulle Sveriges självförsörjandegrad öka. Vidare kan även användandet av stallgödsel och
svenskproducerad handelsgödsel bidra till en högre självförsörjandegrad inom det svenska jordbruket.

6.2.1 Positiva effekter av en hög självförsörjandegrad

En högre självförsörjandegrad och egen produktion av el och drivmedel skulle ge många positiva effekter på
landets ekonomi, miljömål och självständighet. Försvarsmakten vill gärna se en högre självförsörjandegrad
för minska Sveriges utsatthet i en krissituation. Vidare finns även en ekonomisk lönsamhet för den enskilde
lantbrukaren om de skulle kunna producera el och drivmedel som behövs för att försörja den egna går-
den. Det finns goda förutsättningar för förnybar energitillverkning inom landet, vilket skulle leda till lägre
miljöpåverkan.

6.2.2 Åtgärder för att höja den inhemska självförsörjandegraden

Vi anser att det i första hand behövs direktiv, lagreformer samt pådrivning från staten för en omställning.
Både förnybara energikällor och ett hållbart samhälle måste ställas högre än endast ekonomisk vinning, i
alla fall under en begränsad tidsperiod, för att förändra normen hos både lantbrukare och konsumenter.
Subventioner och lagar behöver införas för att ge lantbrukare möjligheten att investera i fossilfria alternativ
då det är en verksamhet som bedrivs med små ekonomiska marginaler. Att med politiska medel driva en för-
ändring i konsumtionsmönster beträffade livsmedelsval, i form av t.ex. begränsade valmöjligheter med fokus
på hållbart producerade svenska råvaror, skulle öka lönsamheten för jordbrukarna. Vi tror att detta skulle
påverka lantbrukare att välja mer hållbara energiformer, såsom solsanläggningar och förnybara, inhemska
drivmedel. Utöver detta behövs naturligtvis ambitioner och initiativ från både konsumenter och jordbrukare
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för att driva på förloppet. För att uppnå en hållbar förändring inom Sveriges framtida jordbruk tror vi alltså
att det fodras både bättre kommunikation samt en gemensam framtidsvision från samtliga aktörer.

6.3 Elproduktion i Sverige

Solens strålning är en relativt outnyttjad energikälla, som har stor potential för utveckling. Om vi i Sverige
producerar mer förnybar el kommer vi bli oberoende av importerad el och till och med exportera el i mycket
större utsträckning än vad som görs idag. I detta avsnitt diskuteras utgångspunkter för att fortskrida en
utveckling mot ett mer solelsdrivet lantbruk.

6.3.1 Solel

Båda exemplen i Resultat 5.4 visar att en installation av solpaneler skulle innebära en stor investeringskost-
nad. I båda fallen går lantbruket med en marginell vinst vid installation av solceller, jämfört med att köpa in
all el. En större vinst skulle kunna erhållas genom att söka subventioner för anläggningen. Vid beräkningen
gjordes nödvändiga antaganden, vilket medförde en viss osäkerhet i resultatet. Vinsten för en gård med
samma dimensioner kan variera i praktiken, trots detta ger beräkningen insikt i vilka kostnadsstorleksord-
ningar som är aktuella. Något som är viktigt att ta hänsyn till är att solcellsproduktion rent ekonomiskt kan
likställas eller anses vara bättre än att köpa in all el.

Som lantbrukare kan det därför vara fördelaktigt att installera solceller för att få kontroll över sitt elpris.
Det är en engångsinvestering som sedan producerar gratis el. Den egna produktionen ger även en trygghet i
jämförelse med att att köpa in el utan att veta vilket pris det kommer vara framöver.

Ett problem med att montera solpaneler på äldre byggnader kan vara att kvalitén på taket är för dålig.
Det är ett något som vi stött på i en intervju, se resultat 5.1.8, utförd under projektet. För att byggnaden
ska hålla för montering av solpaneler måste taket renoveras. En renovering av tak och andra delar i äldre
byggnader är dels en extra kostnad, dels ett tidskrävande projekt. En annan lantbrukare, se resultat 5.1.9, an-
såg att en renovering av tak motiverade till att investera i solceller och därmed utföra båda jobben samtidigt.

Behovet av elektricitet varierar under året och beror även på vilken verksamhet som bedrivs inom lant-
bruket, vilket bekräftas i intervjuerna. De verksamheter som kräver mycket uppvärmning under vintertid
anser vi vara mindre lämpade att använda sig av solpaneler än de gårdar där elproduktionen är som störst
under vår och sommar. Många odlingsverksamheter har hög aktivitet under vårperioden vilket gör att de
lämpar sig bättre för solelsproduktion. En utveckling inom lagring av solel krävs för att jämna ut den årliga
variationen av solinstrålning och elförbrukning. Om det, i stor skala, blir möjligt att lagra energi producerad
från solpanelerna under en lång tidsperiod i bättre batterier skulle solel med största sannolikhet bli ännu
mer attraktivt. Batteribranschen har utvecklats snabbt de senaste åren med förbättrad kapacitet på batte-
rierna, men att lagra energin under längre perioder är omöjligt i dagsläget. Vi ställer oss tveksamma till att
lagringskapaciteten i batterierna kommer kunna förbättras i den utsträckning som lantbruket kräver.

Trots detta anser vi att det finns goda förutsättningar för många lantbrukare att bli självförsörjande på
el på en årsbasis. Flera lantbruk har stora byggnader med tak som vetter mot söder och då gårdar ofta
omges av plan, relativt obebyggd, mark finns oftast inga objekt i närområdet som skuggar takytorna. I en
enkät, genomförd av Innovatum Teknikpark, uppger 65 % av de lantbrukare som svarat att de har en takyta
mellan 101-400 m2 i sydlig riktning som inte skuggas (Innovatum Teknikpark 2013). Vid besök hos lantbru-
kare i denna studie har majoriteten haft tak i helt eller delvis sydlig riktning, vilket styrker antagandet att
majoriteten har takytor väl anpassade för solceller.

Utifrån de intervjuer som gjorts med lantbrukare finns en positiv inställning till solceller. Vi tror att mer
tillförlitliga och riktade subventioner för installation av solceller skulle göra lokalproducerad solel mer at-
traktivt. Även att konsumenter visar ett intresse för att köpa solel skulle innebära att elbolag betalar ett
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högre pris för överskottsproduktion från anläggningar.

6.3.2 Vindkraft

Vindkraft är till synes är bra lösning för att tillverka förnybar el men vid närmare eftertanke finns det en hel
del nackdelar när det ska byggas småskaligt. Åsikterna om vindkraft hos de lantbrukare som intervjuades
skiljde sig något men sammantaget var det få som skulle kunna tänka sig att installera ett vindkraftverk
på gården. Wåge Forsberg på Väddö var den enda av de intervjuade lantbrukarna som har ett installerat
gårdsverk, men uttryckte en del missnöje kring dess funktionalitet i praktiken. Jämfört med de solceller som
låg på hans ladugårdstak producerade vindkraftverket inte vad det hade förväntats samt att det var en större
investering. Han hade också stött på mycket problem kring att få tillstånd till gårdsverket rent juridiskt.

Vinden spelar stor roll för att få ett vindkraftverk lönsamt, men enligt Wåge är det svårt trots mycket
blåst. En annan nackdel med vindkraft är att det har rörliga delar och kräver en del underhåll under dess
livstid. Detta kan jämföras med solceller som i princip endast kräver en installation och minimalt med till-
syn. I andra länder finns problemet att solceller kräver rengöring för att damm och smuts inte ska dra ner
effekten. I Sverige har vi relativt mycket nederbörd vilket i stor grad löser detta problem.

Att gå ihop och bygga större vindkraft verkar vara mer lönsamt om intresset finns. Många av de inter-
vjuade lantbrukarna har dock uttryckt att det finns svårigheter med ett sådant samarbete och vill hellre
ha sin egna elproduktion. Främst för att det är svårt att få ett samarbete att fungera men också för att
lantbrukare med känslig produktion, såsom mjölkproduktion och fjäderfän, idag redan har ett krav på att
ha ett eget elverk som går att använda vid eventuellt strömavbrott.

6.4 Gödsel

Enligt figur 2 står handelsgödsel för nästan 35 % av energiförbrukningen inom det svenska lantbruket och är
därmed en viktig aspekt att ta hänsyn till. Då fossila bränslen används vid tillverkningen av handelsgödsel
och betydande mängder växthusgaser, främst lustgas och koldioxid, släpps ut vid användning anser vi att
nyttjandet av handelsgödsel bör reduceras. Det är önskvärt att använda stallgödsel i så stor utsträckning
som möjligt och alternativ till mineralgödsel behöver utforskas ytterligare. Ytterligare ett sätt att gå tillväga
är att använda biokol, vilken håller kvar näringsämnen i marken.

6.4.1 Åtgärder för att minska klimatpåverkan vid användning av handelsgödsel

I dagsläget finns det inte någon bra implementerad strategi för att reducera utsläpp och klimatpåverkan
från handelsgödsel. Att helt stoppa användningen är inte ett realistiskt alternativ då det behövs till konven-
tionella lantbruk. Ett ekologiskt jordbruk får enligt lag inte använda handelsgödsel, men det är inte heller
hållbart att endast ha denna typ av jordbruk. Enbart ekologiskt jordbruk skulle minska produktionen av
livsmedel samt att en del jordar inte klarar av den mekaniska påfrestning som ekologiskt jordbruk innebär.
Vi anser att det först och främst krävs en minskning i användningen av handelsgödsel. Därefter effektivisera
tillverkningsprocessen samt investera i svensk produktion av handelsgödsel.

En stor del av klimatpåverkan från handelsgödsel kommer från bruket på åkrarna. Här anser vi att det
ligger ett stort ansvar på den individuella lantbrukaren att se över sin egna konsumtion, undersöka om det
går att använda mer stallgödsel samt att minska doseringen samtidigt som effekten och produktionsmäng-
den bevaras. Doseringsanvisningar av handelsgödsel bör ses som rekommendationer och det är viktigt att
själv undersöka hur mycket som faktiskt behövs på den enskilda gården, vilket kan vara betydligt mindre än
anvisningarna. Biokol kan ses som ett alternativ till handelsgödsel då det verkar som jordförbättrare och på
sikt håller kvar näringsämnen i marken. Ett antagande är att verkningsgraden på biokol varierar beroende
på jord, vilket medför att det inte är ett alternativ som fungerar överallt.
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Vidare är det av stor vikt att effektivisera tillverkningen av handelsgödsel för att spara energi samt att
minimera dess klimatpåverkan. Företaget Yara har utvecklat en katalysatorteknik som drastiskt minimerar
utsläpp och det är ett stort steg i rätt riktning. Att sprida denna teknik samt att öka användningen av BAT
inom Europa är av stor vikt. Nästa steg anser vi vara att komma fram till en bra strategi för att fasa ut
fossilt från tillverkningsprocessen och ersätta med förnybara medel. Att starta en svensk produktion där
enbart förnybar el används och minska utnyttjandet av naturgas är två viktiga delar i processen mot att
minska klimatpåverkan och sträva efter ett klimatsmartare jordbruk.

6.5 Drivmedel

Enligt figur 2 står drivmedel för drygt 36 % av den svenska energiförbrukningen inom lantbruket och är
därför viktig att ta hänsyn till. Framtidsvisionen om ett fossilfritt lantbruk delas av många och vi ser tydliga
satsningar från flera aktörer för att utveckla framtidens drivmedel och maskinpark. Men för att förändringen
ska vara praktiskt genomförbar krävs även en god kommunikation mellan de olika aktörerna, från regeringen
och maskintillverkare till lantbrukare och konsumenter. I praktiken innebär detta att efterfrågan från konsu-
menter och lantbrukare påverkar investeringar från maskintillverkare och regeringen. För att se en övergång
till förnybara bränslen är det därför viktigt att konsumenter efterfrågar en förändring så att regering och
maskintillverkare gör satsningar inom området.

6.5.1 Framtidens drivmedel för lantbruksmaskiner

Den mesta vätgas som används inom industrin idag är skapad med hjälp av biogas, men för en mer hållbar
utveckling framåt bör vätgasen komma från andra förnybara energikällor, som sol- och vindkraft. Ett av pro-
blemen med vätgasdrivna jordbruksmaskiner är att tyngre maskiner kräver betydligt mer vätgas än mindre
maskiner, vilket behöver lagras i stora tankar. Det leder till höga produktionskostnader för vätgasdrivna
maskiner. Detta tillsammans med den mycket energikrävande processen bakom vätgasframställning är två
bidragande orsaker till att utvecklingen inom vätgas för tyngre fordon tagit lång tid. Björn Andersson, som
är verksamhetsledare på Vätgas Sverige, tror att framtidens drivmedel i huvudsak kommer representeras av
el, vätgas och ett fåtal flytande drivmedel (Jordbruksverket 2017). Vidare genomförs projekt som utreder
möjligheter och förutsättningar att använda vätgas som drivmedel i tyngre maskiner. I denna rapport be-
lystes projektet angående att utrusta en tung truck med bränsleceller som drivs på vätgas, vilket bedrivs av
SSAB och Kalmar Global. Projektet startade år 2017 i syfte att undersöka möjligheter och förutsättningar
för att driva trucken med vätgas. Många ser detta som ett betydande steg för utvecklingen av fossilfria driv-
medel för framförallt mindre maskiner inom jordbruket. Förhoppningen är att tekniken i framtiden skulle
kunna appliceras på i första hand mindre traktorer och andra maskiner som används inom jordbruket, innan
tekniken kan användas till fullstora maskiner.

Charlotte Erlander, från företaget Energifabriken, anser att det finns ett stort behov att använda samt
vidareutveckla befintliga förnybara energikällor. Detta kommer stimulera fortsatt utveckling av dagens tek-
nik samt göra tekniken mer tillämpbar och ekonomiskt fördelaktig. Om det finns en tydlig efterfrågan hos
konsumenter, tror Erlander även att detta kommer påverka företagen inom branschen att investera i flera
hållbara tekniska lösningar. För att en omställning ska bli genomförbar inom en överskådlig framtid behöver
jordbruksmaskinernas livslängd tas med i beräkningen, anser Tomas Johansson på JTI. Han tror på förny-
bara bränslen som kan fungera i den befintliga maskinparkens dieselmotorer samt långsiktiga politiska beslut
för att kunna driva igenom en hållbar förändring (Jordbruksverket 2017).

Ett annat drivmedel som är aktuellt för mindre maskiner är ren eldrift. Redan idag finns mindre eldrivna
maskiner på marknaden. Lantbrukarnas generella inställning till eldriften är positiv och en av anledningarna
till detta är att en eldriven traktor är mer tystgående vid drift. Ska maskinen användas inne i ladugården
är, förutom detta, avsaknaden av avgaser en stor fördel. Eldrivna traktorer passar bra för arbetsuppgifter
som uträttas under en kortare tidsperiod, vilket ofta är fallet för de mindre maskinerna. För att eldrift
ska bli aktuell för större maskiner krävs stora framsteg inom batteriteknik, då batteritid är en begränsande
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faktor idag. Odlingsjordbruk sätter stora krav på sina maskiner då ett tungt arbete utförs under längre tid.
De senaste åren har kapaciteten hos batterier ökat markant, men det är ännu inte säkert hur den fortsatta
utvecklingen kommer se ut. Vi tror att batteribegränsningarna för traktorer som utför tungt arbete gör att
drivmedel från bioråvara kommer spela stor roll i framtiden. Detta påstående visualiseras i figur 5 där både
eldrift och biobränslen utgör en stor del av vår framtidsvision. Vid undersökning av bränsleutvecklingen
ses att inga gasformiga bränslen är en del av framtidsvisionen, se figur 6. Detta beror framförallt på det
tidigare nämnda problemet - det är ett mer volymkrävande drivmedel. Detta innebär att redan existerande
tankar på stora maskiner måste justeras eller nyproduceras, vilket blir en kostnadsfråga. Alltså är gasfor-
miga drivmedel, som biogas, troligtvis endast aktuellt för mindre maskiner. Vi tror att det kommer vara
mer fördelaktigt att driva de mindre maskinerna på el och därmed kommer sannolikt gasformiga drivme-
del helt fasas ut, om det inte sker något oväntat genombrott inom området. Anledningen till att eldrivna
fordon kommer alltmer på marknaden är framförallt det låga elpriset, möjligheten att tillverka drivmedlet
på lokal nivå och att det inte sker några utsläpp från maskinen. Därför tror vi att eldrivet kommer utgö-
ra ca 1/3 av energiförbrukningen år 2060. För att eldrivna fordon ska vara miljömässigt försvarbara är det
viktigt att även ta hänsyn till de utsläpp som uppstår vid elframställningen, därför bör förnybar el användas.

Drivmedel som BTL, HVO och DME kan till stor del framställas ur samma råvara. Detta kommer leda
till en hög konkurrens mellan de tre biodrivmedlen. DME grundar sig främst i avfall som kommer från
pappersmassaindustrin. Skogs- och pappersindustri finns i stor utsträckning i Sverige och vi tror att DME
är ett bränsle som kommer vara attraktivt i framtiden. Om det kommer vara ett bränsle som är aktuellt
i framtiden grundar sig dock i att ingen alternativ användning av biprodukten från pappersbruken anses
vara effektivare. Det är svårt att veta inom vilket område ett större genomslag kommer ske. Framställning
av HVO fokuserar främst på att använda slaktavfall som råvara och tekniken har kommit långt. Forskning
kring BTL är inte lika omfattande, vilket gör försvårar prognosen för användningsutbredningen. Eventuellt
kommer BTL vara ett lämpligt bränsle i framtiden, men det kommer antagligen ta lång tid innan tekniken
är tillräckligt utforskad för att kunna uppta en större del av energimarknaden. Inom de olika biodrivmedlen
är det svårt att avgöra vilket bränsle som kommer vara ledande i framtiden, då många av biobränslena är
under utveckling. Antagligen kommer RME inte att användas i framtiden då ursprungsråvaran raps kan
användas till livsmedel. Att använda yta och produkter som kan användas till livsmedelstillverkning kommer
antagligen inte vara försvarbart i en framtid med befolkningsökning, vilket kräver en högre produktion av
mat. RME har även blivit förknippat med problem vid användning, såsom bakterietillväxt och igensättning
av filter, vilket gjort bränslet oattraktivt.

6.5.2 Vår vision

I figur 5 och 6 antas fossilbaserade drivmedel kunna fasas ut inom en närliggande framtid, dels på grund av
att samhället vill ha en förändring gällande användning av fossila bränslen och dels för att priserna på dessa
kan tänkas gå upp när oljereserverna börjar sina. Regeringen har som mål att inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser i Sverige år 2045 (Regeringskansliet 2017). Samtidigt tror säljkoordinatorn, Mats Hjelmstedt,
på Traktor Nord AB (2017) att sannolikheten att diesel fasas ut inom 50 år är liten. Användningen av fly-
tande förnybara drivmedel är nästintill direkt applicerbara i dagens motorer och kan därför tänkas komma
användas mer.

I graferna antas att en förbättring av batterikapaciteten kommer ske, vilket innebär att eldrift kommer
spela större roll inom lantbruket, främst för mindre maskiner. Om det inte sker en omfattande utveckling
inom en överskådlig framtid så kan det istället tänkas att biogas kommer dominera marknaden för mindre
maskiner. För att vätgas ska bli ett framstående drivmedel krävs en markant teknikutveckling. Även om
tekniken skulle finnas kommer det ta lång tid innan en vätgasdriven traktor skulle finnas på marknaden till
konkurrenskraftigt pris. Det är viktigt att ha i åtanke att graferna representerar hur vi tror att utvecklingen
kommer ske framöver och grundar sig i intervjuer och litteraturstudie. Att fossila bränslen kommer fasas ut
ur lantbruket är något som är tämligen säkert även om det är osäkert hur lång tid det kommer ta samt vilka
bränslen som kommer att ersätta dieseln.
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6.5.3 Utvecklingsområden och framtidsprojekt

Det finns flera projekt i Sverige som drivs i syfte att utreda och utveckla teknik som används inom det svenska
jordbruket. Från MEKA-projektet drogs slutsatsen att dual-fuel traktorer fungerar i praktiken, men att tek-
niken behöver vidareutvecklas och få bättre stöd från regeringen för att nå bättre resultat. MEKA-projektet
understryker vikten av att bepröva ny teknik för att bli ett realistiskt alternativ för lantbrukare, ett ansvar
som ligger hos regeringen och stämmer väl överens med exempelvis livsmedelsstrategin (Regeringskansliet
2017). Detta är en slutsats som stämmer väl överrens med resultatet från våra intervjuer med lantbrukare.

Från Östgötamodellen konstaterades att det är av största vikt att nya tekniska lösningar testas och ut-
värderas för att säkerställa att resultatet fungerar i praktiken och är tillförlitligt. Vi ser tydligt från tidigare
forskningsprojekt och i intervjuer med svenska lantbrukare att det finns en stor efterfrågan kring förnybara
tekniska lösningar. Samtidigt är det viktigt att tekniken testas och utvärderas för att bli hållbar i framtiden.

7 Slutsats
Utifrån projektet konstateras att ny teknik behöver göras mer tillgänglig för lantbrukare, bland annat i form
av subventioner och ett bredare utbud av fossilfria alternativ inom maskinförsäljning. De förnybara drivmedel
som finns tillgängliga för lantbruksmaskiner idag är främst biodiesel, men i framtiden inkluderas förhopp-
ningsvis även vätgas och ren eldrift i större utsträckning. Samtliga kan produceras inom Sveriges gränser,
vilket leder till en högre självförsörjandegrad. Från intervjuer med lantbrukare framkom att investeringsviljan
finns gällande förnybara energikällor, men det saknas ofta lättillgänglig information och realistiska alternativ
på marknaden. Riktade subventioner från regeringen skulle föranleda lantbrukare och maskinproducenter att
göra investeringar som tidigare ansetts vara för riskabla. För att nå en högre självförsörjandegrad inom det
svenska lantbruket krävs följande:

• Tekniska lösningar för solpaneler inom lantbruk behöver göras lättillgängliga och mer lönsamma.

• Framtidens teknik inom lantbruksmaskiner behöver vidareutvecklas och testas för att bli kommersiell.

• Utfasning av fossila drivmedel genom bredare bidrag från forskningsinstitut och regering till förmån
för effektivare produktion av förnybara drivmedel, främst syntetisk- och biodiesel.

• För att öka självförsörjandegraden på längre sikt krävs satsningar för att utveckla tekniken inom
bränsleceller och batterier för lagring av el. Batterier med betydligt högre lagringskapacitet än de som
finns idag skulle revolutionera marknaden.

• Riktade subventioner från regeringen i form av skattereduktion till förmån för förnybara drivmedel och
solel. Samarbete med EU som gynnar en omställning till mer förnybar energi.

• För att reducera energiförbrukning och minska klimatpåverkan bör stallgödsel användas i så hög grad
som möjligt, medan handelsgödsel bör ses mer som ett komplement.

• En svensk produktion av handelsgödsel som täcker hela landets behov, dels för att minska importbe-
roendet dels för att reducera den totala energianvändningen inom lantbruket.
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9 Bilagor

9.1 Beräkning av solcellsexempel

I rapporten, resultat 5.4, visas ett lantbruksexempel för de ekonomiska effekterna då solceller skulle instal-
leras och användas under en 30 årsperiod. Elkostnaden för en lantbrukare räknades ut på följande sätt.
Månadskostnaden på elenergi vid avtal om rörligt pris för lantbrukare under perioden mars 2016 till mars
2017 (SCB 2017) användes som grund. Ett månadsvärde för togs fram som består av ett medelvärdet för de
fyra elzonerna som finns i Sverige. Till varje månadsvärde adderades nättjänstpriset för en kund inom jord-
och skogsbruk som 2016 låg på 34,8 öre/kWh. Ett medelvärde tas över det undersökta året och resulterar
då i att elkostnaden för en lantbrukare idag är 72 öre per kWh. Om gården drar 25 kWh per år innebär det
att den totala elkostnaden under en 30 årsperiod är 520 tusen kronor.

På en yta på 7 m2 får en anläggning på 1 kW plats (Energimyndigheten 2017). Det skulle innebära
att på en yta som är 200 m2 får en anläggning på 28,6 MWh plats. Varje kW antas producera 950
kWh(Energimyndigheten 2017). En installerad anläggning beräknas kosta 12 kr/watt, inklusive växelrik-
tare (Svensk solenergi 2015). Försäljningspriset av den tillverkade elen är det genomsnittliga spotpriset från
2016 och sedan adderat 40 öre/kWh (Nord Pool 2016), (Vattenfall 2017) . Resterande beräknar går att finna
i den kommenterade matlabkoden i bilaga 9.1.1.

9.1.1 Matlabscript för solcellsexempel

%Kostnad för en solcellsanläggning

%Elpriset

Elp=0.7214423;

%Ytan i m^2

m2=200;

%m2=1000;

%1kW tar upp en yta på 7 m^2

kW=m2/7;

%Kostnaden för en anläggning 1 kW (12kr/watt)

KkWh=12*1000;

%Kostnaden för exempelanläggningn blir då

KA=kW*KkWh;

%Pris för såld el

%Spottpriset i alla 4 områden under 2016- NordPol

SkWhSpot=((28.95+28.95+29.24+29.53)*9.69443)/(4*1000);

SkWh=SkWhSpot+0.6;
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%produktion från anläggningen

%varje kW producerar .. kWh per år

kWh=950;

%Efter 30 år producerar anläggningen 87%, det sker linjärt.

%Minsking i produktion varje år

MinProc=0.87/30;

%AkWh kommer bli en vektor med produktionen från anläggningen varje år

AkWh=zeros;

%Exempelanläggningen producerar då .. antal kWh per år, initialt

AkWh(1)=kW*kWh;

i=1;

for i=2:30

AkWh(i)=AkWh(i-1)-(AkWh(i-1)*(MinProc));

i=i+1;

end

% Total produktion från anläggningen under de 30 åren:

SumAkWh=sum(AkWh)

%Gården använder 25 000 kWh per år

GkWh=25000;

%GkWh=195000;

%Över/Underproduktion som sker varje år =Differansen till årsförbruktingen

DkWh=GkWh-AkWh;

j=1;

Pj=1;

Nj=1;

PDkWh=zeros;

NDkWh=zeros;

for j=2:30

if DkWh(j)>0

PDkWh(Pj)=DkWh(j);

Pj=Pj+1;

else

NDkWh(Nj)=DkWh(j);

Nj=Nj+1;

end
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end

%Den kostnad lantbrukaren kommer köpa in el för under de 30 åren om solceller byggs:

KostVsol=Elp.*PDkWh;

Kostsol=sum(KostVsol);

%Vinst från att sälja överbliven el

VinVsol=NDkWh.*Elp.*-1;

Vinsol=sum(VinVsol);

%Kostnaden för inköp av el utan solceller

Kost=Elp*GkWh*30;

%Total installera solceller + köpa el under de 30 åren:

TotalKostSol=(Kostsol-Vinsol+KA);

%Vinst från att installera solceller

Total=Kost-TotalKostSol;
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9.2 Intervjufrågor

Om verksamheten

1. Vad finns det för verksamhet på gården? Djurhållning/spannmål?

2. Arbetar ni med den verksamheten heltid/deltid?

3. Hur många hektar är gården på?

4. Vid djurhållning; hur många djur finns?

5. Är gården ekologisk?

6. Hur många fordon/maskiner har ni och av vilken typ, samt vilket bränsle drivs de med? (skördetröska,
traktor, biodiesel osv.)

7. Med hur många års mellanrum brukar ni generellt byta ut er maskinpark? Skulle ni kunna estimera
ungefär hur stor takyta ni har till ladugård/maskinhall? Vilket väderstreck ligger de i (lämpliga för
solceller)?

Energiförbrukning och elanvändning

8. Hur mycket energi/el gör ni av med? Årlig el- och drivmedelsförbrukning?

9. När på året gör ni av med mest el?

10. Vad använder ni för typ av energi/elproduktion idag?

Förnybar energi och omställning

11. Hur ser ni på att byta ut fossilt mot förnybar energi inom ert lantbruk? Är det något som är viktigt
för er?

12. Vilka resurser skulle ni kunna tänka er att lägga ner på för att få till en omställning till enbart förnybara
energikällor och bränslen inom ditt företag? Vad skulle låneräntan för en ny traktor gå på?

13. Är det någon speciell typ av energiproduktion ni ser mer positivt/negativt till? T.ex. hur känner ni för
att ha ett vindkraftverk i närheten eller att ha solceller på ditt tak/fält?

14. Kan ni tänka er att ev. gå ihop med närliggande gårdar och offra lite åkermark för solanläggning-
ar/vindkraft? Finns det några krav?

Framtiden och en eventuell krissituation

15. Har gården gått igenom någon typ av kris tidigare då resurser/råvaror tog slut?

16. Har ni funderat på hur er verksamhet skulle se ut vid ett eventuellt stopp på import av fossila bränslen
(olja)?

17. Hur viktigt är det för er att vara självförsörjande och har ni ett reservlager med mat/drivmedel?
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18. Vem har ansvar för och ska se till att Sverige går mot ett mer självförsörjande lantbruk?

Övrig information

19. Är det okej att vi använder dessa uppgifter och ert namn i vår rapport? Fullständigt namn, gårdsnamn
samt intervjudatum

9.3 Tabell över intervjusvar
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Diesel 
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Hållbarhet 
maskinpark 

Tekniskt sett 50 år, 
men används längre 
 

Byts ej ut,  
repareras och underhålls 10 år - Befintliga maskiner på 30 år och 

ska hålla länge till 

Årlig 
bränsleförbrukning 
 

diesel: ca 2,5 kubik - -  - 3 kubik/år 

Tak i lämpligt 
väderstreck 

Ja, snett emot 
söderläge Ja, söderläge Ja, söderläge (7 grader  

avvikande från söderläge) Ja, söderläge Ja 

Årlig elförbrukning 35-40 MW/år 45-50 MWh 25 000 MWh 30 MWh/år 
30 MWh/år, 
123 MWh används till tomat och 
gurka och fås genom flis 

När på året förbrukas 
mest el? Våren Vinterhalvåret Sommarperioden, 

Dock relativt jämnt över året - Våren 

Anledning till den 
högre 
elförbrukningen 

Uppvärmning av 
plantor - - - Uppvärmning växthus 

Vad används för el 
idag? Miljöel, grön el Köper in vindkraft Egenproducerad  

Solel och biogas 
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Solel och vind Grön el, vindkraft 



Gårdsnamn Björndal Svista gård Ledinge säteri Hilariusgården 
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Arrenderar ytterligare: 50 ha 

Åker: 290 ha åker 
Stödstätt: 23 ha 80 ha 300 ha varav 

Betesmark: 25 ha 
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Sammanfattning
Detta projekt syftar till att utvärdera möjligheterna kring en omställning mot ett självförsörjande jordbruk
i Sverige utifrån ett energiperspektiv. I projektet undersöks hur ny teknik och förnybara energikällor kan
kombineras för att nå en högre självförsörjandegrad inom svenskt lantbruk med avseende på el, drivmedel
och handelsgödsel.

För att få en bred kunskap inom ämnet genomfördes litteraturstudier som kompletterades med kvanti-
tativa intervjuer. En sammanställning av den nationella energianvändningen inom det svenska lantbruket
visade att el, drivmedel och handelsgödsel står för majoriteten av energiförbrukningen. Vidare konstaterades
att lantbruk som bedriver köttproduktion har en högre dieselförbrukning än lantbruk med mjölkproduktion.
Sammanställningen av de intervjuade gårdarnas energiförbukring visade på en tydlig trend att dieselför-
brukningen utgör stora delar av gårdens energibehov. Från intervjuerna framgick att lantbrukare ofta har
viljan att investera i ny teknik, men saknar i dagsläget lättillgänglig information och förutsättningar för
att investera i mindre beprövad teknik. En uppfattning som delas av samtliga tillfrågade lantbrukare är att
satsningar behöver göras på förnybara energikällor samt utveckling av dessa.

Utifrån projektet kan slutsatsen dras att ny teknik behöver göras mer tillgänglig för lantbrukare, både i
form av subventioner och ett bredare utbud av fossilfria alternativ inom maskinförsäljning. För att uppnå
detta krävs regeringsbeslut som främjar utveckling och forskning av ny teknik tillsammans med riktade
subventioner som gynnar en omställning från fossila drivmedel mot förnybar energi.
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1 Inledning
Idag är Sverige i stort behov av import av livsmedel och fossila bränslen för att försörja befolkningen. Dels
på grund av att vi importerar ungefär hälften av maten vi äter, dels på grund av att det inhemska lantbruket
är beroende av importerad råolja. Då vi idag har en orolig och splittrad värld blir det allt mer riskfyllt för
Sverige att fortsätta vara lika importberoende. Om import av fossila bränslen skulle stoppas riskerar det
svenska lantbruket att stanna efter några dagar, då maskinerna inom lantbruket i dagsläget är dieseldrivna
(Nilsson 2015). Detta skulle leda till en nationell krissituation. De lager av livsmedel som finns i Sverige
skulle hålla i 2-3 dagar, medan lagret av råolja beräknas räcka i 90 dagar, enligt MSB. I praktiken befaras
förråden ta slut snabbare. Genom att arbeta mer aktivt med att höja lantbrukens självförsörjningsgrad och
ställa om från fossil till förnybar energi kan konsekvenserna av en krissituation minskas. Sverige behöver
höja sin självförsörjningsgrad så att produktionen inom landets gränser motsvarar konsumtionen av energi,
drivmedel och handelsgödsel. Vidare finns även ekonomiska samt miljömässiga fördelar med att vara mindre
beroende av importerade fossila drivmedel.

Det svenska lantbrukets energiförbrukning omfattar främst användning av diesel, framställning av handels-
gödsel och elektricitet. Stora delar av dagens energianvändning innebär utsläpp av skadliga växthusgaser,
vilket bl.a. Parisavtalet har till syfte att motverka. Då det svenska lantbruket står för en betydande del
av den svenska energianvändningen är det relevant att undersöka hur en omställning till endast förnybara
energikällor inom jordbruket kan ske. Svenska lantbrukare investerar ofta utifrån mer långsiktiga perspektiv
då gårdar går i arv, vilket fordrar ett mer långsiktigt tänkande för att marken ska kunna brukas i framtiden.

1.1 Syfte och mål
I detta projekt undersöks möjligheterna kring en omställning till ett självförsörjande jordbruk i Sverige
utifrån ett energiperspektiv. Genom att studera befintlig teknik och framtida möjligheter kan förutsättning-
ar för en högre självförsörjandegrad inom svenskt jordbruk utvärderas. I rapporten utvärderas alternativa
drivmedel för framtidens jordbruk samt hur en omställning till förnybar energi kan genomföras på lokal
och nationell nivå. Syftet med projektet är att undersöka hur ny teknik och förnybara drivmedel kan kom-
bineras med lokalproducerad el för att uppnå en högre självförsörjandegrad inom det svenska jordbruket.
Målet är att presentera alternativ och förutsättningar för hur framtidens jordbruk i Sverige kan få en högre
självförsörjandegrad med avseende på el, drivmedel och handelsgödsel.

1.2 Frågeställning
Den frågeställning som besvaras i denna rapport är:
Vad krävs för en omställning till ett mer självförsörjande jordbruk i Sverige med avseende på el, drivmedel
och handelsgödsel. För att besvara frågeställningen behöver följande aspekter utredas:

• Vilka metoder finns för att producera el och drivmedel på lokal nivå?

– Kan dessa metoder införas på nationell nivå?

• Kan det svenska lantbruket minska användandet av handelsgödsel?

• Vilka förnybara drivmedel finns för lantbruksmaskiner och kan de produceras i Sverige?

• Vad har lantbrukare för tankar kring en omställning till förnybara energikällor?

1.3 Avgränsningar
I denna rapport undersöktes möjligheterna kring ett självförsörjande jordbruk i Sverige. Då området är brett
och komplext var arbetet tvunget att avgränsas. Avgränsningen gjordes dels efter diskussion i gruppen, dels
i samråd med handledaren från STUNS Energi. Tillsammans beslutades att arbetet skulle avgränsas till
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elförsörjning, handelsgödsel och drivmedel. Detta trots att den totala energikonsumtionen inom jordbruket
inkluderar fler aspekter, exempelvis utsäde, foder samt transporter till och från gårdarna. Ytterligare av-
gränsning gjordes kring självförsörjandegraden, då rapporten främst fokuserar på drivmedel och livsmedel
inom Skandinavien.

För att göra en avgränsning inom drivmedel, studerades endast drivmedel som är kompatibla med jordbruket.
Inom jordbruk förekommer även flertalet olika lantbruksmaskiner av många olika storlekar och funktioner.
I detta projekt gjordes även en avgränsning gällande jordbruksmaskiner så att endast större aktörer inom
traktortillverkning ingick i studien.

2 Ordlista
BAT - Best Available Technology, dvs. använda bästa möjliga teknik, ur miljösynpunkt.
Biogas - drivmedel som tillverkas av bioråvaror, består mestadels av metan.
Bränsleceller - bränsleceller omvandlar energi till el utan någon förbränning, som ett batteri.
BTL - biomass to liquid, en typ av flytande bränsle (syntetisk diesel) som kommer från biomassa/bioråvara
som t.ex. halm, matavfall eller energiskog.
CTL - coal to liquid, en typ av syntetisk diesel som kommer från kol.
DME - dimetyleter, ett drivmedel ämnat för dieselmotorer. Framställs ur exemeplvis naturgas, svartlut och
skogsprodukter.
Endoterm reaktion - en kemisk reaktion som upptar värme ifrån omgivningen.
Etanol - hydratiserat eten, förnybart bränsle om den tillverkas av biomassa.
Förnybara drivmedel - drivmedel som inte baseras på fossila råvaror.
FT-diesel - Fisher-Tropschdiesel, ett syntetisk diesel som kan användas i konventionella motorer. Kan till-
verkas både ur fossila och förnybara råvaror, se BTL, CTL och GTL.
GTL - gas to liquid, en typ av syntetisk diesel som kommer från gas.
Handelsgödsel - oorganiskt gödsel. Används som näringstillförsel på åkermark inom lantbruket.
HVO - hydratiserade vegetabiliska oljor, också en typ av syntetisk diesel som ofta framställs på förnybara
råvaror som t.ex. slaktavfall, fiskrens eller rapsolja.
Låginblandning - en låg halt av alternativt bränsle, t.ex. förnybart, i konventionellt drivmedel.
Naturgas - fossilt drivmedel för gasdrivna fordon. Består mestadels av metan och har ett högt energiinne-
håll.
RME - rapsmetylester, drivmedel bestående av rapsolja och metanol. Kan användas i anpassade dieselmo-
torer eller som inblandning i konventionella dieselmotorer upp till 10 %.
Syntesgas - gas som består av kolmonoxid och vätgas.
Vätgas - kan användas som drivmedel till bränsleceller och förbränningsmotorer. Framställs ur både fossila
och förnybara råvaror som t.ex. naturgas, biomassa, metanol eller via en elektrolys av vatten.

3 Metod
För att få en bred kunskap inom ämnet gjordes inledningsvis en omfattande litteraturstudie som låg till
grund för hela arbetet. Intressanta områden till litteraturstudien identifierades gemensamt och varje grupp-
medlem ansvarade för ett eller flera områden. Data och information hämtades från en rad olika källor, men i
huvudsak användes elektroniska källor i form av artiklar och rapporter. Databaser som erbjöds via Uppsala
Universitet och SLU användes och kompletterades med mer tvärvetenskapliga databaser. Till litteraturstu-
dien antogs ett brett informationsspektrum för att få en bred kunskapsbas inom de olika områdena. Senare
kunde en avgränsning göras baserat på litteraturstudien och de alternativ som ansågs vara bäst lämpade för
att uppfylla syfte och besvara frågeställningarna som framställdes i rapporten.

För att ta del av åsikter och erfarenheter inom ämnet från berörda parter kompletterades litteraturstu-
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dien med intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger personerna som intervjuas en stor frihet att utforma svaren
själva och ger därmed en färgad undersökning (Patel & Davidsson 2011, s. 81-82). I detta arbete var det till
fördel att genomföra intervjuer, då de gav en överblick av olika synsätt på energianvändning inom lantbruket.
Detta underlättade avgränsningen i rapporten.

3.1 Utformning av intervjuer
Intervjuerna genomfördes på gårdar belägna i Uppland samt på Väddö. Det geografiska området som in-
tervjuerna utfördes inom valdes med hänsyn till möjlighet för projektgruppen att ta sig dit. Gårdarna var
av olika karaktär med avseende på verksamhetstyp. Eftersom uppdragsgivaren, STUNS Energi, till en bör-
jan ville ha bred utgångspunkt intervjuades både gårdar med växtodling, mjölk- och köttproduktion samt
ekologisk och konventionell.

3.1.1 Design av intervjuer

Utformningen av intervjufrågorna gjordes med hänsyn till vilken typ av svar som önskades samt i vilken ut-
sträckning frågorna skulle vara fria för tolkning för personen som intervjuades. Viktigt var att alla aspekter
och områden inkluderades i intervjun samt att det inte fanns överflödiga frågor (Patel & Davidsson 2011,
s. 86-87). Frågorna sållades ut och markerades med olika prioritering för att få med så mycket information
som möjligt utan att riskera att det blev för tröttsamt för intervjupersonen.

Val av strukturering resulterade i dels kvantitativa frågor angående ren fakta kring jordbruket, dels re-
lativt öppna diskussionsfrågor. Grad av standardisering, hur mycket ansvar som intervjuare har, ansågs bli
någorlunda hög då frågornas ordning och utformning var förhållandevis fri för intervjuaren. Detta möjlig-
gjorde att intervjun kunde anpassas efter intervjupersonen och att det fanns gott om utrymme för svar och
tolkningar (Patel & Davidsson 2011).

3.2 Genomförande av intervjuer
Med hänsyn till struktureringsgrad kan intervjuerna falla in under kvalitativa intervjuer, där syftet främst
var att identifiera och förstå åsikter hos intervjupersonerna. Under intervjuerna var det tre personer som
förde intervjun framåt, detta för att få en bred kunskapsbas och så omfattande anteckningar som möjligt
(Patel & Davidsson 2011, s.86-87). Intervjuerna inleddes med kvantitativa frågor som berörde verksamhe-
ten och energiförbrukningen. Därefter efterfrågades intervjupersonernas synsätt på förnybar energi och en
omställning från fossila bränslen inom jordbruket. Om tid fanns frågades det om vem personen ansåg vara
ansvarig vid en omställning, eller till och med importstopp av fossila bränslen.

4 Bakgrund
För att kunna göra bedömningar om Sveriges självförsörjandegrad både i dagsläget och i framtiden behövs
en bred grund av information i ämnet. I detta avsnitt presenteras information om självförsörjandegrad,
energiförbrukning, handeslgödsel, drivmedel och jordbruksmaskiner.

4.1 Självförsörjandegrad
Självförsörjandegraden är ett mått på hur självförsörjande ett land är inom exemeplvis energi, drivmedel el-
ler livsmedel. Självförsörjandegraden definieras som landets produktion dividerat med dess konsumtion inom
ett visst område (Bergström 2015). Landets självförsörjandegrad kan således skilja sig åt beroende på inom
vilken aspekt undersökningen görs. Samma land kan ha en god självförsörjandegrad med hänsyn till energi
och drivmedel, men sämre självförsörjandegrad med avseende på livsmedelsproduktion. Att göra exakta be-
räkningar kring ett lands totala självförsörjandegrad kan således vara svårt och bygger i stor utsträckning
på mätningar över lång tid (Nilsson 2015).
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Genom att minska sitt importberoende och sörja för en högre självförsörjandegrad inom jordbruket ges
goda möjligheter för att uppnå ett mer självförsörjande jordbruk i Sverige. En högre självförsörjandegrad är
ofta mer hållbart ur en ekonomisk och miljömässig synpunkt, men inte alltid praktiskt genomförbart eller
tillräckligt åtråvärd i dagens samhälle. I detta avsnitt undersöks självförsörjandegraden inom drivmedel-
och livsmedelsproduktion för Sverige, Norge, Danmark och Finland i syfte att sammanfatta information och
identifiera skillnader mellan länderna.

4.1.1 Sveriges självförsörjandegrad

Inom livsmedelsproduktion anses Sveriges självförsörjandegrad vara ca 50 %, men en stor andel av fossila
drivmedlen är importerade. Harald Svensson, som jobbar för Jordbruksverket, bekräftar i en intervju med
Sveriges Radio om svårigheterna med att uppskatta Sveriges självförsörjandegrad. Det svenska jordbruket är
i dagsläget beroende av import för att hållas i drift (Nilsson 2015). Enligt Svensson skulle Sverige inte klara
sig många dagar utan import av varor som är nödvändiga för det svenska jordbruket som till exempel djur-
foder, handelsgödsel och drivmedel. En av de största orsakerna som begränsar Sveriges självförsörjandegrad
anses vara importen av fossila bränslen till de maskiner som krävs för att driva jordbruk (Meny 2017). På
grund av att den svenska maskinparken drivs med fossila bränslen som produceras utanför landets gränser
hävdar Therese Frisell, som jobbar på Livsmedelsverket, att Sveriges självförsörjandegrad är nästintill 0 %
(Bergström 2015). Sverige har goda förhållanden för sol- och vindkraft, men är idag beroende av import av
drivmedel. Främst gäller det import av råolja som omvandlas till diesel för att driva de jordbruksmaskiner
som krävs för att producera livsmedel inom landets gränser (Ciszuk 2015).

4.1.2 Självförsörjandegrad i Skandinavien

I Norden råder en relativt kort växtsäsong med varma somrar och kalla vintermånader. Detta medför att det
nordiska jordbruket i generationer fokuserat på råvaror och livsmedel som är anpassade för rådande klimat
och förutsättningar. Men dessa förutsättningar skiljer sig mycket åt även mellan de nordiska länderna, vilket
påverkar ländernas importberoende och självförsörjandegrad. För att få en bredare kunskap om Sveriges
förutsättningar för ett självförsörjande jordbruk är det intressant att jämföra likheter och skillnader med de
nordiska grannländerna.

Norge har en hög självförsörjandegrad vad gäller kött, drivmedel och havsmat där de i princip är själv-
försörjande på grund av goda råvarutillgångar i landet. Självförjandegraden inom det norska jordbruket är
betydligt lägre och är i dagsläget ca 37 %, detta på grund av att de importerar mycket spannmål (Gover-
ment.no 2015) (Henningsson 2014). Norge har en kortare växtsäsong då somrarna är svala samt att jordarna
inte är lika näringsrika som exempelvis i Sverige. Detta har medfört att Norge inte satsat lika mycket på ut-
veckling av jordbruket (Goverment.no 2015). Landet anses vara självförsörjande med avseende på drivmedel
och fiskproduktion tack vare naturlig tillgång på råolja, naturgas och rika fiskbestånd i havet (Nationalen-
cyklopedin u.å.).

Inom livsmedelsproduktionen har Finland en mycket hög självförsörjandegrad på 80 %, men har samti-
digt ett utbrett skogsbruk som är beroende av import av drivmedel till jordbruksmaskiner (Nyholm & Skogh
u.å.). Då Finland inte har några betydande råvarutillgångar till drivmedel behöver de finska raffinaderierna
förlita sig på importerad råolja, vilket gör att Finlands självförsörjandegrad inom drivmedel uppskattas vara
0 % (Lynch 2003). Finland har den näst högsta självförsörjandegraden inom livsmedel av de nordiska län-
derna, på hela 80 %. Klimatet i Finland liknar det svenska, men med kortare växtsäsong och kallare vintrar.
Närmare 3/4 av Finlands yta är skogbevuxen, vilket gör skogen till en av landets viktigaste råvaror.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är de viktigaste jordbruksprodukterna i Finland mjölk, spannmål, potatis
samt köttproduktion (Meny 2017). Landets energiförsörjning utgörs av ca 45 % fossila bränslen, där hela
landets behov utgörs av import, utom en liten del som utgörs av inhemsk torv (Nyholm & Skogh u.å.). Enligt
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NE är Finland framförallt importberoende av viktiga kemikalier, drivmedel och livsmedel (Nationalencyklo-
pedin u.å.).

Självförsörjandegraden i Danmark med avseende på livsmedel anses vara nästintill 100 % då de exporte-
rar mycket stora mängder kött, mjölk och spannmål (Danish Agriculture & Food Council) (Erlandsson u.å.).
Danmark har en betydligt högre självförsörjandegrad inom livsmedel än övriga nordiska länder, vilket an-
ses bero på de bördiga jordarna samt ett mildare klimat som ger längre växtsäsong. Danmark anses vara
självförsörjande med avseende på livsmedel. Danmark har satsat på expandering av vindkraft, men eftersom
det finns sparsamt med råvarutillgångar är de beroende av import av drivmedel, råmaterial och livsmedel
(Nationalencyklopedin u.å.).

4.2 Elförbrukning
4.2.1 Sveriges elproduktion

I dagsläget sker det en nettoexport av el från Sverige, dock kommer den mesta av elen från svenska kärnkraft-
verk. För att driva kärnkraftverk krävs uran som importeras från gruvdrift i andra länder (Energiföretagen
2017). Sverige är alltså inte självförsörjande med avseende på el, trots en nettoexport. En bedömning från
Naturskyddsföreningen, gjord år 2015, visade att kärnkraftens energitillverkning skulle kunna ersättas av
solel om alla södervända byggnadsytor i Sverige täcktes med solceller, om produktion beräknas på årsbasis
(Naturskyddsföreningen 2015).

Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst elpris, framförallt med avseende på el inom industrin (Eu-
rostat 2017). Trots dagens låga elpris finns en trend mot ett stigande elpris, vilket förutsägs fortsätta stiga
(Energimyndigheten 2016). När den ekonomiska lönsamheten av solel undersöks är elpriset en viktig faktor.
Ett högre elpris gör lokala solelsanläggningar mer lönsamma för lantbrukare, vilket har en positiv inverkan
på solelsproduktionen. Ett redan lågt elpris leder till att den ekonomiska vinsten till följd av installation av
solpaneler minskar.

Svenska lantbrukare har generellt en fördelaktig elkostnad då de inte betalar skatt på den förbrukade elen.
Istället betalar de endast 0,5 öre per använd kWh el, vilket är markant mindre än elskatten (Skatteverket
u.å.). När svenska lantbrukare ska teckna elavtal är den vanligaste avtalsformen ett rörligt elavtal (SCB
2017). Detta medför större möjligheter till ökad lönsamhet.

4.2.2 Solceller

Principen för en solcell är att omvandla solens ljus till energi. Den energi som fås från solinstrålningen gene-
rerar sedan en likström som exempelvis kan användas till att driva en radio, ångturbin eller tillverka vätgas
(Svensk Solenergi 2015). En vanlig teknik för att skapa en likström i en solcell är att använda sig av en så
kallad pn-övergång i kisellager. För att processen ska fungera krävs halvledande egenskaper hos kisellagren.
Denna egenskap skapas när atomer i den kristallina strukturen byts ut mot andra atomer med en annan
laddning. I p-dopningen byts en, eller flera, kiselatomer ut mot atomer med lägre elektrontäthet, exempelvis
aluminium. På så vis skapas ett underskott av elektroner i kisellagret som övriga elektroner försöker fylla igen
och därmed har en elektronrörelse skapats. Principen för n-dopningen är densamma som för p-dopningen,
men istället byts kiselatomen ut mot en annan atom med högre elektrontäthet, exempelvis fosfor. Dessa
två processer tillsammans kallas pn-övergången och det har då skapats en elektrisk potential mellan de två
lagerna, vilka sammansluts med en extern krets (Solarlab 2016).

Dagens användning av solceller består till stor del av att försörja fritidshus, båtar och andra mindre sy-
stem med ström. Dessa är inte anslutna till nätet utan utgörs av solceller, en laddningsregulator och ett
batteri vilket kan försörja små system som belysning, tv och liknande. Nätanslutna solceller, antingen mark-
baserade eller fastmonterade på byggnader, blir alltmer framträdande på marknaden och består ofta av större
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system (Svenska Solenergi 2015). Idag står solenergi för ca 0,1 % av den totala energikonsumtionen i Sverige
(Vattenfall 2017).

Problematiken kring solceller är dess låga verkningsgrad, dvs. kvoten mellan den energi som erhålls och
den energi som tillförs av solen. De solceller som finns ute på marknaden idag har en verkningsgrad på
ca 12-16 %, vilket innebär att andelen energi som inte absorberas är stor (Energimynigheten 2016). Verk-
ningsgraden sjunker ytterligare någon enhet när solceller seriekopplas och bildar solpaneler. En kommersiell
solpanel på 1 m2 kan generera 150 W under en solig dag i Sverige då solinstrålningen har en effekt på ca 1
kW/m2. Denna effekt beräknas träffa solpanelen ca 1000 timmar under ett år vilket innebär att den genom-
snittliga solinstrålningen på ett år i Sverige är ca 1000 kW/m2, där de skillnader som finns delvis beror på
geografisk placering (Vattenfall 2017). Idag bedrivs forskning kring hur solcellernas verkningsgrad kan ökas
(Uppsala Universitet 2017).

Solceller har flera användningsområden och skulle kunna generera el till eldrivna fordon och i dagsläget
pågår flera forskningsprojekt kring hur man kan skapa vätgas av vatten med hjälp av solceller. Denna prin-
cip baseras på att klyva vatten så att restprodukterna blir vätgas och syrgas. Fördelen med vattenklyvningen
är att restprodukterna inte bidrar till ökad klimatpåverkan samt att när vätgasen sedan används i bränslecel-
ler blir förbränningsprodukten vatten. En annan fördel anses vara vätgasens utvecklingspotential (Paulsson
2014).

Det finns stöd att söka från regeringen vid en installation av solenergi och det är Energimyndigheten som
fördelar dessa till länsstyrelserna i landet. Stödet går att söka för installation av alla typer av nätanslutna
solcellssystem eller solel/solvärmehybridsystem. Fr.o.m. 1 januari 2015 är det maximala sökbara stödet 30
% till företag och beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Det högsta möjliga stödet
ligger på 1,2 miljoner kronor per solcellssystem. De stödberättigade kostnader per installerad kilowatt elekt-
risk toppeffekt får uppgå till 37 000 kronor plus moms. I höstbudgeten 2015 meddelade regeringen att de
ökar satsningen på solceller till 225 miljoner kronor år 2016 och därefter 390 miljoner kronor varje år mellan
2017-2019 - en ökad satsning på totalt 1,4 miljarder kronor (Energimyndigheten 2015).

4.2.3 Vindkraft

Det finns många olika vindkraftverk på marknaden, men de som används för gårdar och lantbruk kallas
gårdsverk. Benämningen gårdsverk kommer ursprungligen ifrån Plan- och Bygglagen och är enligt definition
ett verk som är högre än 20 meter över markytan som är placerat på ett avstånd från tomtgränsen som är
kortare än vindkraftverkets höjd över marken. Det gäller också att verket är fastmonterat på en byggnad
eller har en vindturbin vars diameter är större än tre meter. Dessa verk kräver ett bygglov (SFS 2011:338).
Gårdsverk får inte vara anmälningspliktiga, enligt miljöbalken, vilket det blir om verk inklusive rotorblad är
högre än 50 meter samt om det är två eller flera verk som står tillsammans (Källner 2012).

Det viktigaste för att vindkraftverkets årliga produktionen av el, och följaktligen lönsamheten, är tillgången
på vind. Då det är en väsentlig skillnad på bra och dålig vind är placeringen det som avgör om det är en
ekonomiskt effektiv investering. Det är därför viktigt att göra en vindmätning eller använda sig av vindkartor
för att få en uppfattning om investeringslönsamheten (Källner 2012).

Det finns flera producenter och distributörer av gårdsverk i Sverige idag. Verken har en maximal effekt
på ca 11-43 kW om det blåser 11 m/s, vilket ger en årlig produktion på maximalt 50 000 kWh/år (vid 5 m/s
i navhöjd). En del av verken har batteri eller möjlighet till Ö-drift vilket innebär att de inte behöver upp-
koppling till elnätet medan andra kräver uppkoppling. Det finns många företag utomlands som producerar
vindkraftverk, varav en del har återförsäljare i Sverige (Ruin 2016). Det går att ansöka om skattereduktion
för överskottsel som ansluts till elnätet upp till 60 öre per kWh, dock max 18 000 kronor/år. Det går däremot
inte att söka skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget av el. För att ansöka om skattereduktion
måste producenten räknas som mikroproducent och därför inte ha en säkring som överstiger 100 ampere i
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anslutningspunkten (Energimyndigheten 2015).

4.3 Gödsel
För flera lantbruk är användandet av gödsel en förutsättning för att produktionen på gården ska bli gynn-
sam. Valet av gödselmedel har stor betydelse för klimatpåverkan, tillväxt och ekonomi. Inom det svenska
lantbruket används idag framförallt handelsgödsel och stallgödsel, där handelsgödsel står för en betydande
del av lantbrukets energianvändning. Gödsel är en viktig del av jordbruket, då mycket näring tas från marken
vid skörd. Denna näring måste återföras till marken för att växtligheten ska trivas, vilket kan göras i form
av gödsel. För att uppnå ett mer självförsörjande jordbruk är det intressant att undersöka egenskaper, fram-
ställning och klimatpåverkan för olika gödselmedel. I detta stycke behandlas information om handelsgödsel,
stallgödsel och biokol där fokus ligger på dess framställning och egenskaper.

4.3.1 Handelsgödsel

Handelsgödsel, även kallat konstgödsel och mineralgödsel, är ett gödningsmedel som består av oorganiskt
material. Handelsgödsel innehåller framförallt makronäringsämnen som kväve, fosfor och kalium, men även
relativt höga halter av svavel, kalcium och magnesium. Detta är ämnen som växter behöver mycket av
medan mikroämnen, såsom koppar, kobolt, järn och zink, är ämnen som växterna kräver i en mycket mindre
omfattning. Handelsgödsel produceras till stor del från kväve i luften och resultatet är ofta i form av granulat
men det finns även i flytande form. Användandet av denna typ av gödsel har ökat i takt med mekaniseringen
av jordbruket som brutit de naturliga kretsloppen av näringsämnen, vilket i sin tur skett på grund av
utvecklingen av jordbruket och separerandet av djurhållning och växtodling (Granström & Hubendick u.å.).
När användandet av handelsgödsel sker för frekvent och i för höga koncentrationer kan grödorna svara med
reducerad respons på grund av urlakning av näringsämnen i marken (Granström & Hubendick u.å.).

4.3.2 Klimatpåverkan

Med hjälp av en livscykelanalys av handelsgödsels tillverkning, transport, användning och påverkan på skörd
är det enklare att se vad som bör åtgärdas för att minimera klimatpåverkan. Detta på grund att samtliga
moment i livscykeln bidrar till utsläpp av växthusgaser. Olika produktionssätt och typer av mineralgödsel
bidrar till olika mängd utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid och lustgas, men har även olika använd-
ningsområden och effektivitet på skilda grödor. Den vanligaste kvävekällan inom Europas jordbruk är ammo-
niumnitrat som tillverkas av antingen ammoniak eller salpetersyra. Exempel på handelsgödsel som innehåller
ammuniumnitrat är NP, NPK och Axan, vars miljöpåverkan beror på hur energiåtgången vid utvinning från
ammoniak samt avgången av lustgas vid framställning från salpetersyra (Yara 2010).

Den svenska märkningen för klimatcertifiering av mat betyder att utsläppen vid tillverkning måste vara
mindre än 4 kg CO2-ekvivalenter per kg N och den generella nivån i Europa för användning av ammoni-
umnitrat ligger på 5,6 kg CO2-ekv. per kg-N. CO2-ekv. är ett uttryck för att jämföra växthusgaser och
uttrycket beror på hur många gånger starkare inverkan gasen har på klimatet jämfört med koldioxid (t.ex.
motsvarar 1 kg lustgas 296 kg koldioxid). Om bästa möjliga teknik (BAT), något som är definierat av EU,
skulle användas i tillverkningen av mineralgödsel hade den allmänna utsläppsnivån legat på 3,6 kg CO2-ekv.
per kg-N, vilket är ca 50 % lägre än vad en genomsnittlig europeisk anläggning släpper ut (Yara 2010).

Val av handelsgödsel är avgörande för klimatpåverkan. Olika jordar har individuella egenskaper och för-
utsättningar och kräver därmed varierande behandling. För europeiska jordbruk är ammoniumnitrat mest
effektiv och miljövänlig. Urea är ett syntetiskt framställt organiskt gödsel och har mindre miljöpåverkan vid
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tillverkning. Dock större påverkan vid användning, dels till följd av lustgasavgång genom nitrifikationsproces-
ser i marken, dels som ett resultat av att mer ammoniak utsöndras till atmosfären än när ammoniumnitrat
används (Yara 2010).

4.3.3 Stallgödsel

Stallgödsel är organiskt material som består av spillning, urin, strömmedel och vatten. Det används för att
förbättra mullhalten i åkermark och innehåller både makro- och mikronäringsämnen, varav de viktigaste är
kväve, fosfor och kalium. Hur stor utsträckning av ett visst ämne som används beror på vilken typ av djur som
producerat materialet, vilket foder som använts, hur det har komposterats och hanterats samt vilka tillsatser
som är inblandat. Jordbruksverket rekommenderar att sprida stallgödsel innan vår- och höstoljeväxter sås
samt att det är viktigt att bruka eller mylla ner växtnäringen tidigt för att minimera kväveförluster i form
av ammoniakavgång. Dessa förluster kan minskas med 20 respektive 10 % om det bearbetas ner i jorden
omgående (Jordbruksverket 2016).

4.3.4 Biokol

Biokol produceras under kontrollerade förhållanden av biomassa och motsvarar i princip träkol. Det är fram-
taget av förnybart material, t.ex. trä, halm och olivkärnor, och de kontrollerade förhållanden i produktionen
avser att minska utsläpp och bildning av farliga ämnen. Tanken bakom biokol är att det ska verka som en
kolsänka, att kolet som biomassan tar upp från luften via fotosyntesen ska förvaras i biokolet under lång
tid och inte övergå till koldioxid på kort sikt. Därav bör det inte användas som vanlig träkol eller för att
producera värme. När biomassa görs om till biokol stabiliseras dess kolstruktur och på så sätt binds kolet in
och blir svårnedbrytbart (Branschföreningen Biokol Sverige u.å.).

De främsta användningsområdena för biokol är till jordförbättring, djurfoder, filtermaterial till vattenrening
samt att minska näringsläckage (Branschföreningen Biokol Sverige u.å.). Mest relevant för denna rapport
är funktionerna för att reducera näringsläckage samt som jordförbättrare. Biokol har egenskaper som liknar
humus men med fördelen att det inte bryts ned lika snabbt. Det fungerar vatten- och näringshållande, luckrar
jorden samt gynnar mikroorganismer, detta på grund av sin stora, inre, ihåliga yta. En jord med inblandning
av biokol ger generellt sett högre växttillgänglig vattenhalt samt bättre näringsbindande förmåga än en jord
utan biokol. Dock är det viktigt att låta kolet ligga i gödsel, nässelvatten eller liknande innan applicering i
jord, så att det mättats på näringsämnen (fosfor och kväve) innan det blandas med jorden. Görs inte detta
kan skörden minska på grund av att biokolet tar upp näring från marken som grödorna egentligen skulle
behövt. En annan fördel med att tillsätta biokol till gödsel är att minska näringsläckage till luften. Om
ammoniumkväve binds till kolet blir gödslet rikare på näring och en mindre del kväve läcker ut, vilket i
annat fall skulle kunna bidra till övergödning och surt regn (Branschföreningen Biokol Sverige u.å).

4.4 Drivmedel
Inom det svenska lantbruket är diesel den vanligaste typen av drivmedel och det flesta jordbruksmaskiner
som används idag är dieseldrivna (Energimyndigheten 2017). Då Sverige saknar egna råvarutillgångar för
framställning av diesel behöver råolja importeras och därefter omvandlas till drivmedel. För att undersöka
möjligheter kring ett självförsörjande jordbruk, som inte är beroende av importerat råmaterial, är det viktigt
att känna till hur befintliga samt alternativa drivmedel produceras och fungerar. Det är även viktigt att
studera de olika drivmedlens för- och nackdelar, framställning samt dess användningsområden. I detta avsnitt
presenteras fakta om olika drivmedel som används eller kan tänkas användas inom det svenska jordbruket,
där samtliga drivmedel kan produceras inom Sveriges gränser.

4.4.1 Diesel

Det vanligaste drivmedlet inom svenskt jordbruk är diesel, vilken även används inom transportsektorn samt
för elförsörjning. Tillverkningen av diesel sker genom att bearbeta råolja i ett oljeraffinaderi, men endast
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1/3 av råoljan blir till användbar diesel. Eftersom diesel är en en begränsad, icke förnybar energikälla in-
nebär detta utöver en stor miljöpåverkan även en ohållbar framtidslösning. Det finns flertalet faktorer som
påverkar marknadspriset av diesel, främst kostnaden av råolja som köpts av raffinaderierna samt regional
skattesättning (EIA u.å.).

4.4.2 Biodiesel

Biodiesel är en förnybar energikälla gjord på vegetabiliska oljor eller djurfett, vanligtvis rapsolja, solrosolja
eller sojabönsolja. I flertalet länder används biodiesel som ett komplement till vanlig diesel för att minska
miljöpåverkan. För att kunna ersätta diesel krävs ett substitut vars egenskaper medför kompatibilitet med
befintliga dieselmotorer, är ekonomiskt fördelaktigt samt marknadsmässigt tillgängligt. Så länge råmateria-
let innehåller tillräckligt mängd lämpliga fria fettsyror kan biodiesel framställas av olika typer av biomassa.
Råmaterialet omvandlas till biodiesel genom en process kallad transesterifikation (EIA u.å.).

För att producera ca 100 kg biodiesel krävs lika mycket vegetabilisk råolja samt 10-15 kg alkohol (Nogueira
2010). Biodieselns kemiska egenskaper är likt kommersiell diesel, vilket gör biodiesel till ett bra produktsub-
stitut. Biodiesel blandas ofta med kommersiell diesel när det används i fordon, främst med procentsatserna
2 % (B2), 5 % (B5) eller 20 % (B20) biodiesel. I vissa fall kan även 100 % biodiesel användas som biodiesel
(EIA u.å.).

4.4.3 Syntesgas

Syntesgas kan används för att producera flera olika typer av drivmedel, som syntetiskt diesel, vätgas och
DMR . I figur 1 visas de vanligaste processerna som används för att framställning av dessa bränslen. Det finns
andra processer som inte redovisas i flödesschemat då dessa inte är lika vanligt förekommande. Processerna
som används beskrivs närmre i det stycken som berör respektive drivmedel.

Figur 1: De vanligaste processerna som resulterar i drivmedel producerade från råvaror, via syntesgas (Bergh
& Pettersson 2002, Bioenergiportalen 2009). De gröna lådorna med rundade hörn står för processer medan
de blå rektanglarna visar produkter.

4.4.4 Syntetisk diesel

Syntetisk diesel kan tillverkas på flera olika sätt, eftersom det är relativt oberoende av startråvara. Syntetisk
diesel kallas ofta för FT-diesel eftersom Fischer–Tropsch-processen används under tillverkningen. Beroende
på vilken startråvara som används vid produktionen har hela processen olika namn; GTL, BTL och CTL,
vilket står för Gas-, Biomass- samt Coal-to-liquid (Bioenergiportalen 2008). För att framställa FT-diesel
från biomassa krävs fem steg. Först sker en atmosfärisk förgasning, sedan en syntetgasrening där gasen renas
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från bland annat damm och tjära innan det sker en kompression av syntetgasen. Efter det sker ytterligare
en rening där bland annat svavelväte, karbonylsulfid och koldioxid samlas upp och tas bort från bränslet.
Till sist kan FT-processen användas (Kim et al. 2016).

4.4.5 Vätgas och bränsleceller

Väte är ett av de vanligaste grundämnena på jorden och vid normalt lufttryck och temperatur är det i gas-
form. Det finns däremot inte stor mängd väte i fri form, utan det är ofta bundet i olika föreningar, exempelvis
vatten och kolhydrater. För att utvinna den energin som vätgasen kan bära måste den framställas ur dessa
föreningar (Zagroba 2014).

Vätgas kan framställas från naturgas som ångreformeras, vilket är en process som sker vid högt tryck och
höga temperaturer. Ångreformeringsprocessen är en endoterm reaktion och kräver stora mängder energi.
Från processen bildas en syntesgas, vilken innehåller mycket vätgas. Det finns även andra metoder för att
omvandla naturgas till syntesgas, men dessa resulterar inte i en lika vätgasrik syntesgas. Syntesgasen utsätts
sedan för en vattengasskiftesreakton där kolmonoxid och vatten tillsammans bildar koldioxid och ytterligare
vätgas. En vanlig metod för att rena gasen från koldioxid är att den skrubbas med etanolaminlösningar men
det finns flertalet andra metoder som kan användas för att göra gasen koldioxidfri (Bergh & Pettersson 2002).

En annan metod som används för att producera vätgas är framställning genom elektrolys. Metoden går
ut på att vatten spjälkas till vät- och syrgas med hjälp av solenergi (Yilancia, Dincerb & Ozturka 2009).
Även andra energikällor än solenergi kan användas men principen kommer vara densamma. Detta innebär
att den energi som produceras med hjälp av solenergi kan lagras som vätgas, men ett problem med att lagra
energi i vätgas är att vätgasen tar upp stor plats. Detta löses genom att komprimera gasen med temperatur-
och tryckförändringar, vilket gör att gasen går över till flytande form (Ren, Zhong & Zhang 2014). För att
sedan utvinna energin kan en bränslecell användas, vilken omvandlar den kemiskt lagrade energin i vätgasen
till elektricitet och värme (Härnösand Energi & Miljö 2015)

4.4.6 Biogas

Biogas är ett helt förnybart drivmedel som framställs av organiskt nedbrytbart material, exempelvis matav-
fall, avloppsslam, slaktavfall och grödor/gödsel. Mikroorganismer bryter ned materialet i en anaerob miljö
och bildar då främst metan och koldioxid (men även kvävgas, ammoniak och vätesulfid) som sedan används
för att driva fordon (Aga 2017).

Råvaran i biogasproduktion kallas substrat och består av det organiska materialet beskrivet ovan. För att
mikroorganismerna, som alltså agerar som nedbrytare, ska vara så effektiva som möjligt krävs att substratet
innehåller b.l.a. kol, kväve, fosfor och vitaminer. En relativt hög C/N-kvot är även viktigt för att mikroberna
ska frodas. Kvoten bör vara ca 30 för att dess cellmetabolism ska vara gynnsam. Av dessa anledningar är det
därför viktigt att det slutgiltiga substratet som används är en blandning av olika organiska material, vilket
ger en effektivare utvinning av biogas (Biogasportalen 2015).

Vissa substrat behöver förbehandlas för att biogasproduktionen ska vara effektiv. Det kan exempelvis göras
genom sönderdelning till mindre partiklar (malning), eller genom att substratet blöts upp alternativt av-
vattnas. Animaliska produkter, som slaktavfall och gödsel, behöver hygieniseras innan det kan bearbetas av
mikroorganismerna. Denna process består oftast av att materialet hettas upp till 70� C för att sedan hålla
konstant temperatur i en timme. Därefter inleds rötningen, som är den process då själva biogasen bildas,
vilket sker i en rötkammare. Första stadiet i processen är hydrolysen, där enzymerna och mikroberna bryter
ner substratet till mindre, enklare föreningar. Därefter inleds fermentationen, jäsning, då alkoholer, vätgas
och fettsyror bildas. Med hjälp av en unik grupp mikroorganismer omvandlas dessa mellanprodukter till
biogas, som mestadels består av metangas och koldioxid. Denna gas innehåller ca 45-85 % metan, 15-45
% koldioxid samt små mängder vattenånga och andra föreningar och utvinns oftast från den övre delen av
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rötkammaren medan rötresten, som kan användas som biogödsel, utvinns från nedre delen (Biogasportalen
2015).

För att gasen ska kunna användas som bränsle i fordon behöver den ha en metanhalt på ca 98 %, vil-
ket erhålls genom uppgradering. Uppgradering kan ske genom tryckvattenabsorption, membranteknik eller
processintern metananrikning. Även om tryckvattenabsorption är den vanligast förekommande tekniken går
samtliga processer ut på att anrika metangasen och avskilja koldioxid samt avlägsna vatten och andra för-
oreningar (Biogasportalen 2015).

4.4.7 Etanol

Etanolen utvinns på liknande sätt som biogas, främst från energiskog, och räknas som en förnybar energikälla.
Den metod som används för att tillverka etanol är primärt jäsning av kolhydratrika råvaror (Botström 2015).
Detta görs genom att hydratisera eten, där vatten verkar som katalysator (NE 2017). Reaktionsformeln ser
ut enligt följande:

C2H4 +H2O��! C2H5OH

För att kunna använda etanol som drivmedel i fordon blandas det ofta ut med bensin, i olika hög grad.
Ofta används E85, vilken innehåller 51-83 % etanol. Hur stor andel etanol som finns i drivmedlet beror
på geografi och årstid. Att använda ren etanol (E100) vid kalla klimat kan orsaka problem för motorerna
(Nationalencyklopedin u.å.).

4.4.8 DME

DME, dimetyleter, är ett drivmedel som kan produceras från naturgas, organiskt avfall eller biomassa.
Utgångsprodukten görs till syntesgas, med samma process som föranleder både vätgas- och FTD-produktion.
Sedan sker en syntes i två steg där ursprungsmaterialet först med hjälp av en katalysator övergår i metanol
och sedan extraheras vatten från metanolen med hjälp av en annan katalysator. Slutprodukten blir gasformigt
DME och för att gasen sedan ska övergå till vätska krävs ett tryck på 5 bar. Vanligtvis förvaras bränslet i
vätskeform innan dess användning i fordon. De dieselmotorer som finns verksamma idag krävs endast små
justeringar av befintlig motor för att kunna drivas på DME. Vid jämförelse mellan diesel med DME är
emissioner av partiklar och kväveoxider betydligt lägre vid användning av DME (Biogasportalen 2015).

4.4.9 Lignindiesel och lignol

Tall och gran som växer i Sverige har en ligninhalt på ca 27 %, medan exempelvis björk har ett aningens
lägre innehåll på 20 %. En restprodukt från pappersindustrin är svartlut, vilket framförallt har använts för
att generera energi till pappersbruket vid förbränning i sodapannor. Detta beror på att det har varit en
produkt som det tidigare inte funnits tillräckligt med kunskap för att kunna genomföra en förädlingsprocess.
Företaget RenFuel har idag patent på en katalytisk process som omvandlar lignin till lignol. Processen som
utför omvandlingen är mycket energisnål och slutprodukten kan tillsättas direkt i redan existerande fordons-
motorer. Ännu har företaget inte släppt bränslet på den allmänna marknaden men en pilotanläggning där
storskalig tillverkning kommer ske beräknas sättas i drift senast juni, år 2017 (RenFuel 2017).

Kostnaden för lignindiesel uppskattas ligga på 16,7 kr/l om det produceras i en större skala, då är även
kostnaden för energiförbrukning under tillverkning inräknat. Lignindiesel består av en blandning av die-
sel, modifierat lignin, Span 80 samt 1-butanol och generellt sett är andelen diesel avsevärt högre än övriga
tillsatser. Blandningen börjar med att genomgå en kraftig omrörning som följs av en sonikering innan slut-
produkten lignindiesel erhålls. Sonikering innebär att ultraljud används för att bryta ned droppar till mindre
fragment. Att använda sig av lignindiesel, med en inblandning av 10 vikt-% modifierat lignin, innebär en
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minskning av koldioxidutsläpp med 13,5% gentemot vanlig diesel (Botström 2015).

Preem tillverkar idag sin egen version av lignindiesel som de kallar för Preem Evolution Diesel. Från svartlut
utvinner de tallolja som sedan förestras (Preem 2017). Förestring innebär att en syra och en alkohol reagerar
och bildar en ester (NE u.å.). Den alkohol som tillsätts är metanol och sedan sker en destillation av talloljan
för att skilja ut den önskvärda råtalldieseln och slutligen blandas råtalldieseln med vanlig diesel samt RME.
Detta innebär att i slutändan erhålls ett bränsle där minst hälften av innehållet är fossilt men övriga delar
består av förnybart bränsle, där RME står för 7 %. Precis som andra ligninbaserade bränslen går det bra att
tanka redan existerande fordon och lignindiesel finns på marknaden idag. Det är inte heller någon prisskillnad
för konsumenten gentemot vanlig diesel (Preem 2017).

4.5 Lantbruksmaskiner
Vilken typ av maskiner som används inom jordbruket är i stor utsträckning beroende av verksamhetspro-
duktion och gårdens storlek. Maskinparken ser således olika ut för en mjölkproducent som för en spannmåls-
producent, men gemensamt för det flesta jordbruk är att de använder sig av någon typ av traktor. Traktorer
förekommer i olika storlekar och kan utföra mycket varierade uppgifter inom jordbruket, allt från att plöja
åkrar till att lasta spannmål.

De ekonomiska förutsättningarna, balansen mellan utgifter och intäkter, skiljer sig mycket mellan olika går-
dar och beror bland annat på gårdens storlek samt dess verksamhet. En liten ekologisk mjölkbonde har andra
kostnader och intäkter än en bonde med ett större spannmålsjordbruk. Även de maskiner som används inom
jordbruket är beroende av verksamhetens inriktning och storlek, men olika traktormodeller används inom de
flesta typer av jordbruk. Storleken på traktorerna och användningsområdena för maskinerna varierar, men
ofta används en traktor till många olika arbetsmoment inom jordbruket. Inom lantbrukssektorn förekommer
även familjeföretag i stor utsträckning, vilket i många fall möjliggör mer långsiktiga investeringar som kan
gå i arv till nästa generation (Energimyndigheten 2017).

En betydande faktor som påverkar förutsättningarna för ett självförsörjande jordbruk i Sverige är således
maskinparken inom jordbruket, och i synnerhet de traktorer som används. För att kunna utreda framtidens
möjligheter behöver befintliga förutsättningar och utbud undersökas. I detta stycke presenteras information
kring några av de större aktörerna inom traktorproduktion, vad de har i sitt sortiment och vad de olika
aktörerna gör för att utveckla framtidens maskinpark.

4.5.1 Aktörer som finns på maknaden

Många aktörer som tillverkar jordbruksmaskiner har idag maskiner utrustade med motorer som helt eller
delvis går att driva med biodiesel. Några aktörer som har dessa motorer i sin produktion är Valtra, Claas,
Fendt och Same Deutz-Fahr (Lantmännen 2006). Valtra tillverkar traktorer och har flera dual-fuel motorer
som kan drivas med en blandning av diesel och biogas inklusive några modeller som kan drivas med 100 %
biodiesel (Valtra 2015). Vidare finns två aktörer som utmärker sig när det gäller framtidens drivmedel för
jordbruksmaskiner, vilket är företagen John Deere och New Holland. Utöver motorer som kan drivas med
rent biodiesel (B100) arbetar båda företagen aktivt med produktutveckling med stort fokus på nya drivmedel
för jordbruksmaskiner (John Deere 2017), (New Holland 2016).

4.5.2 Alternativa drivmedel: New Holland och John Deere

För att uppnå en hållbar och långsiktig förändring inom det svenska jordbruket krävs en omställning inom
bränsleanvändningen, från fossila drivmedel mot förnybara energikällor. Störst fokus när det gäller driv-
medel för lantbruksmaskiner ligger idag på biologiskt drivmedel och i synnerhet på RME (Energikontoret
2014). Det finns ett minimikrav på att alla dieselmotorer ska klara av fem procents inblandning av RME,
men många motorer klarar av upp till 100 % inblandning med små eller inga förändringar i befintlig motor
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(Lantmännen 2006). Utvecklingen inom förnybara drivmedel för jordbrukssektorn har inte nått lika långt
som för transportsektorn (Energikontoret 2014). Trots detta arbetar många aktörer på traktormarknaden
aktivt med att ta fram motorer som helt eller delvis kan drivas med alternativa drivmedel.

Företaget John Deere lanserade i december 2016 en ny traktorprototyp som helt drivs av litiumjon-batterier,
vilka kan laddas med hjälp av exempelvis vind- eller solkraft. Konceptet kring den batteridrivna traktorn
kallas för SESAM, som står för ”Sustainable Energy Supply for Agricultural Machinery” och följer företagets
vision om en koldioxidneutral jordbruksindustri. I dagsläget tar batterierna ungefär tre timmar att ladda
upp och håller till fyra timmars drift vid varierande arbetsuppgifter eller till ca 56,3 km transport. För-
väntningarna är att den elektriska motorn kommer kräva mindre underhåll än dagens dieselmotorer (John
Deere 2016). Effekten på motorn motsvarar ca 400 hp (M. Losavio 2017). John Deere har även en hjullastare
utrustad med en el- och dieselhybridmotor.

New Holland lanserade 2009 ”New Holland NH2” som är en traktorprototyp baserad på deras T6000-serie
där motorn drivs via en bränslecell som omvandlar vätgas till elektricitet. New Holland förespråkade de
många möjligheterna för jordbrukare att använda vätgastekniken då det ofta finns goda förutsättningar för
att installera vind- eller solpaneler för att generera den el som krävs för att göra vätgasen. Vätgasen tankas
i speciella trycktankar på traktorns baksida och används som drivmedel i bränslecellerna. Motorns effekt
motsvarar 106 horsepower (New Holland 2017) men produktionsmodeller har dröjt på grund av den höga
kostnaden för bränsleceller samt kostnad för att framställa vätgas av el. Den första prototypen beräknades
kosta mer än 4 756 900 kronor vilket gjorde att projektet lades på is i väntan på en mer kostnadseffektiv
teknik, men New Holland har trots detta inte övergivit NH2-konceptet (Norvinge 2015). Ett pilotförsök
genomförs just nu på en gård i Italien, där vätgastraktorn är i bruk och New Holland undersöker olika
alternativ för att kunna framställa vätgas lokalt på gården för att driva vätgastraktorn (Clean Energy Le-
ader u.å.). Företaget har även en annan traktorprototyp som lanserades år 2016 och går under namnet
”T6 Methane Power” (New Holland 2015). Denna traktor drivs på metangas som kan produceras lokalt i
en biogasanläggning på gården. Vidare beräknas prototypen vara mer kostnadseffektiv då den baseras på
en aktuell produktionsmodell. Effekten på motorn motsvarar 135 horsepower (New Holland uå). Enligt en
artikel i Jordbruksaktuellt befinner sig den nya traktorn i testfasen och produktionspriset beräknas hamna
i närheten av en likvärdig dieseltraktor (Norvinge 2015). Enligt New Hollands hemsida kommer företaget
satsa på en vät-och metangashybrid som nästa steg tills tekniken finns för att producera kostnadseffektiva
och fullstora jordbruksmaskiner som helt kan drivas på vätgas (New Holland u.å.).

Motoreffekten för traktorerna angavs i amerikanska enheter horsepower (hp) och omräknades till den euro-
peiska motsvarigheten hästkrafter (hk) enligt: 1 hp = 1,387 hk (Real Cars 2010).

Tabell 1: Sammanställning av utvalda specifikationer för tre olika traktormodeller som drivs med alternativa
drivmedel.

New Holland
NH2

New Holland
T6 Methane Power

John Deere
SESAM

Produktmodell Traktor Traktor Traktor
Antal hästkrafter (hk) 147 248 560

Innovationslösning Bränslecellsdriven vätgasmotor Metangasdriven motor Litiumjon-driven elmotor
Produktionsstatus Testfas Testfas Prototyp

Drivmedel Vätgas Metangas El
Kan drivmedlet

produceras i Sverige Ja Ja Ja

Uppskattad kostnad
i dagsläget Ca 5 miljoner kronor Samma produktionspris som

en likvärdig dieseltraktor Inga prisuppgifter ännu

I tabell 1 sammanställs utvalda egenskaper och specifikationer för John Deeres SESAM samt New Hollands
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NH2 och T6 Methane Power. Båda New Hollands framtidstraktorer befinner sig i testfasen, vilket innebär att
en produktionsmodell finns och testas aktivt. John Deeres framtidstraktor SESAM befinner sig i prototypsta-
diet, vilket innebär att en produktionsmodell finns men inte hunnit testas fullt ut. Samtliga traktormodeller
är utrustade med motorer som kan drivas med drivmedel producerat i Sverige.

4.6 Relevanta forskningsområden och framtidsprojekt
4.6.1 Ligninbaserade drivmedel

Energimyndigheten har gett stöd till RenFuels pilotanläggning och har även tidigare bidragit med medel
till pilotprojekt som undersöker möjligheten att utvinna bränsle från lignin. Redan år 2009 startades en
pilotanläggning där DME och metanol produceras genom svartlutsförgasning. Det företag som startade
anläggningen har dock valt att inte driva anläggningen vidare då resultaten inte blev som förväntat. I början
av år 2014 togs anläggningen över av Luleå Tekniska Universitet men har sedan avvecklats men ämnen
undersöks fortfarande vid universitet. Intresset från industrin är lågt, då marknadssituationen för DME är
svår att förutspå (Energimyndigheten 2016).

4.6.2 Tung vätgasdriven truck

SSAB som idag är Nordens största tillverkare av handelsstål kommer tillsammans med Kalmar och forsk-
ningsinstitutet TFK genomföra ett projekt med start 2017 i syfte att förse en tung gaffeltruck med bränsle-
celler och driva den med hjälp av vätgas. Trucken som väger 14 ton kommer produceras av Kalmar och testas
dygnet runt i ca 5-8 månader för interna transporter vid SSAB i Oxelösund. I projektet kommer bränsleceller
analyseras och utvärderas utifrån dess effektivitet, driftekonomin samt miljöaspekter (Vätgas Sverige 2016).

4.6.3 Östgötamodellen - för ett fossilfritt lantbruk

AgroÖst tillsammans med Energikontoret Östra Götaland avslutade år 2014 projektet ”Fossilfria Lantbruk”.
Projektet finansierades av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och fokuserade i stor ut-
sträckning på omställningen från fossila drivmedel till RME, vilket bland annat resulterade i en handbok
kring minskat fossilberoende. I projektet utvecklades en modell som baseras på erfarenheter från tre gårdar
i Östergötland, som visar på hur en omställning till förnybara energikällor kan genomföras. En av projektets
slutsatser är att vid en omställning från fossila till förnybara drivmedel, enligt Östgötamodellen, skulle ett
lantbruk av storleken 100 hektar minska sina klimatpåverkande utsläpp med 68 % (Energikontoret 2014).

4.6.4 MEKA projektet - miljövänliga maskiner

Under åren 2012 - 2015 genomförde Jordbruksverket och Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen det
så kallade MEKA-projektet, som står för ”Metandiesel Efter Konvertering av Arbetsmaskiner”, i syfte att
undersöka en mer miljövänlig teknik inom jordbruket. MEKA-projektet undersökte förutsättningarna för
att använda dual-fuel-teknik där diesel och biogas används som drivmedel i arbetsmaskiner och traktorer.
Det långsiktiga målet var att bl.a. att de svenska jordbruksmaskinerna skulle vara oberoende av fossila
bränslen år 2030. Inom MEKA-projektet testades tre olika maskinmodeller varav två traktormodeller från
Valtra (Jordbruksverket 2012). Resultatet visade att dual-fuel traktorerna fungerar bra i praktiken och att
dess klimatpåverkan minskade med 40 % jämfört med traditionell dieseldrift. I slutrapporten konstaterades
dock att både tekniken och befintligt regelverk är i behov av vidareutveckling för att uppnå önskat resultat
(Jordbruksverket 2016).
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5 Resultat

5.1 Intervjuer
I detta projekt intervjuades flertalet lantbrukare och två aktörer inom traktorförsäljning. Kvalitativa inter-
vjuer genomfördes i syfte att ta del av lantbrukares åsikter kring ett självförsörjande jordbruk i Sverige samt
även få information om hur förutsättningarna ser ut på respektive gård. Vidare gav intervjuerna en finger-
visning om hur lantbrukare och återförsäljare tänker kring möjligheterna för ett självförsörjande jordbruk
samt att gav projektet en verklighetsanknytning.

En del av gårdarna kunde ange mer information kring deras energiförbrukning se tabell 2. Främst deras
dieselförbrukning kunde senare användas i jämförelse med det nationella snittet senare i arbetet.

Tabell 2: Sammanställning av utvalda intervjuer.

Verksamhet på gården Hektar mark Årlig bränsle-
förbrukning

Årlig elför-
brukning

Ramsjö Gård

Grönsaksodling och
odling av äldre
spannmålssorter

Grönsaksodling
3-4 ha Spannmål 50 ha
Lite skog ca 2,5 kubik diesel 35-40 MWh

Kjell Sjelin
Djurhållning, skog
och spannmål

Brukar, odlar 160 ha
Betesmark 10 ha
Skog 57 ha ca 16 kubik diesel 45-50 MWh

Senneby
Trädgård

Grönsaksodling, vall
och småskaligt traditionellt
jordbruk

Odling 60 ha varav
Frilandsodling 3 ha
Potatis 3 ha
Växthusodling 650 kvm 3 kubik diesel

123 MWh till
växthusodling
(tomat och gurka)
30 MWh till
resterande av
gården

Hilariusgården
Mjölkproduktion och
odling av grovfodring

300 ha varav
Betesmark 25 ha 19 kubik diesel 195 MWh

Björndal

Mjölkkor, spannmål
och en liten del
köttdjur

Äger 35 ha åker
samt arrenderar 50 ha 8 kubik diesel 80 MWh

Svista

Mjölkproduktion samt
mindre
spannmålsproduktion

290 ha åker
23 ha stödrätt 16 kubik diesel

210 MWh (samt
40 MWh till
bostäder)

5.1.1 Ramsjö Gård

Anders och Karin Berlin driver andelsföretaget Ramsjö Gård beläget i Björklinge, Uppsala, där de producerar
grönsaker och olika sorters spannmål av äldre sorter genom ekologisk och KRAV-certifierad odling. De har
intresse och funderingar kring att införskaffa både solenergi och vindkraft men tiden har varit en bristande
resurs. När det gäller vindkraft finns det även juridiska hinder då gården är placerad nära ett samhälle.
Deras maskiner skulle kunna tänka sig att drivas på solel då de arbetar långsamt. Anders anser att de
omkringliggande ekologiska gårdarna har ett visst intresse för att gå ihop och anlägga en större elanläggning
men det är för stora avstånd.

5.1.2 Kjell och Ylwa Sjelin

Kjell och Ylwa Sjelin är medvetna när det gäller miljö och hållbarhet och har stor insikt i nya tekniker, så
som vätgasdrivna traktorer, keyline design, vakuumisolering och m.m. Utöver deras växtodlning finns det
på gården får, kor, gris och värphöns. Samtliga djur går ute året om på åkermark med flyttbara stallar
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utan uppvärmning, utom värphönsen som får värme vintertid. Gården gör av med ca 50 MWh per år och
den el de köper in är från vindkraft, men det egna huset värms med ved. De är intresserade av solenergi
och anser att perenna växter, kolinlagring och bra vattenhållning är viktiga parametrar för ett hållbart och
självförsörjande jordbruk.

5.1.3 SLU Forskningscentrum, Lövsta

På SLU Forskningscentrum bedrivs produktion, utbildning och forskning inom lantbruk. Inom verksamheten
finns mycket integrerad ny teknik, som möjliggör forskningsverksamheten. På gården finns mjölkproduktion,
svin samt fjäderfän i ett varierande antal då de främst används till forskningsprojekt samt odling. Det finns
en stor solpanelsanläggning på ladugårdstaket och en biogasanläggning som delvis försörjs av det gödsel som
produceras från djurhållningen. Detta gör dem nästintill självförsörjande med avseende på solel och biogas.
Från biogasanläggningen utvinns även fjärrvärme som används för att värma upp stallarna samt kontor- och
konferensavdelningen. Driftchefen Mats Pehrsson tror att nästa stora omställning är att skaffa tjänstebilar
som går på el samt att sätta upp laddstolpar vid anläggningen.

5.1.4 Wåge Forsberg

Wåge Forsberg äger tillsammans med sin hustru Yvonne en gård på fastlandet på Väddö, med sammanlagt
235 ha mark där huvuddelen av marken utgörs av skogsmark. Skogsmarken och en vinodling sköter Wåge
och Yvonne själva medan åkermarken är utarrenderad. All odlingsbar mark, inklusive vingården, brukas eko-
logiskt sedan förvärvet av gården 1993. Gården lockar många besökare i och med sin vinodling och satsning
på grön energi.

På gården finns både solceller och ett vindkraftverk installerat. Vindkraftverket köptes in 2013 till en kostnad
av ca 600 000 kr med en maxeffekt på 45kW. De behöver kontinuerlig underhållning och ger en effekt på ca
30 000 kWh/år. Solcellerna monterades år 2015 på ladugårdstaket som uppskattas ha en yta upp mot 200
kvm och var till en början en investering på ca 460 000 kr, men ca 150 000 kr erhölls senare i subventioner.
Solceller innebar alltså en kostnad på ca 310 000 kr och har en maxeffekt på 28,2 kW men de gav tillika 30
000 kWh/år. Wåge tror starkt på solceller i och med den oväntat höga produktionen och tror att de kommer
bli lönsamma inom 6-7 år.

5.1.5 Senneby Trädgård

Senneby Trädgård är en ekologisk och KRAV-märkt grönsaksodling som ligger på Väddö och drivs av Dan
Johansson och Britt-Inger Nilsson. Skogsbruk finns också på gården, där det mesta går åt till flispanna eller
eget virke. Flispannan kompletterar de installerade solpanelerna på ladugårdstaket att värma upp vatten som
i sin tur sköter uppvärmningen av växthusen. På gården odlas också vall där det skördas hö för försäljning,
en del foder säljs i samarbete till grannmjölkgårdar och i utbyte får de köpa in gödsel till gården.

Dan och Britt-Inger är idag engagerade i Roslagskraft, en förening som försöker anlägga ett andelsägt vind-
kraftverk på Väddö. Något som är problematiskt i arbetet är att dagens el i Sverige är väldigt billig så de
medlemmar som finns idag gör det snarare för ideella skäl än för att det blir ekonomisk vinst.

5.1.6 Ledinge Säteri

Ledinge Säteri är beläget vid sjön Valloxen, strax öster om Knivsta. Verksamheten på gården består främst
i att föda upp och slakta kor samt bedriva spannmålsodling. Vi en eventuell omställning till förnybar istället
för fossil energi tror Fredrik Wallin som brukar gården att det skulle gå hyfsat enkelt att bygga om dieselmo-
torerna till biogasdrivna men är lite tveksam till effektiviteten på biogas. De har också funderat på att sätta
upp solceller, men på grund av deras låga strömförbrukning skulle solceller kanske vara en större investering
än vad som återbetalas i energikostnad.
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5.1.7 Hilariusgården

Fredrik Reinsson driver en ekologisk mjölkgård i Senneby ansluten till Roslagsmjölk. På gården odlas även
grovfoder som används som foder till djuren medan kraftfoder köps in från de närmsta grannarna. Det finns
ett intresse att installera solceller men på grund av flertalet andra större investeringar så har det inte varit
möjligt att uppföra än. Vid undersökningar kring en installera solpaneler visar det att förutsättningarna för
att det blir en ekonomiskt vinst är goda. Varken vindkraft eller biogas är aktuellt på gården då det med
dagens teknologi inte skulle ge en ekonomiskt vinst.

5.1.8 Björndal

Björndal är en Arla-gård som har ett 30-tal mjölkkor samt odling av spannmål och foder. Det är en konventio-
nell gård som främst använder sig av stallgödsel från sin djurhållning men som även köper in svensktillverkat
handelsgödsel. De har funderat på att sätta upp solceller och har flera takytor som skulle passa för ändamålet
men ett av taken behöver läggas om för att det ska vara möjligt att montera.

5.1.9 Svista Gård

Svista gård är en ekologisk Arlagård med 130 mjölkkor som drivs av lantbrukaren Mats Eriksson. Gällande
framtidens drivmedel så tror Mats att ett stort hinder för utvecklingen är att oljan hittills varit för billig för
att det ska vara lönsamt att använda något annat drivmedel samt att det behöver läggas mer tid och resurser
på teknikutveckling. Hittills har det inte varit ekonomiskt försvarbart att ersätta diesel med andra drivmedel,
som biogas eller solkraft. På gården finns gott om tak som lämpar sig för solpaneler, vilket potentiellt skulle
kunna göra gården självförsörjande på el. Många av gårdens tak är nylagda annars anser Mats när man ändå
ska lägga om tak så kan man sätta upp solceller.

5.1.10 Lantmännen Maskin AB

Lantmännen Maskin AB är ledande inom lantbruksmaskiner och har stort fokus på hållbar miljö. Fredric
Carlsson, som är anläggningsansvarig, berättar att de säljer maskiner som uppfyller samtliga miljökrav
som finns från staten. På Lantmännen Maskin AB säljs det mesta som behövs för en lantbrukare, allt från
reservdelar till maskiner samt begagnat och nytillverkat. De är i huvudsak återförsäljare av Fendt- och Valtra-
traktorer varav deras mest sålda traktor är tillverkad av Valtra. Alla maskiner på Lantmännen Maskin AB
har motorer som drivs med diesel. Inom svenskt lantbruk förekommer få maskiner som drivs på något annat
än diesel, främst för att tekniken inte är tillräckligt utvecklad i förhållande till tillverkningskostnaden. Vid
inköp av maskiner kan konsumenten vända sig antingen till en privat bank eller till Lantmännen Finans för
att ta lån, då ett jordbruksmaskin är en stor investering. En jordbruksmaskin kan hålla i ca 10 år, men ofta
längre, innan den säljs vidare.

5.1.11 Traktor Nord AB

Traktor Nord AB är ett företag inom försäljning av maskiner för lantbruk, skog, entreprenad och trädgård.
Inom företaget säljs det mesta som behövs för de olika typerna av verksamhet, allt från reservdelar och
begagnat till nytillverkade maskiner. På Traktor Nord AB är man stolt över sitt helhetskoncept där kunden
sätts i fokus och erbjuds hjälp med allt inom finansiering, försäljning och reparation av sin jordbruksmaskin.
Inom traktorer är Traktor Nord AB i huvudsak återförsäljare av New Holland och Case-IH maskiner det
säljs ungefär lika många enheter per år av båda varumärkena. Alla större maskiner på Traktor Nord AB har
i dagsläget motorer som drivs uteslutande på diesel, men möjligheten finns för den enskilda lantbrukaren att
blanda in en viss procent biodiesel i tanken. De flesta traktorerna som säljs idag har AdBlue inblandning,
vilket gör att det blir renare avgaser från traktorerna. I det svenska lantbruket kan en del mindre maskiner
drivas på el, men större jordbruksfordon drivs av diesel då tekniken ännu inte finns för att driva större
motorer.
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5.2 Sammanfattning av de nordiska ländernas självförsörjandegrad

Tabell 3: Nedan visas självförsörjandegraden för de nordiska länderna i avseende på livsmedel och fossila
drivmedel samt medlemskap i EU och landets viktigaste importprodukter presenteras.

Sverige Norge Danmark Finland
Självförsörjandegrad
( inom livsmedel ) 50 % 37 % 100 % 80 %

Självförsörjandegrad
( fossila drivmedel ) 0 % 100 % - 0 %

EU-medborgare Ja Nej Ja Ja

I tabell 3 ser vi att Sverige har en självförsörjandegrad inom livsmedel på 50% men att landet är helt
beroende av import av fossila drivmedel och har således en självförsörjandegrad på 0% inom drivmedel.
Norge har en mycket låg självförsörjandegrad inom livsmedel på 37% men är helt självförsörjande på fossila
drivmedel i så stor utsträckning att landet exporterar en stor andel av sina tillgångar. Danmark har den
högsta självförsörjandegraden inom livsmedel där de anses vara 100% självförsörjande, dock är de inte helt
självförsörjande inom drivmedel då de behöver importera råmaterial (dock inte helt kartlagt hur mycket).
Finland har också en hög självförsörjandegrad på 80% inom livsmedel, men är helt beroende av importerade
fossila drivmedel.

Tabell 4: Tabell 2 visar nettoimporten av primärenergi för de nordiska länderna, motsvarande en mängd ton
råolja. Tabellen visar även ländernas oljeimportberoende uttryckt i % av landets behov.

Sverige Norge Danmark Finland
Oljeimportberoende

( angivet i % år 2014 ) 102 % - 653 % - 6 % 95 %

Nettoimport av
primärenergi
( år 2014 )

Motsvarande
+ 15 991
ton råolja

Motsvarande
- 167 357
ton råolja

Motsvarande
+ 2 259

ton råolja

Motsvarande
+ 16 191
ton råolja

De värden som presenteras i tabell 4 baseras på tabellvärden som erhållits från Eurostat (Eurostat 2016),
(Eurostat 2016). Här anges oljeimportberoendet för varje land uttryckt som % av vad landet behöver samt
nettoimport av primärenergi under 2014. Från tabellen ser vi att både Sverige och Finland är mycket beroende
av oljeimport medan Norge och Danmark är självförsörjande. Import av primärenergi innebär import av en
naturresurs som inte genomgått någon typ av omvandling, exempelvis råolja, stenkol och solljus. Ett positivt
värde på nettoimporten innebär att landet importerar primärenergi och ett negativt värde innebär att landet
exporterar primärenergi. Vi ser att Sverige och Finland har en högre nettoimport av primärenergi, medan
Danmark har ett betydligt lägre importbehov. Norge exporterar en hög andel primärenergi.

5.3 Lantbrukets energianvändning
Sett till den nationella energianvändningen inom lantbruket i Sverige är det tydligt att drivmedel och han-
delsgödsel är de två områden som det åtgår mest energi åt, se figur 2. Handelsgödsel, både importerat och
svensktillverkat, kräver en stor mängd energi vid tillverkning och utgör därför mer än en tredjedel. Likaså är
drivmedel en stor energikrävande del inom lantbruket, främst för att traktorer och maskiner används i stor
utsträckning och då ofta drivs med diesel, olja och/eller biobränslen. Här är det inte medräknat den energi
i form av diesel, olja och biobränslen som går åt vid torkning och växthusodling.
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Figur 2: En detaljerad bild över det årliga användandet av energi inom jordbruket i Sverige.

5.3.1 Energianvänding inom lantbruket

År 2010 gjordes en rikstäckande kartläggning av energianvändningen inom det svenska lantbruket, se tabell
5 (Baky, Sundberg & Brown 2010). Både energianvändning inom det ekologiska och det konventionella
lantbruket är medräknat och det som redovisas är därmed ett medlevärde av summan av de båda typerna.
Det finns en påtaglig mätosäkerhet i rapporten då lantbruken använder sig av olika typer av mätutrustning
för att mäta sin energiförbrukning. Det är även viktigt att poängtera att data som framställs nedan är
storskaliga uppskattningar då den omfattar alla Sveriges lantbruk.

Tabell 5: Den totala fördelningen av energiförbrukning inom Sveriges lantbruk exklusive torkning och växt-
husodling. (Baky, Sundberg & Brown 2010)

Energikälla Energiförbrukning (GWh/år)
Diesel 2 160
Olja 144
Biobränsle 148
El 656
Summa 3 108
Handelsgödsel 2 310
Övrig energiåtgång 1 330
Total Summa 4 438

Av tabell 5 utläses att fossila drivmedel står för majoriteten av det svenska lantbrukets energiförbrukning.
Det är anmärkningsvärt hur mycket energi som går åt utanför själva lantbruket i form av framförallt im-
porterat handelsgödsel. ”Övrig energiåtgång” innefattar resurser inom lantbruket som indirekt bidrar till en
energiåtgång, t.ex utsäde, foder och ensilageplast. Energianvändningen kan delas upp efter produktionstyp.
Nedan redovisas svensk energidata från såväl växtodling som djurhållning, se tabellerna 6 och 7.

Tabell 6: Svenska lantbruks energiförbrukning vid växtodling

Användning Diesel (m3) Energi (GWh/år) Omfattning/år
Odling/skörd 147 900 1 449 2 571 309 ha
Stallgödsling 12 500 121 22 180 000 ton
Summa 160 400 1 570
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Ur tabell 6 går det att utläsa att det i genomsnitt går åt ca 57,5 liter diesel som drivmedel för att odla en
ha mark under ett år.

Tabell 7: Svenska lantbruks energianvändning vid djurhållning, där produktionstypen "kött"innefattar ener-
giåtgången vid produktion av smågris, slaktsvin, slaktkyckling samt övriga slaktdjur.

Produktionstyp Energikälla Energiåtgång (GWh/år) Omfattning/år
Mjölk El 341

Diesel 118
Totalt 459 2 810 000 ton

Kött El 296
Diesel 471,6
Olja 125
Biobränsle 148
Totalt 1 040,6 478 290 ton

Ägg El 20
Diesel 0,2
Totalt 20,2 3 760 ton

Ur tabell 7 utläses att köttproduktion står för majoriteten av energikonsumtionen. Diesel är den främsta
energikällan vid köttproduktion, medan för mjölk och ägg dominerar elkonsumtion. Tabell 7 visar att även
om mjölkproduktionen har störst omfattning per år går det åt mer energi till köttproduktion.

5.3.2 Energianvändning för de intervjuade gårdarna

Vid intervjuer samlades, om möjligt, uppgifter in om de olika gårdarnas energiförbrukning. En del av dem
hade dessvärre inte uppgifter om sin dieselförbrukning och/eller handelsgödsel. Inom det ekologiska jord-
bruket får inte handelsgödsel användas vilket innebär att det endast är de konventionella gårdarna som
har den typen av energibehov. Energianvändning inom foderdelen är främst produktion och transport av
inhemskt foder, transport av importerat foder samt foderblandningar. Det sker även en del transport av
andra förnödenheter utöver detta vilket är inkluderat i ”Transporter” (Baky, Sundberg & Brown 2010).
Denna bild av energiförbrukning kan förenklas och begränsas till endast el, drivmedel och handelsgödsel,
vilket är de största delarna se figur 3a. Kjell och Ylva Sjelins gård i Hånsta, Uppland är ett exempel på en
ekologisk gård med djurhållning, skogsbruk och spannmålsproduktion, se figur 3b. På grund av att de inte
får använda bekämpningsmedel måste de bearbeta jorden mekaniskt för att få bort ogräs, därav den höga
dieselförbrukningen.

(a) Årlig användning av el, drivmedel och handels-
gödsel inom jordbruket i Sverige angivet i TWh.

(b) Kjell och Ylva Sjelins årliga energiförbukning på gården
i Uppland.

Figur 3: Årlig användnig av el, drivmedel och handelsgödsel både på nationell nivå och lokalt på en ekologisk
gård i Uppland. En stor del av energiförbrukningen försvinner om handelsgödsel inte nyttjas på gården.
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I likhet med Kjell och Ylva Sjelins gård har de två ekologiska grönsaksodlingarna som besöktes också ett
större behov av att arbeta jorden mer mekaniskt. Samtidigt så har de mindre areal och den mesta av energin
går åt till uppvärmning till plantor och växthus vilket syns i deras elförbrukning i figur 4a och 4b. Mycket av
elen går åt under våren då plantorna och växthusen kräver mer energi för att upprätthålla rätt temperatur
medan dieselförbrukningen är störst under sommarmånaderna.

(a) Senneby Trädgårds årliga energianvänd-
ning.

(b) Ramsjö Gårds årliga energianvändning.

Figur 4: Den årliga energianvändningen hos två ekologiska grönsaksgårdar med viss del växthusodling.

Mjölkgårdars energibehov är främst el till produktionen såsom kylning av mjölktank, värmning av vatten
samt till de delar som är automatiserade. Dessa gårdar har i de flesta fall också någon typ av spannmålspro-
duktion, dels till foder dels till försäljning, vilket kräver en betydande åtgång av diesel. I figur 5 visas de tre
mjölkgårdar som besöktes. Björndal är en konventionell gård och använder därför en beskärd del handelsgöd-
sel något som inte syns i figur 5a. Det kan antas vara en betydande andel av den årliga energiförbrukningen
men möjligtvis mindre än det nationella snittet då de främst försöker utnyttja sitt eget stallgödsel.

24



(a) Gården Björndals årliga energian-
vändning.

(b) Hilariusgårdens årliga energianvänd-
ning

(c) Svista Gårds årliga energianvändning

Figur 5: Tre olika mjölkgårdars årliga energianvändning, Svista gård och Hilariusgården är båda ekologiska
medan Björndal är konventionell.

För att få ett mått som enklare går att jämföra mellan de olika gårdarna kan dieselförbrukningen divideras
med arealen. Det nationella snittet i Sverige ligger på 57,5 l diesel/ha år och är ett mått framtaget över alla
svenska lantbruk (Baky, Sunberg & Brown 2010).

Tabell 8: Visar dieselåtgång per hektar och år hos 5 av de intervjuade lantbruken i perspektiv mot det
nationella genomsnittet år 2010.

Lantbruk dm 3 diesel/ha år
Ramsjö gård 47,1
Kjell Sjelin 100
Senneby Trädgård 50
Hilariusgården 69
Björndal 97,2
Nationellt 57,5

Bland de lantbrukare som kunde redovisa årlig dieselförbrukning fanns det en stor spridning se tabell 8.
De två ekologiska grönsaksgårdarna Senneby Trädgård och Ramsjö gård låg båda två under det nationella
snittet medan Kjell Sjelin och Björndal låg markant över. Kjell har en ekologisk gård med stora areal vilket
kräver mycket mekanisk bearbetning. Björndal hade också en väsentlig del spannmålsproduktion där diesel
även drev spannmålstorken som kunde dra uppemot 14-16 l per timme.
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5.4 Handelsgödsel
Tillverkningen av handelsgödsel kräver mycket energi och genom hela dess livscykeln sker utsläpp som
påverkar klimat i en negativ mening. Yara, en svensk tillverkare av handelsgödsel, har utvecklat en katalysa-
torteknik som minskar utsläppen av lustgas från tillverkning av salpetersyra med 90 % vilket ger ett utsläpp
lägre än den då BAT används. För att minska klimatpåverkan och reducera förlusten av kväve på grund
av urlakning, denitrifikation och ammoniakavgång måste hänsyn tas till vilken form av kväve som används,
hur stor mängd och vid vilken tidpunkt mineralgödsel tillsätts. Kväveeffektiviteten måste optimeras och
lustgasutsläppen minimeras. Detta är något som måste beräknas och avgöras noga från gård till gård, en
stor mängd gödsel betyder inte att grödorna nödvändigtvis frodas och att produktiviteten maximeras (Yara
2010). Nedan listas processerna för handelsgödsel och dess klimatpåverkan.

5.4.1 Energi och åtgång

Den totala klimatpåverkan från tillverkning av ammoniumnitrat då BAT används är 3,6 kg CO2ekv. per kg
N för en genomsnittlig fabrik (Yara, 2010).

• Tillverkning från ammoniak: Den mest effektiva källan för att binda kväve är naturgas. Ungefär 5
% av världens naturgas går åt till just detta, något som motsvarar 2 % av världens energiproduktion
(Wikipedia 2016). För att binda kvävet krävs energi och en typisk europeisk fabrik har en genomsnittlig
energianvändning på 35,2 GJ per ton ammoniak. Om BAT används skulle förbrukningen sjunka till
31,8 GJ per ton ammoniak, vilket motsvara ca 2,2 kg CO2-ekv. per kg N i ammoniumnitratet (Yara
2010).

• Tillverkning från salpetersyra: Vid denna tillverkning frigörs lustgas och utan rening släpps 7,5 kg N2O
per ton salpetersyra ut. Om katalytisk rening och BAT används minskar detta markant till 1,8 kg N2O
per ton salpetersyra, vilket motsvarar 1,3 kg CO2-ekv. per kg N i ammoniumnitratet (Yara 2010).

• Granulat: För att få ett fast gödsel granuleras lösningen vilket kräver ca 0,5 GJ per ton produkt. Detta
kan sättas ekvivalent med 0,1 kg CO2-ekv. per kg N (Yara 2010).

• Transport: Vid transport att handelsgödsel från anläggning till mellanhand och slutligen konsument
uppskattas det europeiska genomsnittliga utsläppet motsvara ca 0,1 kg CO2-ekv. per kg N (Yara 2010).

Som nämnt ovan frigörs lustgas från marken vid användning av gödsel som resultat av naturliga markpro-
cesser, något som sker för både oorganiskt och organiskt bundet kväve. Ca 5,6 kg CO2-ekv. per kg N släpps
ut vid bruk av handelsgödsel och då är även utsläpp från jordbruksmaskiner som körs vid utspridning och
kalkning medräknat (Yara 2010). I Sverige använder jordbruket ca 17 TWh, varav 12 går till växtodling och
ca 2 TWH till mineralgödseltillverkning (Bertilsson 2008).

5.5 Drivmedel (för och nackdelar)
För att kunna utvärdera de olika typerna av drivmedel som används inom jordbruket behöver deras olika
egenskaper och funktion utredas. I detta stycke behandlas för- och nackdelar med de olika drivmedlen som
kan påverka dess praktiska tillämpbarhet inom det svenska jordbruket. Nedan följer tabeller av de nämnda
bränslena för att kunna jämföra dessa med varrandra utifrån olika viktiga aspekter.
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Tabell 9: Energiinnehåll för respektive bränsle (Biogasportalen 2015) (Gröna Bilister 2015) (U.S. Department
of Energy 2016)

Bränsle Energiinnehåll
Diesel 9,8 kWh/l
Biodiesel 9,0 kWh/l (B100)

9,6 kWh/l (B20)
Syntetisk diesel 9,7 kWh/l
DME 5,3 kWh/l
Vätgas och bränsleceller -
Biogas 9,7 Nm3/l *
Etanol (E85) 6,4 kWh/l (sommar)

6,6 kWh/l (vinter)
Lignindiesel

Enheten Nm3/l är Normal Cubic Metre och motsvaras av ca 1,1 liter bensin. Alternativt kan (*) uttryckas
i 12,9 kWh/kg (Gröna Bilister 2015). Tabell 9 visar att DME har nästan hälften så stort energiinnehåll som
diesel.

Tabell 10: Sammmanställning av de undersökta bränslena, utifrån om de går att producera i Sverige. CO2-
utsläppen mäts i CO2-ekv kg utsläppt per liter förbränt bränsle (produktion och förbrukning). Produktions-
kostnaden mäts i svenska kronor per liter tillverkat bränsle (Preem 2015) (EIA u.å.) (Botström 2015).

Bränsle Svenskproducerat CO2-utsläpp [CO2 �
ekv.kg/l]

Diesel Nej 2,89
Biodiesel Ja 1,36
Syntetisk diesel Ja
Vätgas och bränsleceller Ja
Biogas Ja
Etanol (E85) Delvis 1,19
Lignindiesel Ja 3,02

I tabell 10 ses att lignindiesel är mycket dyrare än vanlig diesel, vilket medför att lignindiesel inte kommer
vara ett rimligt substitut till diesel utan statliga subventioner eller markant teknisk utveckling.

5.5.1 Diesel

De fördelar som finns med diesel är den stora kunskapen om tillverkning. För tillfället är diesel relativt
lättåtkomligt och fungerar bra för sitt ändamål. Diesel är även ett energirikt och effektivt bränsle, som kan
användas till tunga jordbruksarbeten.

Nackdelar med att använda diesel som drivmedel är dels att diesel är en begränsad resurs då den utvinns från
råolja, dels innebär användning av diesel en ökning av CO2-utsläpp, men även andra farliga växthusgaser
och partiklar. Diesel har i allmänhet olika köldtålighet, vilket gör att det kan uppstå driftstörningar om man
tankar vid fel tillfälle, eller med fel sorts bränsle (SPBI 2017). Dessutom kan bränslet kristalliseras vid kalla
temperaturer (AFDC 2014).

5.5.2 Biodiesel

Fördelen med biodiesel är att man kan använda samma motorer som för diesel. På så vis kan man enkelt
övergå från diesel till biodiesel. Detta är en positiv aspekt utifrån en ekonomisk synpunkt, eftersom lant-
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brukaren besparas arbetet att byta ut sina motorer i traktorn. En annan viktig aspekt med biodiesel är att
det är liten miljöpåverkan m.a.p koldioxidutsläpp. Detta är viktigt att ta hänsyn till i dagens samhälle, där
koldioxidavtrycket blir alltmer påtagligt. Vid jämförelse av diesel och biodiesel (B20) minskar andelen farliga
utsläpp av CO, kolväten och förorenande partiklar.

En nackdel med biodiesel är att traktorn måste användas ofta för att inte motorn ska ”klogga igen” när
biodiesel används. Vid användning av hög inblandning av biodiesel (B100) kan filtret täppas till, vilket med-
för att filtret måste bytas ut oftare än för en vanlig dieselmotor. Ju högre inblandning av biodiesel, desto
mindre energi innehåller bränslet (AFDC u.å).

5.5.3 Syntetisk diesel

Till fördel för användningen av syntetisk diesel är att BTL-diesel är en process som främjar användandet av
landets egna resurser då biomassa producerad inom Sveriges gränser kan används som råvara till bränslet.
Beroende på vilken motor som används så kan BTL-bränsle sänka både koldioxid- och kolväteutsläppen med
upp till 90% (Green Car Congress 2005). Negativt med metoden är att det krävs en kombination av pro-
dukter av högt värde och framförallt en betydande mängd energi för att det ska bli ett användbart bränsle
(Luo et al. 2004).

De separata stegen för tillverkning av syntetisk diesel från biomassa är kända och det är något som vi-
sats fungera på en industriell skala. Trots detta har det visat sig svårt att genomföra det kommersiellt vilket
innebär att metoden inte finns ute på marknaden (EBTP 2016). FT-diesel producerat från kol användes
dock under andra världskriget i Tyskland då olja var en bristvara (Bioenergiportalen 2008).

5.5.4 Vätgas och bränsleceller

Vätgas ger en möjlighet att lagra energi som kan användas vid ett senare tillfälle. Detta kan komma till
nytta till exempel då solceller ger en högre produktion än vad som kan användas vid det ögonblicket. Istället
för att energin ska gå förlorad produceras då vätgas som kan användas senare när effekten från solen är
för låg för att tillgodose elbehovet (Zagroba 2014). Det finns goda möjligheter att förflytta vätgasen innan
energin utnyttjas, vilket gör vätgasen till ett högaktuellt bränsle inom transportsektorn. För att driva ett
fordon med vätgas går det att ladda ackumulationer med el redan framtaget i en vätgasdriven bränslecell.
En effektivare metod är att bränslecellen producerar el då den drivs direkt av vätgas och att fordonet i sin
tur drivs av en elmotor (Zagroba 2014). Det är även möjligt att justera de vätgasdrivna bränslecellerna till
den önskade effekten. Bränsleceller är en energikälla som ger ifrån sig mycket lite ljud, i förhållande till en
dieselmotor (Friberg 1993).

Fördelar med att använda bränsleceller är att det inte förekommer några rörliga delar i en bränslecell vilket
bidrar till ett lågt underhållsbehov (Yilancia, Dincerb & Ozturka 2009).

Vid användningen av vätgas släpps endast vattenånga ut, dvs. inga andra växthusgaser, vilket gör det till en
attraktiv energikälla ur miljösynpunkt (Yilancia, Dincerb & Ozturka 2009). För att processen ska ske helt
utan miljöpåverkan krävs att den energi som används till att värma upp vätgasen är förnybar, exempelvis
genom solceller. Ur användningssynpunkt, utan att ta hänsyn till tillverkningsförloppet, är det däremot en
energirik källa vid förbränning. Det innebär att vätgasdrivna bränsleceller rent teoretiskt är dubbelt så ef-
fektiva som konventionella värmemotorer.

En av de största nackdelarna med vätgasen är de energiförluster som sker i förloppet samt att den re-
sulterande energieffektiviteten är jämförbar med användandet av en förnybar primär energi eller elektricitet.
För producenten av vätgas blir det alltså ingen vinst energimässigt att tillverka vätgas jämfört med att
använda den ursprungliga energikällan (Pregger 2009).
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5.5.5 Biogas

Fördelen med biogas är att den framställs av organiskt material, så ingen extra koldioxid ut släpps vid
förbränning. Endast den koldioxid som tidigare var naturligt bundet i växter återförs till atmosfären, där-
med blir biogasförbrukning en del av det naturliga kretsloppet. Detta är alltså en process som förekommer
kontinuerligt och fritt i naturen men vid tillverkning av biogas som drivmedel sker det under kontrollerade
förhållanden för att ta tillvara på så mycket energi som möjligt (Svensk Biogas u.å.).

Biogas är ett drivmedel som kan tillverkas i Sverige och är helt förnybart. Biogas är miljövänligt och bi-
drar inte till ökade koldioxidutsläpp, jämfört med övriga fordonsbränslen, eftersom kolet som är inbundet i
metan härstammar från koldioxiden i luften som växter tar upp. I biogasresterna som används som gödsel
finns växttillgängliga baskatjoner och näringsämnen, vilket främjar minskad användning av handelsgödsel
(Biogasportalen 2014).

Ibland används energiskog och/eller matprodukter för framställning av biogas. En nackdel med detta är
att marken istället kunde använts till matproduktion för att försörja samhället. Denna typ av bränslefram-
ställning konkurrerar därmed om viktig jordbruksmark (Sjelin 2017).

5.5.6 Etanol

Fördelar med att använda etanol som drivmedel är att det är vattenlösligt och därmed snabbt bryts ner i
naturen. Genom användning av etanol möjliggörs närproducerat bränsle med minskad användning av im-
porterat fossilt bränsle. Dock krävs ofta inblandning av bensin, främst i kallare klimat för att etanolen ska
vara ett lämpligt drivmedel (SPBI 2017).

En nackdel med etanol är att det inte finns möjlighet att använda etanol i alla fordon, utan det är endast
vissa motorer som klarar av att en etanolblandning. Exempelvis kan E85 endast användas av s.k. FlexiFuel
fordon. Även etanolens låga energiinnehåll är ytterligare en faktor som talar emot användningen av detta
bränsle - E85 har 30 % mindre energi per liter än bensin (SPBI 2017).

Etanol som drivmedel har inte fått särskilt stort genomslag i Sverige, främst för att det bidrar till lika
mycket koldioxidutsläpp som bensin och diesel. Sveriges Radio presenterade följande:

”FNs livsmedels- och jordbruksorgan FAO dömer ut den etanolproduktion som Sverige och andra
jämförbara länder satsar på. Etanol som bilbränsle leder totalt sett till minst lika stora utsläpp av
växthusgaser som bensin och diesel.”(Sveriges Radio 2008)

Eftersom etanolproduktionen innebär att energiskog måste odlas och skördas, kan argument föras kring att
etanolen snarare ökar koldioxidavtrycket än minskar. Detta på grund av att marken för energiskogen istället
kunde bibehållas som exempelvis regnskog, som har stor kolinlagring (Sveriges Radio 2008).

5.5.7 Lignindiesel och Lignol

Det är ett drivmedel där basprodukten finns i stor tillgång inom Sveriges gränser vilket är positivt om det
finns en önskan att öka självförsörjande graden. Idag används svartlut framförallt till att ge energi tillbaka
till pappersbruket då det bränns. Men det finns även andra användningsområden för lignin som både finns
i dag men även är något som kan utvecklas i framtiden. Exempel på användningsområden som redan finns
idag är: dispergeringsmedel, som ytaktiva ämnen och vanillin. Det finns även en uppsjö av ligninbaserade
produkter som kan vara intressanta i framtiden. Något av de främsta är att aktivt kol kan skapas från lignin
och det har användningsområden bland annat inom rening av miljöfarliga utsläpp. Andra områden där lignin
kan komma att vara aktuellt är som bindningsämne vid ex. vägbyggen, ersätta oljebaserade kolfibrer och
som tillsats i plast för att bl.a. öka möjligheten för biologisk nedbrytning (Lignimatch 2010).
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5.5.8 DME

Positiva egenskaper vid användning av DME är att det har mycket låga miljöpåverkande utsläpp. DME
kräver att de bränsletankar som finns idag behöver justeras. Då det är ett bränsle i gasform så tar det upp
relativt stor volym vilket kräver större tankar för att fordonets totala tillgänglig energi ska vara densamma
som ett flytande bränsle med samma energiinnehåll. Drivmedelstypen finns inte ute på marknaden idag
(Baky u.å.).

5.5.9 Framtidens drivmedel

Det långsiktiga målet för Sverige är att helt komma ifrån fossila drivmedel, eftersom den resursen är både
begränsad och har mycket stor miljöpåverkan. Det är ändå till fördel att forskning bedrivs på många olika
plan för att hitta fler hållbara lösningar för framtidens jordbruk. Det finns flertalet forskningsprojekt när det
kommer till alternativa lösningar för transportsektorn. Jordbruket innehar inte den mest ledande forskning-
en, men fördelaktigt är att många tekniska lösningar redan finns för bilar, lastbilar och andra tyngre fordon
kan inom en rimlig framtid kunna appliceras på jordbrukets maskiner.

Redan nu finns det förutsättningar för lantbrukare att själva producera bio- och naturgas på gården via
en lokal biogasanläggning. Företaget New Holland som tillverkar jordbruksmaskiner förespråkar möjlighe-
terna att producera drivmedlet till jordbruksmaskinerna i sitt koncept Clean Energy Leader och Energy
Independent Farm (New Holland). Deras framtidsmaskiner New Holland Methane Power och New Holland
NH2 bygger på ny teknik i motorn som tillsammans med förutsättningar att producera drivmedlet lokalt på
gården möjliggör målet för ett hållbart och självförsörjande jordbruk. Detta görs genom att en biogasan-
läggning byggs på gården, där storleken på anläggningen motsvarar behovet på respektive gård. Biomassa
kan sedan odlas på gården och omvandlas i biogasanläggningen till drivmedel, exempelvis metangas (New
Holland). På anläggningen La Bellotta i Italien undersöker New Holland olika alternativ kring framställning
av vätgas lokalt på gården för att driva vätgastraktorn (Clean Energy Leader).

Det finns flera länder som har kommit en bra bit när det gäller vätgas. Kalifornien är en region som lig-
ger i framkant, där finns det både flertalet bilmodeller och bussar som drivs av vätgas (CAFCP 2017). I
Sverige finns det numera fyra vätgasstationer som det går att tanka på och det är ett nummer som sakta
men säkert ökar. Att det ska finnas tillgängliga tankstationer är en grund till att vätgasdrivna bilar kan
användas kommersiellt. För jordbruksmaskiner kan bränslet tillverkas hemma på gården och därmed blir för
få tankstationer inget problem. Det hinder som finns för vätgas som källa till elektricitet är att tekniken
ännu inte används i stor skala. Detta på grund av dyr teknologi, vilket i sin tur innebär att det i dagens läge
är svårt att implementera vätgas utan subventioner (Vätgas Sverige 2017).

Det finns en del forskning kring hur biodiesel kan tillverkas av alger (Nautiyal 2016). Genom att använda
biobränslen som kommer från alger minskas miljöpåverkan, jämfört med biobränslen som tillverkas av skörd
(Piloto-Rodrígueza et al. 2016). På samma sätt konkurrerar inte dessa bränslen heller med matförsörjningen,
eftersom exempelvis havre och alger inte växer på samma plats.

5.5.10 Solcellsexempel

För att undersöka i vilken storleksordning investeringskostnader och eventuella vinster från att installera
solceller befinner sig i kommer ett lantbruksexempel presenteras. Resultatet kommer analyseras i diskussion
6.3.1.

I en tidigare genomförd enkät har 65% av de lantbrukare som svarat uppgett att de har en yta mellan
101-400 m2 som är i sydlig riktning som inte skuggas (Innovatum Teknikpark 2013) Under de besök till
lantbrukare under denna studie har majoriteten haft tak som är helt eller delvis i sydlig riktning.
Exempelgårdens elkonsumtion sätts till 25kWh per år och den installerade anläggningens var av storleken
29 kWh. Det antas även att det är en gård som har ett tak med ytan 200m2 i sydlig riktning. En närmre
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beskrivning av beräkningarna och vart de använda värdena kom ifrån går att finna i bilaga 9.1 och det
använda matlabscriptet finns i bilaga 9.1.1.

Den totala investeringskostnaden för anläggningen blev 540 000 kr. Den vinst som lantbrukaren gick med
under trettioårsperioden var 51 000 kr.

Beräkningen gäller för tak med lutningen 30-60 grader, är gradtalet på taket en annan vinkel blir pro-
duktionen lägre. EcoKraft är ett företag inom branschen som garanterar att solcellerna ska producera 87%
av ursprungs effekten efter 30 år och att effektgaranti är linjär (EcoKraft 2017). I det räkneexempel som
ingår i rapporten kommer det sambandet användet dock så ska det understryka att det är den minsta möjliga
effekten som används vilket innebär att solcellerna i verkligheten kan ha en högre effekt. Det är även antaget
att inköpspriset för el kommer vara konstant över de kommande 30 åren. Som tidigare nämnt kommer elpriset
i Sverige antagligen stiga i framtiden. Då det är svårt att uppskatta hur mycket priset kommer öka har det
under beräkningen hållits konstant. Ett högre elpris skulle leda till att vinsten från att installera solceller
blir högre.

Även gårdens elkonsumtion är något som antas vara konstant över 30-årsperioden. Det pris lantbrukaren
beräknas sälja el för är det samma som inköpspris. Antagligen så kommer lantbrukaren inte kunna sälja
för ett så högt pris men eftersom det i exemplet är en väldigt låg andel el som säljs så borde det aningen
större bidraget vara försumbart. Vill man undersöka en överproduktion av el så bör möjliga försäljningspriser
undersökas närmre.

Det är i exemplet inte heller medräknat någon subvention för solceller vilket skulle leda till en drama-
tisk minskning av kostnaden för solcellerna då lantbrukaren kan få tillbaka hela 30% av kostnaden. Det är
viktigt att poängtera att det är en tillbakabetalning vilket innebär att vid lantbrukaren vid investerings
tillfället måste betala den totala kostnaden för anläggningen. Det är inte heller säkert att en subventionering
fås och hur stor den då blir.

6 Diskussion
För driva en förändring inom dagen svenska jordbruk krävs en vision om hur framtiden ska se ut, kom-
munikation mellan olika aktörer samt ekonomiska investeringar för att realisera förändring. I detta stycke
resonerar vi kring hur vi tror att en omställning mot ett förnybart samhälle och ett självförsörjande jordbruk
kan gå till.

6.1 Analys av intervjuer
Majoriteten av gårdarna var ekologiska, vilket kan ha givit en viss färgning av de sammanfattade åsikterna.
Det är därmed svårt att generalisera de svar som erhölls men det gav ändå en inblick i vad lantbrukarna kan
anse vara viktigt och avgörande faktorer vid en eventuell omställning till förnybar energi på gården.

Genomgående för samtliga lantbrukare som deltagit i intervjun är att tekniska energiförsörjningslösningar är
av stort intresse, men i praktiken ofta för dyra eller svårtillgängliga. De lantbrukare som har intervjuats stäl-
ler sig positiva till nya tekniker och utveckling inom framtidens jordbruk, men är samtidigt måna om att den
teknik som de väljer att investera i ska vara funktionell och tillförlitlig. Den teknik som har tilltalat mest är
solceller då vindkraft anses vara för svårt rent juridiskt att sätta upp men också att de inte är lika lönsamma.

Gällande en omställning till förnybara drivmedel ser traktorförsäljarna att det i dagsläget är omöjligt att
driva de tyngre maskinerna på något annat än diesel då tekniken inte ännu finns. Däremot är möjligheterna
många när de gäller att driva de mindre maskiner på till exempelvis el.
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Många av gårdarna var ekologiska vilket kan ha givit en viss färgning av de sammanfattade åsikterna.
Det är därmed svårt att generalisera de svar som erhölls men det gav ändå en inblick i vad lantbrukarna kan
anse vara viktigt och avgörande faktorer vid en eventuell omställning till förnybar energi på gården.

6.2 Sveriges självförsörjandegrad
Inom det svenska jordbruket råder stort fokus på att odla för de nordiska förhållandena. Det anses inte
lönsamt att ändra det svenska jordbruket till förmån för exotiska frukter i uppvärmda växthus, även om kon-
sumenterna efterfrågar importerad mango i december. Många länder importerar livsmedel även då de har
en hög självförsörjandegrad, detta då konsumenter i dagens samhälle i allt högre grad efterfrågar livsmedel
som producerats utanför landets gränser. Om man jämför Sveriges självförsörjandegrad med övriga nordiska
länder, se tabell 3, ser vi att Sverige är i behov av att importera drivmedel för att upprätthålla jordbruket.
Norge har tagit tillvara på de förutsättningar som finns inom landets gränser och är helt självförsörjande
på drivmedel. Sverige borde utnyttja de förutsättningar som finns för att utveckla sitt jordbruk i riktning
mot en högre självförsörjandegrad inom drivmedel för att på så sätt även öka självförsörjandegraden inom
livsmedel. Teknik för att använda biomassa, avfall, slam etc. för att producera förnybara drivmedel är något
som redan finns, dock bör ytterligare satsningar och investeringar prioriteras för att öka tillgängligheten på
den kommersiella marknaden.

I Sverige finns också mycket goda förutsättningar för solkraft och i samtal med lantbrukare framkommer
att det idag finns outnyttjad potential i stora takytor på de svenska gårdarna. Dagens solpaneler har en
tillräckligt hög verkningsgrad i kombination med söderbelagda ytor för att kunna försörja en gård med el.
Detta innebär att en investering i solpaneler på gårdens tak kan medföra att gården bli självförsörjande i
avseende på el. Om detta kan kombineras med lokalproducerade drivmedel, i form av exempelvis el, bio-
eller vätgas, skulle Sveriges självförsörjandegrad öka.

6.2.1 Positiva effekter av en hög självförsörjandegrad

En högre självförsörjandegrad och egen produktion av el och drivmedel skulle det ge många positiva effekter
på landets ekonomi och självständighet. Försvarsmakten vill gärna se en högre självförsörjandegrad för
minska Sveriges utsatthet i en krissituation. Vidare finns även en ekonomisk lönsamhet för den enskilde
lantbrukare om de skulle kunna producera el och drivmedel som behövs för att försörja den egna gården.
Det finns goda förutsättningar för förnybar energitillverkning inom landet som skulle leda till en lägre
miljöpåverkan.

6.2.2 Negativa effekter av Sveriges importberoende

En högre självförsörjandegrad är som tidigare nämnt önskvärt i dagens samhälle både ur en ekonomisk-,
försvarsmakts- och miljösynpunkt (Svedberg 2016). Exempel så som den dåliga grönsaksskörden 2017 och
Rysslands exportstopp av vete 2010 visar på problem som kan uppstå till följd av importberoendet. Det
resulterade i ökade priser samt svårigheter att få tag på specifika livsmedel.
Genom att föra en politik som förespråkar en högre självförsörjandegrad kan effekter av liknande händelser
minskas, vilket i en framtid med ökande befolkning kan anses mycket fördelaktigt. Sveriges landsbygdsmi-
nister Sven-Erik Bucht säger i en intervju med tidningen Jordbruks Aktuellt, att Sveriges låga självförsörj-
ningsgrad innebär att vi är extra utsatta för förändringar på den internationella marknaden - oavsett om
förändringarna sker till följd av politiska konflikter eller klimatkatastrofer (Brink 2015).

6.2.3 Vad krävs för att höja Sveriges självförsörjandegrad

Regeringen har som mål att vägleda kring frågor vars syfte är att gynna ett ekologiskt och hållbart svenskt
jordbruk (Regeringskansliet 2017). Strategin syftar även till att höja Sveriges självförsörjandegrad men har
fått kritik för att ett stort ansvar läggs på konsumenterna istället för regeringsbeslut (Meny 2017).
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Anna Nilsson, som är chefredaktör på tidningen Lantmannen, anser att det svenska jordbruket behöver stöd
från regeringen i form av lagar, bestämmelser och skattereduktioner. Hon tror att en högre självförsörjande-
grad måste få stöd från högsta ort för att bli hållbar i längden och hittills ser hon inte tillräckliga satsningar
från regeringen (Meny 2017). Denna uppfattning delas även av Karlis Neretnieks, som är generalmajor och
knuten till Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Enligt honom är en ökad svensk livsmedelsproduktion ett
måste inför framtiden och han ser en stor nytta i att lantbrukare kan producera förnybar energi lokalt. I en
intervju med Lantbrukets affärstidning säger Neretnieks att det är statens skyldighet att sörja för att Sveriges
självförsörjandegrad ökar. Svenska lantbrukare har i dagsläget inte alltid de ekonomiska förutsättningarna
som krävs för omfattande investeringar i och med dagens lönsamhetskrav och konkurrenssituation. Vidare
anser Neretnieks att det är Lantbrukarnas Riksförbund som bäst kan förse regeringen med det underlag som
krävs för att uppnå önskat resultat genom subventioner (Simonsson 2015).

Vi anser att det i första hand behövs direktiv, lagreformer samt pådrivning från staten för en omställning.
Både förnybara energikällor och ett hållbart samhälle måste ställas högre än endast ekonomisk vinning, i
alla fall under en begränsad tidsperiod, för att förändra normen hos både lantbrukare och konsumenter.
Subventioner och lagar behöver införas för att ge lantbrukare möjligheten att investera i icke fossilt då det
är en verksamhet som bedrivs med små ekonomiska marginaler. Att med politiska medel driva en förändring
i konsumtionsmönster beträffade livsmedelsval, i form av t.ex. begränsade valmöjligheter med fokus på håll-
bart producerade svenska råvaror, skulle öka lönsamheten för jordbrukarna. Vi tror att detta skulle påverka
lantbrukare att välja mer hållbara energiformer, såsom solsanläggningar och förnybara, inhemska drivmedel.
Utöver detta behövs naturligtvis ambitioner och initiativ från både konsumenter och jordbrukare för att
driva på förloppet. För att uppnå en hållbar förändring inom Sveriges framtida jordbruk tror vi alltså att
det fodras både bättre kommunikation samt en gemensam framtidsvision från samtliga aktörer.

6.3 Elproduktion i Sverige
6.3.1 Solel

Exemplet i resultat 5.5.10 visar att en lantbrukare inte får någon större vinst av att installera solceller om
elkonsumtionen ligger på 25 kWh/år och anläggningen är på 28,5 kW. Det är dock viktigt att notera att
elpriset i beräkningen har antagits konstant och ingen statlig subvention är medräknad. Exemplet visar även
att det rent ekonomiskt inte ger någon större vinst att installera en anläggning av så pass låg dimension.
Den osäkerhet som kommer utav nödvändiga antaganden gör även att resultatet faktiska värde inte kommer
motsvara den vinst en verklig anläggning med samma dimensioner skulle göra. Värdet ger dock en insikt i
vilka storleksordningar som är aktuella. Generellt är det billigare, per tillverkat kWh, att bygga större an-
läggningar. Som mycket annat blir installation och inköp billigare när det köps i större kolli. Det kan därmed
ses som fördelaktigt att ha en större gård med högre elförbrukning samt större ytor som är anpassade för
solpaneler vid investering i solel.

Som lantbrukare kan det vara fördelaktigt att installera solceller för att få full kontroll över sitt elpris.
Det är en engångsinvestering som sedan producerar gratis el. Den egna produktionen ger även en trygghet i
jämförelse med att att köpa in el utan att veta vilket pris det kommer vara framöver.

Ett problem med att montera solpaneler på äldre byggnader kan vara att kvalitén på taket är för dålig.
Det är ett fenomen som vi stött på i en intervju, se resultat 5.1.8, utförd under projektet. För att byggnaden
ska hålla för montering av solpaneler måste taket renoveras. En renovering av tak och andra delar i äldre
byggnader är dels en extra kostnad men även ett tidskrävande projekt. Något som en annan lantbrukare, se
resultat 5.1.9, pekade ut under besöket är att detta kan vara något positivt. Han ansåg att om taket behöver
rustas upp är det även en god idé att investera i solceller.

Vilken tid på året då behovet på elektricitet är som störst påverkas av vilken verksamhet lantbrukaren
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har, en slutsats dragen från de intervjuer vi utfört. De verksamheter som kräver mycket uppvärmning under
vintertid anser vi vara mindre lämpade att använda sig av solpaneler än de gårdar där elproduktionen är som
störst under t.ex. vår och sommar. Många odlingsverksamheter har hög aktivitet under vårperioden vilket
gör att de passar bra för solelsproduktion. En utveckling inom lagring av solel skulle krävas för att jämna
ut den årliga variationen av solinstrålning och elförbrukning. Om det, i stor skala, var möjligt att lagra
energi producerad från solpanelerna under en lång tidsperiod skulle solel med största sannolikhet bli ännu
mer attraktivt. Dock är detta ett ganska svårt problem att lösa då det skulle behövas väldigt bra batterier.
Batteribranschen har utvecklats snabbt de senaste åren med förbättrad kapacitet på batterierna men att
lagra energi längre perioder är omöjligt i dagsläget. Vi tror dock att det kan vara svårt att utveckla tekniken
så långt.

Vi anser, trots detta, att möjligheterna för lantbrukare att bli självförsörjande på el, sett på ett år, ge-
nerellt är stora. Många lantbruk har stora byggnader med tak som vetter mot söder och då gårdar ofta
omges av plan, relativt obebyggd, mark finns det oftast inte objekt i närområdet som skuggar takytorna. En
överproduktion av solel under några månader som säljs till det allmänna nätet skulle kunna finansiera inköp
av elektricitet

6.3.2 Vindkraft

Vindkraft är till synes är bra lösning för att tillverka förnybar el men vid närmare eftertanke finns det en
hel del nackdel när det ska byggas småskaligt. Åsikterna om vindkraft hos de lantbrukare som intervjuades
skiljde sig något men sammantaget så var det få som skulle kunna tänka sig att installera ett på gården.
Wåge Forsberg på Väddö var den enda som hade ett installerat gårdsverk och uttryckte en del missnöje
kring det. Jämfört med de solceller som låg på hans ladugårdstak producerade vindkraftverket inte vad det
hade förväntats samt att det var en större investering. Han hade också stött på mycket problem kring att få
tillstånd till gårdsverket rent juridiskt.

Vinden spelar stor roll för att få ett vindkraftverk lönsamt men enligt Wåge är det svårt trots mycket
blåst. En annan nackdel med vindkraft är att det har rörliga delar och kräver en del underhåll under dess
livstid. Jämfört med solceller som i princip endast kräver en installation och möjligtvis borttagning av snö. I
andra länder finns problemet att solceller kräver rengöring för att damm och smuts inte ska dra ner effekten.
I Sverige har vi relativt mycket nederbörd vilket i stor grad löser detta problem.

Att gå ihop och bygga större vindkraft verkar vara mer lönsamt om intresset finns. Många av de inter-
vjuade lantbrukarna har dock uttryckt att det finns svårigheter med ett sådant samarbete och vill hellre ha
sin egna produktion av el. Främst kanske för att det är svårt att få ett samarbete att fungera men också
för att lantbrukare idag redan har ett krav på att ha ett eget elverk som går att använda vid eventuellt
strömavbrott.

6.4 Gödsel
Enligt tabell 1 står handelsgödsel för ca 25 % av energiförbrukning inom det svenska jordbruket och därmed
är det en viktig aspekt att ta hänsyn till. Då tillverkningen av handelsgödsel använder fossila bränslen och
då det genom hela kedjan släpps ut betydande mängder växthusgaser, främst lustgas och koldioxid, anser vi
att nyttjandet av detta medel bör minskas och reduceras. Stallgödsel måste använda i så stor utsträckning
som möjligt och alternativ till mineralgödsel bör utforskas ytterligare. En möjlig väg att gå är att utnyttja
biokol för att hålla kvar näringsämnen i marken.

6.4.1 Åtgärder för att minska klimatpåverkan vid användning av gödsel

Genomförbara åtgärder för att minska klimatpåverkan bör vara att öka energieffektiviteten vid tillverkningen
av ammoniumnitrat samt att maximera användandet av katalysatorer för att reducera lustgasutsläpp. En
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stor källa till utsläppen är själva användandet av mineralgödsel och på detta område kan mycket göras för att
dessa ska reduceras. Här är det viktigt att gödsla efter olika grödors faktiska behov av just det ämnen som
det aktuella handelsgödsel innehåller samt att se till att applicera näringsämnet vid rätt tidpunkt för optimal
upptagning. Att välja rätt typ av mineralgödsel efter jordtyp är viktigt för att minska utsläpp och dessutom
att utnyttja och bruka stallgödsel för att dess effekt ska bli optimal. Biologisk kvävefixering i biomassa är
ett alternativt som kan minska användandet av mineralgödsel och dessutom en viktig del i kvävets kretslopp
(Yara 2010).

Stallgödsel bör användas i så stor utsträckning som möjligt för att maximera effekten medan handelsgödsel
ska ses som ett komplement. En viktig aspekt att ta hänsyn till vad gäller mineralgödsel och stallgödsel är
att dessa två olika former inte konkurrerar med varandra utan ett samspel dem emellan bidrar oftast till
störst skörd (Bertilsson 2008).

6.5 Drivmedel
Framtidsvisionen om ett fossilfritt lantbruk delas av många och vi ser tydliga satsningar från flera aktörer
för att utveckla framtidens drivmedel och maskinpark. Men för att förändringen ska vara praktiskt genom-
förbar krävs även en god kommunikation mellan de olika aktörerna, från regeringen och maskintillverkare till
lantbrukare och konsumenter. I praktiken innebär detta att efterfrågan från konsumenter och lantbrukare
påverkar investeringar från maskintillverkare och regeringen. För att se en övergång till förnybara bränslen
är det därför viktigt att konsumenter efterfrågar en förändring så att regering och maskintillverkare gör
satsningar inom området.

6.5.1 Framtidens drivmedel för jordbruksmaskiner

Den mesta vätgas som används inom industrin idag är skapad med hjälp av biogas, men för en mer hållbar
utveckling framåt bör vätgasen komma från förnybara energikällor så som sol- och vindkraft. Ett av proble-
men med vätgasdrivna jordbruksmaskiner är att tyngre maskiner kräver betydligt mer vätgas som behöver
lagras i stora tankar. Det innebär höga produktionskostnader för en traktor driven av vätgas. Detta tillsam-
mans med den mycket energikrävande processen bakom vätgasframställning är två bidragande orsaker till
att utvecklingen inom vätgas för tyngre fordon tagit längre tid. Björn Andersson som är verksamhetsledare
på Vätgas Sverige, tror att framtidens drivmedel i huvudsak kommer representeras av el, vätgas och ett fåtal
flytande drivmedel (Jordbruksverket 2017).

Charlotte Erlander från företaget Energifabriken anser att det finns ett stort behov av att använda och
visa på funktion och fördelar med att använda befintliga förnybara energikällor då detta kommer stimulera
en vidareutveckling för att göra dagens teknik mer praktiskt tillämpbar och mer ekonomisk. Detta tror hon
även kommer påverka så att företag inom branschen vågar investera om det finns en tydlig efterfrågan hos
konsumenter och allmänhet. För att en omställning ska bli praktisk och genomförbar inom en snar framtid
behöver jordbruksmaskinernas livslängd tas med i beräkningen anser Tomas Johansson på JTI. Han tror på
förnybara bränslen som kan fungera i den befintliga maskinparkens dieselmotorer samt långsiktiga politiska
beslut för att kunna driva igenom en hållbar förändring (Jordbruksverket 2017).
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Figur 6: En översiktlig bild av en vision av framtidens drivmedel i Sverige.

I Figur 6 visas den procentuella fördelningen av framtidens el-, biobränsle- och fossildrift i det svenska lant-
brukets. Figur 7 visar vidare en ännu mer detaljerad fördelning av konsumtionen av de ingående drivmedlen.

Figur 7: En detaljerad bild av framtidsvision av drivmedel i Sverige.

Figur 6 och 7 är framtagna med hänsyn till en rapport från energikommissionen samt innehållet i denna rap-
port för att ge en tydligare bild av hur vi tror att det svenska lantbruket kan komma att drivas i framtiden.
Det är dock i princip omöjligt att veta exakt i vilken riktning teknikutvecklingen kommer gå (energikom-
missionen 2017). Grunden till
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Det finns flera projekt i Sverige som drivs i syfte att på ett eller annat sätt utreda och utveckla teknik
som används inom det svenska jordbruket. I denna rapport har vi bland annat berört MEKA-projektet som
var en satsning från regeringen i syfte att utreda hur bra dual-fuel teknik fungerar i traktorer. Projektets
slutsats var att tekniken fungerar i praktiken och att klimatpåverkan från traktorerna kunde minskas med
40%. Man konstaterade också att tekniken behöver vidareutvecklas och få bättre stöd från regeringen för att
nå ännu bättre resultat. Detta projekt understryker vikten av att ny teknik beprövas för att bli ett realistiskt
alternativ för lantbrukare, ett ansvar som ligger hos regeringen och stämmer väl överens med exempelvis
livsmedelsstrategin (Regeringskansliet 2017).

Ett ytterligare exempel på projekt är Östgötamodellen som finansierades av Europeiska Jordbruksfonden
och behandlade möjligheterna kring en omställning inom drivmedel från fossila till RME. I detta projekt
fick tre lantbrukare i Östergötland prova omställningen och utifrån deras erfarenheter drogs slutsatser kring
hur omställningen skulle kunna se ut och genomföras. En av slutsatserna var vid omställning från diesel
till förnybara energikällor kan en gård av storleken 100 ha minska sina klimatpåverkande utsläpp med 68
%. För kunna utvärdera hur en ny teknisk lösning kommer fungera i praktiken är det av största vikt att
förändringen testas och utvärderas för att säkerställa att resultatet är tillförlitligt.

I samtal med lantbrukare framkommer tydligt att de måste känna sig trygga med den teknik de ska in-
vestera i, oavett om det gäller solpanel på taket eller en ny traktor. Om de inte känner sig trygga med att
investeringen kommer löna sig görs ett annat val, hur mycket de än skulle vilja satsa på förnybart. Ingen
vill riskera sin inkomst genom att investera i en ännu obeprövad och inte fullt utvecklad teknik. Här kan vi
dra slutsatsen att bättre och mer riktade subventioner från regeringen skulle föranleda lantbrukare att göra
investeringar som tidigare ansetts för riskabla.

Vidare genomförs projekt som utreder möjligheter och förutsättningar att använda vätgas som drivmedel i
tyngre maskiner. I denna rapport tog vi upp projektet som drivs av SSAB och Kalmar i syfte att utrusta
en tung truck med bränsleceller och driva den med vätgas. Projektet startade år 2017 i syfte att undersöka
möjligheter och förutsättningar för att driva trucken med vätgas. Många ser detta som ett betydande steg
för utvecklingen av fossilfria drivmedel för framförallt mindre maskiner inom jordbruket. Förhoppningen är
att tekniken i framtiden skulle kunna appliceras på i första hand mindre traktorer och andra maskiner som
används inom jordbruket, innan tekniken kan användas till fullstora maskiner.

Ett annat drivmedel som är högaktuellt för mindre maskiner är ren eldrift. Redan idag har vi sett att
det finns mindre eldrivna maskiner på marknaden. Lantbrukarnas generella inställning till eldriften är po-
sitiv och en av anledningarna till det är att den är mer tystgående. Om man ska använda maskinen inne i
ladugården så är det en stor fördel att driften inte är allt för högljudd. Eldrivna traktorer passar väl för ar-
betsuppgifter som uträttas under en kortare tidsperiod vilket ofta är fallet för de mindre maskinerna. För att
eldrift ska bli aktuell för större maskiner krävs stora framsteg när det kommer till batteritid. Odlingsjordbruk
sätter stora krav på sina maskiner då ett tungt arbete utförs under långa tidsperioder. De senaste åren har
kapaciteten hos batterier ökat markant men det är ännu inte säkert hur den fortsatta utvecklingen kommer
se ut.

Batteribegränsningarna för traktorer som utför tungt arbete gör att vi tror att drivmedel från bioråva-
ra kommer spela en avgörande roll i framtiden. Den slutsatsen visualisera i figur 6 där både eldrift och
biobränslen är en stor del av vår framtidsvision. Om man undersöker den utvecklingen vi förväntar oss av de
olika biodrivmedel, se figur 7 noggrannare ses det att inga gasformiga bränslen är en del av framtidsutsikten.
Detta beror framförallt på, det tidigare nämnda problemet, att det är ett mer volymkrävande drivmedel. Dels
innebär det att redan existerande tankar på stora maskiner måste justeras eller helt nyproduceras vilket, som
tidigare nämnt, är dyrt. Alltså är gasformiga drivmedel troligtvis endast aktuellt för mindre maskiner. Vi
tror att det kommer vara fördelaktigare att driva de mindre maskinerna på el och därmed kommer sannolikt
gasformiga drivmedel helt fasas ut om det inte sker något oväntat genombrott inom området. Anledningen
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till att eldrift kommer vara attraktivare är framförallt det låga elpriset, möjligheten att tillverka drivmedlet
själv och att det inte sker några utsläpp från maskinen. För att det ska vara miljömässigt försvarbart är det
viktigt att kolla på de utsläpp som gjordes för att skapa elen och förnybar el bör därför användas.

Inom de olika biodrivmedel är det svårt att avgöra vilket bränsle som kommer vara ledande i framtiden.
Många av biobränslena är under utveckling just nu och det är svårt att förutse vart ett genombrott kommer
ske. Antagligen kommer RME inte att användas i framtiden då raps, som är ursprungsråvaran, är ett livs-
medel. Att använda yta och produkter som kan användas till livsmedelstillverkning kommer antagligen inte
vara försvarbart i en framtid då en högre befolkningsmängd kräver en högre produktion av mat.

Drivmedel som BTL, HVO och DME kan till stor del framställas ur samma råvara. Detta kommer leda
till en hög konkurrens mellan de tre biodrivmelerna. Det är svårt att säga vilket som kommer användas mest
i framtiden då det det i dagens länge inte skett något stort genombrott i någon utav de bränslena. DME
grundar sig främst i avfall som kommer från pappersmassa industrin. Skogs- och pappersindustri är något
som finns i stor utsträckning i Sverige tror vi att det är ett bränsle som kommer vara attraktivt. Om det
kommer vara ett bränsle som är aktuellt i framtiden grundar sig dock i att ingen alternativ användning av
biprodukten från pappersbruken anses effektivare. Det är svårt att veta i vilket område ett större genomslag
kommer ske. HVO fokuserar främst på att använda slaktavfall som råvara. Det är även ett bränsle som har
kommit en bit på vägen idag. BTL däremot är inte lika utforskad vilket gör att det är väldigt osäkert hur
framtiden för drivmedlet kommer utvecklas. Eventuellt så kommer det vara ett stort bränsle i framtiden men
det kommer antagligen ta en längre tid innan tekniken kring bränslet är tillräckligt utforskad för att kunna
uppta en större del av energimarknaden.

7 Slutsats
Utifrån projektet kan slutsatsen dras att ny teknik behöver göras mer tillgänglig för lantbrukare, både i form
av subventioner och ett bredare utbud av fossilfria alternativ inom maskinförsäljning. För att uppnå detta
krävs regeringsbeslut som främjar utveckling och forskning av ny teknik tillsammans med riktade subven-
tioner som gynnar en omställning från fossila drivmedel mot förnybar energi. Vi menar att bättre och mer
riktade subventioner från regeringen skulle föranleda lantbrukare att göra investeringar som tidigare ansetts
för riskabla.

Det är viktigt att satsa på de förnybara energikällor som finns och utveckla dessa. Vad som klargjordes
av intervjuerna var att lantbrukare ofta har viljan att investera i ny teknik, men saknar lättillgänglig infor-
mation, vilket medför investeringssvårigheter.
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9 Bilagor

9.1 Beräkning av solcellsexempel
I rapporten, resultat 5.5.10, visas ett lantbruksexempel för de ekonomiska effekterna då solceller skulle in-
stalleras och användas under en 30 årsperiod. Elkostnaden för en lantbrukare räknades ut på följande sätt.
Månadskostnaden på elenergi vid avtal om rörligt pris för lantbrukare under perioden mars 2016 till mars
2017 (SCB 2017) användes som grund. Ett månadsvärde för togs fram som består av ett medelvärdet för de
fyra elzonerna som finns i Sverige. Till varje månadsvärde adderades nättjänstpriset för en kund inom jord-
och skogsbruk som 2016 låg på 34,8 öre/kWh. Ett medelvärde tas över det undersökta året och resulterar
då i att elkostnaden för en lantbrukare idag är 72 öre per kWh. Om gården drar 25 kWh per år innebär det
att den totala elkostnaden under en 30 årsperiod är 520 tusen kronor.
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På en yta på 7 m2 får en anläggning på 1 kW plats (Energimyndigheten 2017). Det skulle innebära att på en
yta som är 200 m2 får en anläggning på 28,6 kWh plats. Varje kW antas producera 950 kWh(Energimyndigheten
2017). En installerad anläggning beräknas kosta 12 kr/watt, inklusive växelriktare, vilket innebär att exem-
pelanläggningen kostar ca 340 000 kr (Svensk solenergi 2015). Resterande beräknar går att finna i den
kommenterade matlabkoden i bilaga 9.1.1.

9.1.1 Matlabscript för solcellsexempel

%Kostnad för en solcellsanläggning

%Elpriset

Elp=0.7214423;

%Ytan i m^2

m2=200;

%1kW tar upp en yta på 7 m^2

kW=m2/7;

%Kostnaden för en anläggning 1 kW (12kr/watt)

KkWh=12*1000;

%Kostnaden för exempelanläggningn blir då

KA=kW*KkWh;

%produktion från anläggningen

%varje kW producerar .. kWh per år

kWh=950;

%Efter 30 år producerar anläggningen 87%, det sker linjärt.

%Minsking i produktion varje år

MinProc=0.87/30;

%AkWh kommer bli en vektor med produktionen från anläggningen varje år

AkWh=zeros;

%Exempelanläggningen producerar då .. antal kWh per år, initialt

AkWh(1)=kW*kWh;

i=1;

for i=2:30

AkWh(i)=AkWh(i-1)-(AkWh(i-1)*(MinProc));

i=i+1;

end

% Total produktion från anläggningen under de 30 åren:

SumAkWh=sum(AkWh)

%Gården använder 25 000 kWh per år

GkWh=25000;
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%Över/Underproduktion som sker varje år =Differansen till årsförbruktingen

DkWh=GkWh-AkWh;

j=1;

Pj=1;

Nj=1;

PDkWh=zeros;

NDkWh=zeros;

for j=2:30

if DkWh(j)>0

PDkWh(Pj)=DkWh(j);

Pj=Pj+1;

else

NDkWh(Nj)=DkWh(j);

Nj=Nj+1;

end

end

%Den kostnad lantbrukaren kommer köpa in el för under de 30 åren om solceller byggs:

KostVsol=Elp.*PDkWh;

Kostsol=sum(KostVsol);

%Vinst från att sälja överbliven el

VinVsol=NDkWh.*Elp.*-1;

Vinsol=sum(VinVsol);

%Kostnaden för inköp av el utan solceller

Kost=Elp*GkWh*30;

%Total installera solceller + köpa el under de 30 åren:

TotalKostSol=(Kostsol-Vinsol+KA);

%Vinst från att installera solceller

Total=Kost-TotalKostSol;

9.2 Tabell över intervjusvar
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Gårdsnamn Ramsjögård - SLU Forskningscentrum - Senneby Trädgård 

Namn Anders och Karin 
Berlin Kjell Sjelin Mats Pehrsson, driftchef Wåge Forsberg - 

Område Björklinge Hånsta, Vattholma SLU Forskningscentrum,  
Funbo-Lövsta 27 Väddö Väddö 

Datum för intervju 2017-04-06 2017-04-06 2017-04-07 2017-04-07 2017-04-07 
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en del äldre 
spannmålssorter. 

Djurhållning, skog och 
spannmål Forskning, djurhållning Privatperson, vinodling Grönsaksodling vallfodersodling 

Småskaligt traditionellt skogsbruk 

Ekologisk Ja Ja Nej - Ja 

Heltid/deltid Heltid. Heltid Heltid Deltid Heltid 

Hektar mark 
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Vad används för el 
idag? Miljöel, grön el Köper in vindkraft Egenproducerad  
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Sammanfattning
Detta projekt syftar till att utvärdera förutsättningarna kring en omställning mot ett självförsörjande jord-
bruk i Sverige utifrån ett energiperspektiv. I projektet undersöks hur ny teknik och förnybara energikällor
kan kombineras för att nå en högre självförsörjandegrad inom svenskt lantbruk med avseende på el, drivme-
del och handelsgödsel.

För att få en bred kunskap inom ämnet genomfördes litteraturstudier som kompletterades med kvanti-
tativa intervjuer. En sammanställning av den nationella energianvändningen inom det svenska lantbruket
visade att el, drivmedel och handelsgödsel står för majoriteten av energiförbrukningen. Vidare konstaterades
att lantbruk som bedriver köttproduktion har en högre dieselförbrukning än lantbruk med mjölkproduktion.
Sammanställningen av de intervjuade gårdarnas energiförbrukning visade på en tydlig trend att dieselför-
brukningen utgör stora delar av gårdens energibehov. Från intervjuerna framgick att lantbrukare ofta har
viljan att investera i ny teknik, men saknar i dagsläget lättillgänglig information och förutsättningar för
att investera i mindre beprövad teknik. En uppfattning som delas av samtliga tillfrågade lantbrukare är att
satsningar behöver göras på förnybara energikällor samt utveckling av dessa.

Utifrån projektet kan slutsatsen dras att ny teknik behöver göras mer tillgänglig för lantbrukare, både i
form av subventioner och ett bredare utbud av fossilfria alternativ inom maskinförsäljning. För att uppnå
detta krävs regeringsbeslut som främjar utveckling och forskning av ny teknik tillsammans med riktade
subventioner som gynnar en omställning från fossila drivmedel mot förnybar energi.
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1 Inledning
Idag är Sverige i stort behov av import av livsmedel och fossila bränslen för att försörja befolkningen. Dels
på grund av att vi importerar ungefär hälften av maten vi äter, dels på grund av att det inhemska lant-
bruket är beroende av importerad råolja. Då vi idag har en orolig och splittrad värld blir det allt mer
riskfyllt för Sverige att fortsätta vara lika importberoende. Om import av fossila bränslen skulle stoppas
riskerar det svenska lantbruket att stanna efter några dagar, då maskinerna inom lantbruket i dagsläget är
dieseldrivna (Nilsson 2015). Detta skulle leda till en nationell krissituation. De lager av livsmedel som finns
i Sverige skulle hålla i 2-3 dagar, medan lagret av råolja beräknas räcka i 90 dagar, enligt Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB). I praktiken befaras förråden ta slut snabbare. Genom att arbeta
mer aktivt med att höja lantbrukens självförsörjningsgrad och ställa om från fossil till förnybar energi kan
konsekvenserna av en krissituation minskas. Sverige behöver höja sin självförsörjningsgrad så att produk-
tionen inom landets gränser motsvarar konsumtionen av energi, drivmedel och handelsgödsel. Vidare finns
även ekonomiska samt miljömässiga fördelar med att vara mindre beroende av importerade fossila drivmedel.

Det svenska lantbrukets energiförbrukning omfattar främst användning av diesel, framställning av handels-
gödsel och elektricitet. Stora delar av dagens energianvändning innebär utsläpp av skadliga växthusgaser,
vilket bl.a. Parisavtalet har till syfte att motverka. Då det svenska lantbruket står för en betydande del
av den svenska energianvändningen är det relevant att undersöka hur en omställning till endast förnybara
energikällor inom jordbruket kan ske. Svenska lantbrukare investerar ofta utifrån mer långsiktiga perspektiv
då gårdar går i arv, vilket fordrar ett mer långsiktigt tänkande för att marken ska kunna brukas i framtiden.

1.1 Syfte och mål

I detta projekt undersöks möjligheterna kring en omställning till ett självförsörjande jordbruk i Sverige
utifrån ett energiperspektiv. Genom att studera befintlig teknik och framtida möjligheter kan förutsättning-
ar för en högre självförsörjandegrad inom svenskt jordbruk utvärderas. I rapporten utvärderas alternativa
drivmedel för framtidens jordbruk samt hur en omställning till förnybar energi kan genomföras på lokal
och nationell nivå. Syftet med projektet är att undersöka hur ny teknik och förnybara drivmedel kan kom-
bineras med lokalproducerad el för att uppnå en högre självförsörjandegrad inom det svenska jordbruket.
Målet är att presentera alternativ och förutsättningar för hur framtidens jordbruk i Sverige kan få en högre
självförsörjandegrad med avseende på el, drivmedel och handelsgödsel.

1.2 Frågeställning

Den frågeställning som besvaras i denna rapport är:
Vad krävs för en omställning till ett mer självförsörjande jordbruk i Sverige med avseende på el, drivmedel
och handelsgödsel. För att besvara frågeställningen behöver följande aspekter utredas:

• Vilka metoder finns för att producera el och drivmedel på lokal nivå?

– Kan dessa metoder införas på nationell nivå?

• Kan det svenska lantbruket minska användandet av handelsgödsel?

• Vilka förnybara drivmedel finns för lantbruksmaskiner och kan de produceras i Sverige?

• Vad har lantbrukare för tankar kring en omställning till förnybara energikällor?

1.3 Avgränsningar

I denna rapport undersöktes möjligheterna kring ett självförsörjande jordbruk i Sverige. Då området är brett
och komplext var arbetet tvunget att avgränsas. Avgränsningen gjordes dels efter diskussion i gruppen, dels
i samråd med handledaren från STUNS Energi. Tillsammans beslutades att arbetet skulle avgränsas till
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elförsörjning, handelsgödsel och drivmedel. Detta trots att den totala energikonsumtionen inom jordbruket
inkluderar fler aspekter, exempelvis utsäde, foder samt transporter till och från gårdarna. Ytterligare av-
gränsning gjordes kring självförsörjandegraden, då rapporten främst fokuserar på drivmedel och livsmedel
inom Skandinavien.

För att göra en avgränsning inom drivmedel, studerades endast drivmedel som är kompatibla med jordbruket.
Inom jordbruk förekommer även flertalet olika lantbruksmaskiner av många olika storlekar och funktioner.
I detta projekt gjordes även en avgränsning gällande jordbruksmaskiner så att endast större aktörer inom
traktortillverkning ingick i studien.

2 Ordlista
BAT - Best Available Technology, dvs. använda bästa möjliga teknik, ur miljösynpunkt.
Biodiesel - ett samlingsnamn för bränsle bestående av vegetabiliska och/eller animaliska fetter som förestras.
Exempel på biodiesel är RME.
Biogas - drivmedel som tillverkas av bioråvaror, består mestadels av metan.
Bränsleceller - bränsleceller omvandlar energi till el utan någon förbränning, som ett batteri.
BTL - biomass to liquid, en typ av flytande bränsle (syntetisk diesel) som kommer från biomassa/bioråvara
som t.ex. halm, matavfall eller energiskog.
CTL - coal to liquid, en typ av syntetisk diesel som kommer från kol.
DME - dimetyleter, ett drivmedel ämnat för dieselmotorer. Framställs ur exemeplvis naturgas, svartlut och
skogsprodukter.
Endoterm reaktion - en kemisk reaktion som upptar värme ifrån omgivningen.
Etanol - hydratiserat eten, förnybart bränsle om den tillverkas av biomassa.
Förnybara drivmedel - drivmedel som inte baseras på fossila råvaror.
FT-diesel - Fisher-Tropschdiesel, ett syntetisk diesel som kan användas i konventionella motorer. Kan
tillverkas både ur fossila och förnybara råvaror, se BTL, CTL och GTL.
GTL - gas to liquid, en typ av syntetisk diesel som kommer från gas.
Handelsgödsel - oorganiskt gödsel. Används som näringstillförsel på åkermark inom lantbruket.
HVO - hydratiserade vegetabiliska oljor, också en typ av biodiesel som ofta framställs på förnybara råvaror
som t.ex. slaktavfall, fiskrens eller rapsolja.
Låginblandning - en låg halt av alternativt bränsle, t.ex. förnybart, i konventionellt drivmedel.
Naturgas - fossilt drivmedel för gasdrivna fordon. Består mestadels av metan och har högt energiinnehåll.
RME - rapsmetylester, drivmedel bestående av rapsolja och metanol. Är en form av biodiesel som kan
användas i anpassade dieselmotorer eller som inblandning i konventionella dieselmotorer upp till 10 %.
Stallgödsel - spillning från djur inom lantbruket.
Syntesgas - gas som består av kolmonoxid och vätgas.
Vätgas - kan användas som drivmedel till bränsleceller och förbränningsmotorer. Framställs ur både fossila
och förnybara råvaror som t.ex. naturgas, biomassa, metanol eller via en elektrolys av vatten.

3 Metod
För att få en bred kunskap inom ämnet gjordes inledningsvis en omfattande litteraturstudie som låg till
grund för hela arbetet. Intressanta områden till litteraturstudien identifierades gemensamt och varje grupp-
medlem ansvarade för ett eller flera områden. Data och information hämtades från en rad olika källor, men i
huvudsak användes elektroniska källor i form av artiklar och rapporter. Databaser som erbjöds via Uppsala
Universitet och SLU användes och kompletterades med mer tvärvetenskapliga databaser. Till litteraturstu-
dien antogs ett brett informationsspektrum för att få en bred kunskapsbas inom de olika områdena. Senare
kunde en avgränsning göras baserat på litteraturstudien och de alternativ som ansågs vara bäst lämpade för
att uppfylla syfte och besvara frågeställningarna som framställdes i rapporten.
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För att ta del av åsikter och erfarenheter inom ämnet från berörda parter kompletterades litteraturstu-
dien med intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger personerna som intervjuas en stor frihet att utforma svaren
själva och ger därmed en färgad undersökning (Patel & Davidsson 2011, s. 81-82). I detta arbete var det till
fördel att genomföra intervjuer, då de gav en överblick av olika synsätt på energianvändning inom lantbruket.
Detta underlättade avgränsningen i rapporten.

3.1 Utformning av intervjuer

Intervjuerna genomfördes på gårdar belägna i Uppland samt på Väddö. Det geografiska området som in-
tervjuerna utfördes inom valdes med hänsyn till möjlighet för projektgruppen att ta sig dit. Gårdarna var
av olika karaktär med avseende på verksamhetstyp. Eftersom uppdragsgivaren, STUNS Energi, till en bör-
jan ville ha bred utgångspunkt intervjuades både gårdar med växtodling, mjölk- och köttproduktion samt
ekologisk och konventionell.

3.1.1 Design av intervjuer

Utformningen av intervjufrågorna gjordes med hänsyn till vilken typ av svar som önskades samt i vilken ut-
sträckning frågorna skulle vara fria för tolkning för personen som intervjuades. Viktigt var att alla aspekter
och områden inkluderades i intervjun samt att det inte fanns överflödiga frågor (Patel & Davidsson 2011,
s. 86-87). Frågorna sållades ut och markerades med olika prioritering för att få med så mycket information
som möjligt utan att riskera att det blev för tröttsamt för intervjupersonen.

Val av strukturering resulterade i dels kvantitativa frågor angående ren fakta kring jordbruket, dels re-
lativt öppna diskussionsfrågor. Grad av standardisering, hur mycket ansvar som intervjuare har, ansågs bli
någorlunda hög då frågornas ordning och utformning var förhållandevis fri för intervjuaren. Detta möjlig-
gjorde att intervjun kunde anpassas efter intervjupersonen och att det fanns gott om utrymme för svar och
tolkningar (Patel & Davidsson 2011).

3.2 Genomförande av intervjuer

Med hänsyn till struktureringsgrad kan intervjuerna falla in under kvalitativa intervjuer, där syftet främst
var att identifiera och förstå åsikter hos intervjupersonerna. Under intervjuerna var det tre personer som
förde intervjun framåt, detta för att få en bred kunskapsbas och så omfattande anteckningar som möjligt
(Patel & Davidsson 2011, s.86-87). Intervjuerna inleddes med kvantitativa frågor som berörde verksamhe-
ten och energiförbrukningen. Därefter efterfrågades intervjupersonernas synsätt på förnybar energi och en
omställning från fossila bränslen inom jordbruket. Om tid fanns frågades det om vem personen ansåg vara
ansvarig vid en omställning, eller till och med importstopp av fossila bränslen se bilaga 9.2.

4 Bakgrund
För att kunna göra bedömningar om Sveriges självförsörjandegrad både i dagsläget och i framtiden behövs
en bred grund av information i ämnet. I detta avsnitt presenteras information om självförsörjandegrad,
energiförbrukning, handelsgödsel, drivmedel och jordbruksmaskiner.

4.1 Självförsörjandegrad

Självförsörjandegraden är ett mått på hur självförsörjande ett land är inom exemeplvis energi, drivmedel el-
ler livsmedel. Självförsörjandegraden definieras som landets produktion dividerat med dess konsumtion inom
ett visst område (Bergström 2015). Landets självförsörjandegrad kan således skilja sig åt beroende på inom
vilken aspekt undersökningen görs. Samma land kan ha en god självförsörjandegrad med hänsyn till energi
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och drivmedel, men sämre självförsörjandegrad med avseende på livsmedelsproduktion. Att göra exakta be-
räkningar kring ett lands totala självförsörjandegrad kan således vara svårt och bygger i stor utsträckning
på mätningar över lång tid (Nilsson 2015).

Genom att minska sitt importberoende och sörja för en högre självförsörjandegrad inom jordbruket ges
goda möjligheter för att uppnå ett mer självförsörjande jordbruk i Sverige. En högre självförsörjandegrad är
ofta mer hållbart ur en ekonomisk och miljömässig synpunkt, men inte alltid praktiskt genomförbart eller
tillräckligt åtråvärd i dagens samhälle. I detta avsnitt undersöks självförsörjandegraden inom drivmedel-
och livsmedelsproduktion för Sverige, Norge, Danmark och Finland i syfte att sammanfatta information och
identifiera skillnader mellan länderna.

4.1.1 Sveriges självförsörjandegrad

Inom livsmedelsproduktion anses Sveriges självförsörjandegrad vara ca 50 %, men en stor andel av fossila
drivmedlen är importerade. Harald Svensson, som jobbar för Jordbruksverket, bekräftar i en intervju med
Sveriges Radio om svårigheterna med att uppskatta Sveriges självförsörjandegrad. Det svenska jordbruket är
i dagsläget beroende av import för att hållas i drift (Nilsson 2015). Enligt Svensson skulle Sverige inte klara
sig många dagar utan import av varor som är nödvändiga för det svenska jordbruket som till exempel djur-
foder, handelsgödsel och drivmedel. En av de största orsakerna som begränsar Sveriges självförsörjandegrad
anses vara importen av fossila bränslen till de maskiner som krävs för att driva jordbruk (Meny 2017). På
grund av att den svenska maskinparken drivs med fossila bränslen som produceras utanför landets gränser
hävdar Therese Frisell, som jobbar på Livsmedelsverket, att Sveriges självförsörjandegrad är nästintill 0 %
(Bergström 2015). Sverige har goda förhållanden för sol- och vindkraft, men är idag beroende av import av
drivmedel. Främst gäller det import av råolja som omvandlas till diesel för att driva de jordbruksmaskiner
som krävs för att producera livsmedel inom landets gränser (Ciszuk 2015).

4.1.2 Självförsörjandegrad i Skandinavien

I Norden råder en relativt kort växtsäsong med varma somrar och kalla vintermånader. Detta medför att det
nordiska jordbruket i generationer fokuserat på råvaror och livsmedel som är anpassade för rådande klimat
och förutsättningar. Men dessa förutsättningar skiljer sig mycket åt även mellan de nordiska länderna, vilket
påverkar ländernas importberoende och självförsörjandegrad. För att få en bredare kunskap om Sveriges
förutsättningar för ett självförsörjande jordbruk är det intressant att jämföra likheter och skillnader med de
nordiska grannländerna.

Norge har en hög självförsörjandegrad vad gäller kött, drivmedel och havsmat där de i princip är själv-
försörjande på grund av goda råvarutillgångar i landet. Självförjandegraden inom det norska jordbruket är
betydligt lägre och är i dagsläget ca 37 %, detta på grund av att de importerar mycket spannmål (Go-
vernment.no 2015), (Henningsson 2014). Norge har en kortare växtsäsong då somrarna är svala samt att
jordarna inte är lika näringsrika som exempelvis i Sverige. Detta har medfört att Norge inte satsat lika
mycket på utveckling av jordbruket (Goverment.no 2015). Landet anses vara självförsörjande med avseende
på drivmedel och fiskproduktion tack vare naturlig tillgång på råolja, naturgas och rika fiskbestånd i havet
(Nationalencyklopedin u.å.).

Inom livsmedelsproduktionen har Finland en mycket hög självförsörjandegrad på 80 %, den näst högsta
i Norden, men har samtidigt ett utbrett skogsbruk som är beroende av import av drivmedel till jordbruks-
maskiner (Nyholm & Skogh u.å.). Då Finland inte har några betydande råvarutillgångar till drivmedel
behöver de finska raffinaderierna förlita sig på importerad råolja, vilket gör att Finlands självförsörjandegrad
inom drivmedel uppskattas vara 0 % (Lynch 2003). Klimatet i Finland liknar det svenska, men med kortare
växtsäsong och kallare vintrar. Närmare 3/4 av Finlands yta är skogbevuxen, vilket gör skogen till en av
landets viktigaste råvaror.

7



Ur ett ekonomiskt perspektiv är de viktigaste jordbruksprodukterna i Finland mjölk, spannmål, potatis
samt köttproduktion (Meny 2017). Landets energiförsörjning utgörs av ca 45 % fossila bränslen, där hela
landets behov utgörs av import, utom en liten del som utgörs av inhemsk torv (Nyholm & Skogh u.å.). Fin-
land är framförallt importberoende av viktiga kemikalier, drivmedel och livsmedel (Nationalencyklopedin
u.å.).

Självförsörjandegraden i Danmark med avseende på livsmedel anses vara nästintill 100 % då de exporte-
rar mycket stora mängder kött, mjölk och spannmål (Danish Agriculture & Food Council) (Erlandsson u.å.).
Danmark har en betydligt högre självförsörjandegrad inom livsmedel än övriga nordiska länder, vilket anses
bero på de bördiga jordarna samt ett mildare klimat som ger längre växtsäsong. Danmark har satsat på
expandering av vindkraft, men eftersom det finns sparsamt med råvarutillgångar är de beroende av import
av drivmedel och råmaterial (Nationalencyklopedin u.å.).

Tabell 1: Nedan visas självförsörjandegraden för de nordiska länderna i avseende på livsmedel och fossila
drivmedel samt medlemskap i EU och landets viktigaste importprodukter presenteras.

Sverige Norge Danmark Finland
Självförsörjandegrad
( inom livsmedel ) 50 % 37 % 100 % 80 %

Självförsörjandegrad
( fossila drivmedel ) 0 % 100 % - 0 %

EU-medborgare Ja Nej Ja Ja

4.2 Elförbrukning

4.2.1 Sveriges elproduktion

I dagsläget sker det en nettoexport av el från Sverige, dock kommer en tredjedel av elen vi använder från
svenska kärnkraftverk. För att driva kärnkraftverk krävs uran som importeras från gruvdrift i andra län-
der (Energiföretagen 2017). Sverige är alltså inte självförsörjande med avseende på el, trots en nettoexport.
En bedömning från Naturskyddsföreningen, gjord år 2015, visade att kärnkraftens energitillverkning skulle
kunna ersättas av solel om alla södervända byggnadsytor i Sverige täcktes med solceller, om produktion
beräknas på årsbasis (Naturskyddsföreningen 2015).

Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst elpris, framförallt med avseende på el inom industrin (Eu-
rostat 2017). Trots dagens låga elpris finns en trend mot ett stigande elpris, vilket förutsägs fortsätta stiga
(Energimyndigheten 2016). När den ekonomiska lönsamheten av solel undersöks är elpriset en viktig faktor.
Ett högre elpris gör lokala solelsanläggningar mer lönsamma för lantbrukare, vilket har en positiv inverkan
på solelsproduktionen. Ett redan lågt elpris leder till att den ekonomiska vinsten till följd av installation av
solpaneler minskar.

Svenska lantbrukare har generellt en fördelaktig elkostnad då de inte betalar skatt på den förbrukade elen.
Istället betalar de endast 0,5 öre per använd kWh el, vilket är markant mindre än elskatten på 29,5 öre/kWh
(Skatteverket u.å.), (Compricer 2017). När svenska lantbrukare ska teckna elavtal är den vanligaste avtals-
formen ett rörligt elavtal (SCB 2017). Detta medför större möjligheter till ökad lönsamhet.

4.2.2 Solceller

Principen för en solcell är att omvandla solens ljus till energi. Den energi som fås från solinstrålningen gene-
rerar sedan en likström som exempelvis kan användas till att driva en radio, ångturbin eller tillverka vätgas
(Svensk Solenergi 2015). En vanlig teknik för att skapa en likström i en solcell är att använda sig av en så
kallad pn-övergång i kisellager. För att processen ska fungera krävs halvledande egenskaper hos kisellagren.
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Denna egenskap skapas när atomer i den kristallina strukturen byts ut mot andra atomer med en annan
laddning. I p-dopningen byts en, eller flera, kiselatomer ut mot atomer med lägre elektrontäthet, exempelvis
aluminium. På så vis skapas ett underskott av elektroner i kisellagret som övriga elektroner försöker fylla igen
och därmed har en elektronrörelse skapats. Principen för n-dopningen är densamma som för p-dopningen,
men istället byts kiselatomen ut mot en annan atom med högre elektrontäthet, exempelvis fosfor. Dessa
två processer tillsammans kallas pn-övergången och det har då skapats en elektrisk potential mellan de två
lagerna, vilka sammansluts med en extern krets (Solarlab 2016).

Dagens användning av solceller består till stor del av att försörja fritidshus, båtar och andra mindre sy-
stem med ström. Dessa är inte anslutna till nätet utan utgörs av solceller, en laddningsregulator och ett
batteri vilket kan försörja små system som belysning, tv och liknande. Nätanslutna solceller, antingen mark-
baserade eller fastmonterade på byggnader, blir alltmer framträdande på marknaden och består ofta av större
system (Svenska Solenergi 2015). Idag står solenergi för ca 0,1 % av den totala energikonsumtionen i Sverige
(Vattenfall 2017).

Problematiken kring solceller är dess låga verkningsgrad, dvs. kvoten mellan den energi som erhålls och
den energi som tillförs av solen. De solceller som finns ute på marknaden idag har en verkningsgrad på
ca 12-16 %, vilket innebär att andelen energi som inte absorberas är stor (Energimynigheten 2016). Verk-
ningsgraden sjunker ytterligare någon enhet när solceller seriekopplas och bildar solpaneler. En kommersiell
solpanel på 1 m2 kan generera 150 W under en solig dag i Sverige då solinstrålningen har en effekt på ca 1
kW/m2. Denna effekt beräknas träffa solpanelen ca 1000 timmar under ett år vilket innebär att den genom-
snittliga solinstrålningen på ett år i Sverige är ca 1000 kWh/m2, där de skillnader som finns delvis beror på
geografisk placering (Vattenfall 2017). Idag bedrivs forskning kring hur solcellernas verkningsgrad kan ökas
(Uppsala Universitet 2017).

Solceller har flera användningsområden och skulle kunna generera el till eldrivna fordon och i dagsläget
pågår flera forskningsprojekt kring hur man kan skapa vätgas av vatten med hjälp av solceller. Denna prin-
cip baseras på att klyva vatten så att restprodukterna blir vätgas och syrgas. Fördelen med vattenklyvningen
är att restprodukterna inte bidrar till ökad klimatpåverkan samt att när vätgasen sedan används i bränslecel-
ler blir förbränningsprodukten vatten. En annan fördel anses vara vätgasens utvecklingspotential (Paulsson
2014).

Det finns stöd att söka från regeringen vid en installation av solenergi och det är Energimyndigheten som
fördelar dessa till länsstyrelserna i landet. Stödet går att söka för installation av alla typer av nätanslutna
solcellssystem eller solel/solvärmehybridsystem. Fr.o.m. 1 januari 2015 är det maximala sökbara stödet 30
% till företag och beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Det högsta möjliga stödet
ligger på 1,2 miljoner kronor per solcellssystem. De stödberättigade kostnader per installerad kilowatt elekt-
risk toppeffekt får uppgå till 37 000 kronor plus moms. I höstbudgeten 2015 meddelade regeringen att de
ökar satsningen på solceller till 225 miljoner kronor år 2016 och därefter 390 miljoner kronor varje år mellan
2017-2019 - en ökad satsning på totalt 1,4 miljarder kronor (Energimyndigheten 2015).

4.2.3 Vindkraft

Det finns många olika vindkraftverk på marknaden, men de som används för gårdar och lantbruk kallas
gårdsverk. Benämningen gårdsverk kommer ursprungligen ifrån Plan- och Bygglagen och är enligt definition
ett verk som är högre än 20 meter över markytan som är placerat på ett avstånd från tomtgränsen som är
kortare än vindkraftverkets höjd över marken. Det gäller också att verket är fastmonterat på en byggnad
eller har en vindturbin vars diameter är större än tre meter. Dessa verk kräver ett bygglov (SFS 2011:338).
Gårdsverk får inte vara anmälningspliktiga, enligt miljöbalken, vilket det blir om verk inklusive rotorblad är
högre än 50 meter samt om det är två eller flera verk som står tillsammans (Källner 2012).

Det viktigaste för att vindkraftverkets årliga produktionen av el, och följaktligen lönsamheten, är tillgången
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på vind. Då det är en väsentlig skillnad på bra och dålig vind är placeringen det som avgör om det är en
ekonomiskt effektiv investering. Det är därför viktigt att göra en vindmätning eller använda sig av vindkartor
för att få en uppfattning om investeringslönsamheten (Källner 2012).

Det finns flera producenter och distributörer av gårdsverk i Sverige idag. Verken har en maximal effekt
på ca 11-43 kW om det blåser 11 m/s, vilket ger en årlig produktion på maximalt 50 000 kWh/år (vid 5 m/s
i navhöjd). En del av verken har batteri eller möjlighet till Ö-drift vilket innebär att de inte behöver upp-
koppling till elnätet medan andra kräver uppkoppling. Det finns många företag utomlands som producerar
vindkraftverk, varav en del har återförsäljare i Sverige (Ruin 2016). Det går att ansöka om skattereduktion
för överskottsel som ansluts till elnätet upp till 60 öre per kWh, dock max 18 000 kronor/år. Det går däremot
inte att söka skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget av el. För att ansöka om skattereduktion
måste producenten räknas som mikroproducent och därför inte ha en säkring som överstiger 100 ampere i
anslutningspunkten (Energimyndigheten 2015).

4.3 Gödsel

För flera lantbruk är användandet av gödsel en förutsättning för att produktionen på gården ska bli gynn-
sam. Valet av gödselmedel har stor betydelse för klimatpåverkan, tillväxt och ekonomi. Inom det svenska
lantbruket används idag framförallt handelsgödsel och stallgödsel, där handelsgödsel står för en betydande
del av lantbrukets energianvändning. Gödsel är en viktig del av jordbruket, då mycket näring tas från marken
vid skörd. Denna näring måste återföras till marken för att växtligheten ska trivas, vilket kan göras i form
av gödsel. För att uppnå ett mer självförsörjande jordbruk är det intressant att undersöka egenskaper, fram-
ställning och klimatpåverkan för olika gödselmedel. I detta stycke behandlas information om handelsgödsel,
stallgödsel och biokol där fokus ligger på dess framställning och egenskaper.

4.3.1 Handelsgödsel

Handelsgödsel, även kallat konstgödsel och mineralgödsel, är ett gödningsmedel som består av oorganiskt
material. Handelsgödsel innehåller framförallt makronäringsämnen som kväve, fosfor och kalium, men även
relativt höga halter av svavel, kalcium och magnesium. Detta är ämnen som växter behöver mycket av
medan mikroämnen, såsom koppar, kobolt, järn och zink, är ämnen som växterna kräver i en mycket mindre
omfattning. Handelsgödsel produceras till stor del från kväve i luften och resultatet är ofta i form av granulat
men det finns även i flytande form. Användandet av denna typ av gödsel har ökat i takt med mekaniseringen
av jordbruket som brutit de naturliga kretsloppen av näringsämnen, vilket i sin tur skett på grund av
utvecklingen av jordbruket och separerandet av djurhållning och växtodling (Granström & Hubendick u.å.).
När användandet av handelsgödsel sker för frekvent och i för höga koncentrationer kan grödorna svara med
reducerad respons på grund av urlakning av näringsämnen i marken (Granström & Hubendick u.å.).

4.3.2 Klimatpåverkan från handelsgödsel

Med hjälp av en livscykelanalys av handelsgödsels tillverkning, transport, användning och påverkan på
skörd är det enklare att se vad som bör åtgärdas för att minimera klimatpåverkan. Detta på grund av att
samtliga moment i livscykeln bidrar till utsläpp av växthusgaser. Olika produktionssätt och typer av mine-
ralgödsel bidrar till olika mängd utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid och lustgas, men har även olika
användningsområden och effektivitet på skilda grödor. Den vanligaste kvävekällan inom Europas jordbruk
är ammoniumnitrat som tillverkas av antingen ammoniak eller salpetersyra. Exempel på handelsgödsel som
innehåller ammuniumnitrat är NP, NPK och Axan, vars miljöpåverkan beror på hur energiåtgången vid
utvinning från ammoniak samt avgången av lustgas vid framställning från salpetersyra (Yara 2010).

Den svenska märkningen för klimatcertifiering av mat betyder att utsläppen vid tillverkning måste vara
mindre än 4 kg CO2-ekvivalenter per kg-N. CO2-ekv. är ett uttryck för att jämföra växthusgaser och ut-
trycket beror på hur många gånger starkare inverkan gasen har på klimatet jämfört med koldioxid (t.ex.
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motsvarar 1 kg lustgas 296 kg koldioxid). Om bästa möjliga teknik (BAT), något som är definierat av EU,
skulle användas i tillverkningen av mineralgödsel hade den allmänna utsläppsnivån legat på 3,6 kg CO2-ekv.
per kg-N, vilket är ca 50 % lägre än vad en genomsnittlig europeisk anläggning släpper ut (Yara 2010). Det
totala utsläppet vid tillverkning och användning blir därmed 9,2 kg CO2-ekv. per kg-N.

Val av handelsgödsel är avgörande för klimatpåverkan. Olika jordar har individuella egenskaper och för-
utsättningar och kräver därmed varierande behandling. För europeiska jordbruk är ammoniumnitrat mest
effektiv och miljövänlig. Urea är ett syntetiskt framställt organiskt gödsel och har mindre miljöpåverkan vid
tillverkning. Dock större påverkan vid användning, dels till följd av lustgasavgång genom nitrifikationsproces-
ser i marken, dels som ett resultat av att mer ammoniak utsöndras till atmosfären än när ammoniumnitrat
används (Yara 2010).

Tillverkningen av handelsgödsel kräver mycket energi och genom hela dess livscykeln sker utsläpp som
påverkar klimat i en negativ mening. Yara, en svensk tillverkare av handelsgödsel, har utvecklat en katalysa-
torteknik som minskar utsläppen av lustgas från tillverkning av salpetersyra med 90 % vilket ger ett utsläpp
lägre än den då BAT används. För att minska klimatpåverkan och reducera förlusten av kväve på grund
av urlakning, denitrifikation och ammoniakavgång måste hänsyn tas till vilken form av kväve som används,
hur stor mängd och vid vilken tidpunkt mineralgödsel tillsätts. Kväveeffektiviteten måste optimeras och
lustgasutsläppen minimeras. Detta är något som måste beräknas och avgöras noga från gård till gård, en
stor mängd gödsel betyder inte att grödorna nödvändigtvis frodas och att produktiviteten maximeras (Yara
2010).

4.3.3 Åtgärder för att minska klimatpåverkan

Genomförbara åtgärder för att minska klimatpåverkan bör vara att öka energieffektiviteten vid tillverkningen
av ammoniumnitrat samt att maximera användandet av katalysatorer för att reducera lustgasutsläpp. En
stor källa till utsläppen är själva användandet av mineralgödsel och på detta område kan mycket göras för att
dessa ska reduceras. Här är det viktigt att gödsla efter olika grödors faktiska behov av just det ämnen som
det aktuella handelsgödsel innehåller samt att se till att applicera näringsämnet vid rätt tidpunkt för optimal
upptagning. Att välja rätt typ av mineralgödsel efter jordtyp är viktigt för att minska utsläpp och dessutom
att utnyttja och bruka stallgödsel för att dess effekt ska bli optimal. Biologisk kvävefixering i biomassa är
ett alternativt som kan minska användandet av mineralgödsel och dessutom en viktig del i kvävets kretslopp
(Yara 2010).

4.3.4 Energi och åtgång

Den totala klimatpåverkan från tillverkning av ammoniumnitrat då BAT används är 3,6 kg CO2ekv. per kg-N
för en genomsnittlig fabrik (Yara, 2010). Nedan listas processerna för handelsgödsel och dess klimatpåverkan.

• Tillverkning från ammoniak: Den mest effektiva källan för att binda kväve är naturgas. Ca 5 % av
världens naturgas går åt till just detta, något som motsvarar 2 % av världens energiproduktion (Wi-
kipedia 2016). För att binda kvävet krävs energi och en typisk europeisk fabrik har en genomsnittlig
energianvändning på 35,2 GJ per ton ammoniak. Om BAT används sjunker förbrukningen till 31,8 GJ
per ton ammoniak, vilket motsvara ca 2,2 kg CO2-ekv. per kg-N i ammoniumnitratet (Yara 2010).

• Tillverkning från salpetersyra: Vid denna tillverkning frigörs lustgas och utan rening släpps 7,5 kg N2O
per ton salpetersyra ut. Om katalytisk rening och BAT används minskar detta markant till 1,8 kg N2O
per ton salpetersyra, vilket motsvarar 1,3 kg CO2-ekv. per kg-N i ammoniumnitratet (Yara 2010).

• Granulat: För att få ett fast gödsel granuleras lösningen vilket kräver ca 0,5 GJ per ton produkt. Detta
kan sättas ekvivalent med 0,1 kg CO2-ekv. per kg-N (Yara 2010).
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• Transport: Vid transport att handelsgödsel från anläggning till mellanhand och slutligen konsument
uppskattas det europeiska genomsnittliga utsläppet motsvara ca 0,1 kg CO2-ekv. per kg-N (Yara 2010).

Lustgas frigörs från marken vid användning av gödsel till följd av naturliga markprocesser som sker för både
oorganiskt och organiskt bundet kväve. Ca 5,6 kg CO2-ekv. per kg-N släpps ut vid bruk av handelsgödsel,
inklusive utsläpp från jordbruksmaskiner som körs vid utspridning och kalkning (Yara 2010). I Sverige
använder jordbruket ca 17 TWh, varav 12 går till växtodling och ca 2 TWH till mineralgödseltillverkning
(Bertilsson 2008).

4.3.5 Stallgödsel

Stallgödsel är organiskt material som består av spillning, urin, strömedel och vatten. Det används för att
förbättra mullhalten i åkermark och innehåller både makro- och mikronäringsämnen, varav de viktigaste är
kväve, fosfor och kalium. Hur stor utsträckning av ett visst ämne som används beror på vilken typ av djur
som producerat materialet, vilket foder som använts, hur det har komposterats och hanterats samt vilka till-
satser som är inblandat. Jordbruksverket rekommenderar att sprida stallgödsel innan vår- och höstoljeväxter
sås samt att det är viktigt att bruka eller mylla ner växtnäringen tidigt för att minimera kväveförluster
i form av ammoniakavgång. Dessa förluster kan minskas med 20 respektive 10 % om det bearbetas ner i
jorden omgående (Jordbruksverket 2016). Stallgödsel bör användas i så stor utsträckning som möjligt för
att maximera effekten medan handelsgödsel ska ses som ett komplement. En viktig aspekt att ta hänsyn till
vad gäller mineralgödsel och stallgödsel är att dessa två olika former inte konkurrerar med varandra utan
ett samspel dem emellan bidrar oftast till störst skörd (Bertilsson 2008).

4.3.6 Biokol

Biokol produceras under kontrollerade förhållanden av biomassa och motsvarar i princip träkol. Det är fram-
taget av förnybart material, t.ex. trä, halm och olivkärnor, och de kontrollerade förhållanden i produktionen
avser att minska utsläpp och bildning av farliga ämnen. Tanken bakom biokol är att det ska verka som en
kolsänka, att kolet som biomassan tar upp från luften via fotosyntesen ska förvaras i biokolet under lång
tid och inte övergå till koldioxid på kort sikt. Därav bör det inte användas som vanlig träkol eller för att
producera värme. När biomassa görs om till biokol stabiliseras dess kolstruktur och på så sätt binds kolet in
och blir svårnedbrytbart (Branschföreningen Biokol Sverige u.å.).

De främsta användningsområdena för biokol är till jordförbättring, djurfoder, filtermaterial till vattenrening
samt att minska näringsläckage (Branschföreningen Biokol Sverige u.å.). Mest relevant för denna rapport
är funktionerna för att reducera näringsläckage samt som jordförbättrare. Biokol har egenskaper som liknar
humus men med fördelen att det inte bryts ned lika snabbt. Det fungerar vatten- och näringshållande, luckrar
jorden samt gynnar mikroorganismer, detta på grund av sin stora, inre, ihåliga yta. En jord med inblandning
av biokol ger generellt sett högre växttillgänglig vattenhalt samt bättre näringsbindande förmåga än en jord
utan biokol. Dock är det viktigt att låta kolet ligga i gödsel, nässelvatten eller liknande innan applicering i
jord, så att det mättats på näringsämnen (fosfor och kväve) innan det blandas med jorden. Görs inte detta
kan skörden minska på grund av att biokolet tar upp näring från marken som grödorna egentligen skulle
behövt. En annan fördel med att tillsätta biokol till gödsel är att minska näringsläckage till luften. Om
ammoniumkväve binds till kolet blir gödslet rikare på näring och en mindre del kväve, i form av ammoniak,
läcker ut, vilket i annat fall skulle kunna bidra till övergödning och surt regn (Branschföreningen Biokol
Sverige u.å).

4.4 Drivmedel

Inom det svenska lantbruket är diesel den vanligaste typen av drivmedel och det flesta jordbruksmaskiner
som används idag är dieseldrivna (Energimyndigheten 2017). Då Sverige saknar egna råvarutillgångar för
framställning av diesel behöver råolja importeras och därefter omvandlas till drivmedel. För att undersöka
möjligheter kring ett självförsörjande jordbruk, som inte är beroende av importerat råmaterial, är det viktigt
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att känna till hur befintliga samt alternativa drivmedel produceras och fungerar. Det är även viktigt att
studera de olika drivmedlens för- och nackdelar, framställning samt dess användningsområden. I detta avsnitt
presenteras fakta om olika drivmedel som används eller kan tänkas användas inom det svenska jordbruket,
där samtliga drivmedel kan produceras inom Sveriges gränser.
Följande tabell ger en överblick av hur mycket olja som importeras i Skandinaviens länder.

Tabell 2: visar nettoimporten av primärenergi för de nordiska länderna, motsvarande en mängd ton råolja.
Tabellen visar även ländernas oljeimportberoende uttryckt i procent av landets behov.

Sverige Norge Danmark Finland
Oljeimportberoende

( angivet i % år 2014 ) 102 % - 653 % - 6 % 95 %

Nettoimport av
primärenergi
( år 2014 )

Motsvarande
+ 15 991
ton råolja

Motsvarande
- 167 357
ton råolja

Motsvarande
+ 2 259

ton råolja

Motsvarande
+ 16 191
ton råolja

De värden som presenteras i tabell 2 baseras på tabellvärden som erhållits från Eurostat (Eurostat 2016),
(Eurostat 2016). Här anges oljeimportberoendet för varje land uttryckt som % av vad landet behöver samt
nettoimport av primärenergi under 2014. Från tabellen ser vi att både Sverige och Finland är mycket beroende
av oljeimport medan Norge och Danmark är självförsörjande. Import av primärenergi innebär import av en
naturresurs som inte genomgått någon typ av omvandling, exempelvis råolja, stenkol och solljus. Ett positivt
värde på nettoimporten innebär att landet importerar primärenergi och ett negativt värde innebär att landet
exporterar primärenergi. Vi ser att Sverige och Finland har en högre nettoimport av primärenergi, medan
Danmark har ett betydligt lägre importbehov. Norge exporterar en hög andel primärenergi.

4.4.1 Diesel

Det vanligaste drivmedlet inom svenskt jordbruk är diesel, vilken även används inom transportsektorn samt
för elförsörjning. Tillverkningen av diesel sker genom att bearbeta råolja i ett oljeraffinaderi, men endast
1/3 av råoljan blir till användbar diesel. Eftersom diesel är en en begränsad, icke förnybar energikälla in-
nebär detta utöver en stor miljöpåverkan även en ohållbar framtidslösning. Det finns flertalet faktorer som
påverkar marknadspriset av diesel, främst kostnaden av råolja som köpts av raffinaderierna samt regional
skattesättning (EIA u.å.).

4.4.2 Biodiesel

Biodiesel är en förnybar energikälla gjord på vegetabiliska oljor eller djurfett, vanligtvis rapsolja, solrosolja
eller sojabönsolja. I flertalet länder används biodiesel som ett komplement till vanlig diesel för att minska
miljöpåverkan. För att kunna ersätta diesel krävs ett substitut vars egenskaper medför kompatibilitet med
befintliga dieselmotorer, är ekonomiskt fördelaktigt samt marknadsmässigt tillgängligt. Så länge råmateria-
let innehåller tillräckligt mängd lämpliga fria fettsyror kan biodiesel framställas av olika typer av biomassa.
Råmaterialet omvandlas till biodiesel genom en process kallad transesterifikation (EIA u.å.).

För att producera ca 100 kg biodiesel krävs lika mycket vegetabilisk råolja samt 10-15 kg alkohol (Nogueira
2010). Biodieselns kemiska egenskaper är likt kommersiell diesel, vilket gör biodiesel till ett bra produktsub-
stitut. Biodiesel blandas ofta med kommersiell diesel när det används i fordon, främst med procentsatserna
2 % (B2), 5 % (B5) eller 20 % (B20) biodiesel. I vissa fall kan även 100 % biodiesel användas som biodiesel
(EIA u.å.).

4.4.3 Syntesgas

Syntesgas kan används för att producera flera olika typer av drivmedel, som syntetiskt diesel, vätgas och
DMR . I figur 1 visas de vanligaste processerna som används för att framställning av dessa bränslen. Det finns
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andra processer som inte redovisas i flödesschemat då dessa inte är lika vanligt förekommande. Processerna
som används beskrivs närmre i det stycken som berör respektive drivmedel.

Figur 1: De vanligaste processerna som resulterar i drivmedel producerade från råvaror, via syntesgas (Bergh
& Pettersson 2002, Bioenergiportalen 2009). De gröna lådorna med rundade hörn står för processer medan
de blå rektanglarna visar produkter.

4.4.4 Syntetisk diesel

Syntetisk diesel kan tillverkas på flera olika sätt, eftersom det är relativt oberoende av startråvara. Syntetisk
diesel kallas ofta för FT-diesel eftersom Fischer–Tropsch-processen används under tillverkningen. Beroende
på vilken startråvara som används vid produktionen har hela processen olika namn; GTL, BTL och CTL,
vilket står för Gas-, Biomass- samt Coal-to-liquid (Bioenergiportalen 2008). För att framställa FT-diesel
från biomassa krävs fem steg. Först sker en atmosfärisk förgasning, sedan en syntetgasrening där gasen renas
från bland annat damm och tjära innan det sker en kompression av syntetgasen. Efter det sker ytterligare
en rening där bland annat svavelväte, karbonylsulfid och koldioxid samlas upp och tas bort från bränslet.
Till sist kan FT-processen användas (Kim et al. 2016).

4.4.5 Vätgas och bränsleceller

Väte är ett av de vanligaste grundämnena på jorden och vid normalt lufttryck och temperatur är det i gas-
form. Det finns däremot inte stor mängd väte i fri form, utan det är ofta bundet i olika föreningar, exempelvis
vatten och kolhydrater. För att utvinna den energin som vätgasen kan bära måste den framställas ur dessa
föreningar (Zagroba 2014).

Vätgas kan framställas från naturgas som ångreformeras, vilket är en process som sker vid högt tryck och
höga temperaturer. Ångreformeringsprocessen är en endoterm reaktion och kräver stora mängder energi.
Från processen bildas en syntesgas, vilken innehåller mycket vätgas. Det finns även andra metoder för att
omvandla naturgas till syntesgas, men dessa resulterar inte i en lika vätgasrik syntesgas. Syntesgasen utsätts
sedan för en vattengasskiftesreakton där kolmonoxid och vatten tillsammans bildar koldioxid och ytterligare
vätgas. En vanlig metod för att rena gasen från koldioxid är att den skrubbas med etanolaminlösningar men
det finns flertalet andra metoder som kan användas för att göra gasen koldioxidfri (Bergh & Pettersson 2002).

En annan metod som används för att producera vätgas är framställning genom elektrolys. Metoden går
ut på att vatten spjälkas till vät- och syrgas med hjälp av solenergi (Yilancia, Dincerb & Ozturka 2009).
Även andra energikällor än solenergi kan användas men principen kommer vara densamma. Detta innebär
att den energi som produceras med hjälp av solenergi kan lagras som vätgas, men ett problem med att lagra

14



energi i vätgas är att vätgasen tar upp stor plats. Detta löses genom att komprimera gasen med temperatur-
och tryckförändringar, vilket gör att gasen går över till flytande form (Ren, Zhong & Zhang 2014). För att
sedan utvinna energin kan en bränslecell användas, vilken omvandlar den kemiskt lagrade energin i vätgasen
till elektricitet och värme (Härnösand Energi & Miljö 2015)

4.4.6 Biogas

Biogas är ett helt förnybart drivmedel som framställs av organiskt nedbrytbart material, exempelvis matav-
fall, avloppsslam, slaktavfall och grödor/gödsel. Mikroorganismer bryter ned materialet i en anaerob miljö
och bildar då främst metan och koldioxid (men även kvävgas, ammoniak och vätesulfid) som sedan används
för att driva fordon (Aga 2017).

Råvaran i biogasproduktion kallas substrat och består av det organiska materialet beskrivet ovan. För att
mikroorganismerna, som alltså agerar som nedbrytare, ska vara så effektiva som möjligt krävs att substratet
innehåller b.l.a. kol, kväve, fosfor och vitaminer. En relativt hög C/N-kvot är även viktigt för att mikroberna
ska frodas. Kvoten bör vara ca 30 för att dess cellmetabolism ska vara gynnsam. Av dessa anledningar är det
därför viktigt att det slutgiltiga substratet som används är en blandning av olika organiska material, vilket
ger en effektivare utvinning av biogas (Biogasportalen 2015).

Vissa substrat behöver förbehandlas för att biogasproduktionen ska vara effektiv. Det kan exempelvis göras
genom sönderdelning till mindre partiklar (malning), eller genom att substratet blöts upp alternativt av-
vattnas. Animaliska produkter, som slaktavfall och gödsel, behöver hygieniseras innan det kan bearbetas av
mikroorganismerna. Denna process består oftast av att materialet hettas upp till 70� C för att sedan hålla
konstant temperatur i en timme. Därefter inleds rötningen, som är den process då själva biogasen bildas,
vilket sker i en rötkammare. Första stadiet i processen är hydrolysen, där enzymerna och mikroberna bryter
ner substratet till mindre, enklare föreningar. Därefter inleds fermentationen, jäsning, då alkoholer, vätgas
och fettsyror bildas. Med hjälp av en unik grupp mikroorganismer omvandlas dessa mellanprodukter till
biogas, som mestadels består av metangas och koldioxid. Denna gas innehåller ca 45-85 % metan, 15-45
% koldioxid samt små mängder vattenånga och andra föreningar och utvinns oftast från den övre delen av
rötkammaren medan rötresten, som kan användas som biogödsel, utvinns från nedre delen (Biogasportalen
2015).

För att gasen ska kunna användas som bränsle i fordon behöver den ha en metanhalt på ca 98 %, vil-
ket erhålls genom uppgradering. Uppgradering kan ske genom tryckvattenabsorption, membranteknik eller
processintern metananrikning. Även om tryckvattenabsorption är den vanligast förekommande tekniken går
samtliga processer ut på att anrika metangasen och avskilja koldioxid samt avlägsna vatten och andra för-
oreningar (Biogasportalen 2015).

4.4.7 Etanol

Etanolen utvinns på liknande sätt som biogas, främst från energiskog, och räknas som en förnybar energikälla.
Den metod som används för att tillverka etanol är primärt jäsning av kolhydratrika råvaror (Botström 2015).
Detta görs genom att hydratisera eten, där vatten har en katalyserande effekt (Nationalencyklopedin 2017).
Reaktionsformeln ser ut enligt följande:

C2H4 +H2O��! C2H5OH

För att kunna använda etanol som drivmedel i fordon blandas det ofta ut med bensin, i olika hög grad.
Ofta används E85, vilken innehåller 51-83 % etanol. Hur stor andel etanol som finns i drivmedlet beror
på geografi och årstid. Att använda ren etanol (E100) vid kalla klimat kan orsaka problem för motorerna
(Nationalencyklopedin u.å.).
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4.4.8 DME

DME, dimetyleter, är ett drivmedel som kan produceras från naturgas, organiskt avfall eller biomassa.
Utgångsprodukten görs till syntesgas, med samma process som föranleder både vätgas- och FTD-produktion.
Sedan sker en syntes i två steg där ursprungsmaterialet först med hjälp av en katalysator övergår i metanol
och sedan extraheras vatten från metanolen med hjälp av en annan katalysator. Slutprodukten blir gasformigt
DME och för att gasen sedan ska övergå till vätska krävs ett tryck på 5 bar. Vanligtvis förvaras bränslet i
vätskeform innan dess användning i fordon. De dieselmotorer som finns verksamma idag krävs endast små
justeringar av befintlig motor för att kunna drivas på DME. Vid jämförelse mellan diesel med DME är
emissioner av partiklar och kväveoxider betydligt lägre vid användning av DME (Biogasportalen 2015).

4.4.9 Lignindiesel och lignol

Tall och gran som växer i Sverige har en ligninhalt på ca 27 %, medan exempelvis björk har ett aningens
lägre innehåll på 20 %. En restprodukt från pappersindustrin är svartlut, vilket framförallt har använts för
att generera energi till pappersbruket vid förbränning i sodapannor. Detta beror på att det har varit en
produkt som det tidigare inte funnits tillräckligt med kunskap för att kunna genomföra en förädlingsprocess.
Företaget RenFuel har idag patent på en katalytisk process som omvandlar lignin till lignol. Processen som
utför omvandlingen är mycket energisnål och slutprodukten kan tillsättas direkt i redan existerande fordons-
motorer. Ännu har företaget inte släppt bränslet på den allmänna marknaden men en pilotanläggning där
storskalig tillverkning kommer ske beräknas sättas i drift senast juni, år 2017 (RenFuel 2017).

Kostnaden för lignindiesel uppskattas ligga på 16,7 kr/l om det produceras i en större skala, då är även
kostnaden för energiförbrukning under tillverkning inräknat. Lignindiesel består av en blandning av die-
sel, modifierat lignin, Span 80 samt 1-butanol och generellt sett är andelen diesel avsevärt högre än övriga
tillsatser. Blandningen börjar med att genomgå en kraftig omrörning som följs av en sonikering innan slut-
produkten lignindiesel erhålls. Sonikering innebär att ultraljud används för att bryta ned droppar till mindre
fragment. Att använda sig av lignindiesel, med en inblandning av 10 vikt-% modifierat lignin, innebär en
minskning av koldioxidutsläpp med 13,5 % gentemot vanlig diesel (Botström 2015).

Preem tillverkar idag sin egen version av lignindiesel som de kallar för Preem Evolution Diesel. Från svartlut
utvinner de tallolja som sedan förestras (Preem 2017). Förestring innebär att en syra och en alkohol reagerar
och bildar en ester (Nationalencyklopedin u.å.). Den alkohol som tillsätts är metanol och sedan sker en
destillation av talloljan för att skilja ut den önskvärda råtalldieseln och slutligen blandas råtalldieseln med
vanlig diesel samt RME. Detta innebär att i slutändan erhålls ett bränsle där minst hälften av innehållet är
fossilt men övriga delar består av förnybart bränsle, där RME står för 7 %. Precis som andra ligninbaserade
bränslen går det bra att tanka redan existerande fordon och lignindiesel finns på marknaden idag. Det är
inte heller någon prisskillnad för konsumenten gentemot vanlig diesel (Preem 2017).

4.5 Lantbrukets energianvändning

Sett till den nationella energianvändningen inom lantbruket i Sverige är det tydligt att drivmedel och han-
delsgödsel är de två områden som det åtgår mest energi åt, se figur 2. Handelsgödsel, både importerat och
svensktillverkat, kräver en stor mängd energi vid tillverkning och utgör därför mer än en tredjedel. Likaså är
drivmedel en stor energikrävande del inom lantbruket, främst för att traktorer och maskiner används i stor
utsträckning och då ofta drivs med diesel, olja och/eller biobränslen. Här är det inte medräknat den energi
i form av diesel, olja och biobränslen som går åt vid torkning och växthusodling.
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Figur 2: En detaljerad bild över det årliga användandet av energi inom jordbruket i Sverige.

4.5.1 Energianvändning inom lantbruket

År 2010 gjordes en rikstäckande kartläggning av energianvändningen inom det svenska lantbruket, se tabell
3 (Baky, Sundberg & Brown 2010). Både energianvändning inom det ekologiska och det konventionella
lantbruket är medräknat och det som redovisas är därmed ett medelvärde av summan av de båda typerna.
Det finns en påtaglig mätosäkerhet i rapporten då lantbruken använder sig av olika typer av mätutrustning
för att mäta sin energiförbrukning. Det är även viktigt att poängtera att data som framställs nedan är
storskaliga uppskattningar då den omfattar alla Sveriges lantbruk.

Tabell 3: Den totala fördelningen av energiförbrukning inom Sveriges lantbruk exklusive torkning och växt-
husodling. (Baky, Sundberg & Brown 2010)

Energikälla Energiförbrukning (GWh/år)
Diesel 2 160
Olja 144
Biobränsle 148
El 656
Summa 3 108
Handelsgödsel 2 310
Övrig energiåtgång 1 330
Total Summa 6 748

Av tabell 3 utläses att fossila drivmedel står för majoriteten av det svenska lantbrukets energiförbrukning.
Det är anmärkningsvärt hur mycket energi som går åt utanför själva lantbruket i form av framförallt im-
porterat handelsgödsel. ”Övrig energiåtgång” innefattar resurser inom lantbruket som indirekt bidrar till en
energiåtgång, t.ex utsäde, foder och ensilageplast. Energianvändningen kan delas upp efter produktionstyp.
Nedan redovisas svensk energidata från såväl växtodling som djurhållning, se tabellerna 4 och 5.

Tabell 4: Svenska lantbruks energiförbrukning vid växtodling

Användning Diesel (m3) Energi (GWh/år) Omfattning/år
Odling/skörd 147 900 1 449 2 571 309 ha
Stallgödsling 12 500 121 22 180 000 ton
Summa 160 400 1 570
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Ur tabell 4 går det att utläsa att det i genomsnitt går åt ca 57,5 liter diesel som drivmedel för att odla en
ha mark under ett år.

Tabell 5: Svenska lantbruks energianvändning vid djurhållning, där produktionstypen "kött"innefattar ener-
giåtgången vid produktion av smågris, slaktsvin, slaktkyckling samt övriga slaktdjur.

Produktionstyp Energikälla Energiåtgång (GWh/år) Omfattning/år
Mjölk El 341

Diesel 118
Totalt 459 2 810 000 ton

Kött El 296
Diesel 471,6
Olja 125
Biobränsle 148
Totalt 1 040,6 478 290 ton

Ägg El 20
Diesel 0,2
Totalt 20,2 3 760 ton

Ur tabell 5 utläses att köttproduktion står för majoriteten av energikonsumtionen. Diesel är den främsta
energikällan vid köttproduktion, medan för mjölk och ägg dominerar elkonsumtion. Tabell 5 visar att även
om mjölkproduktionen har störst omfattning per år går det åt mer energi till köttproduktion.

4.6 Lantbruksmaskiner

Vilken typ av maskiner som används inom jordbruket är i stor utsträckning beroende av verksamhetspro-
duktion och gårdens storlek. Maskinparken ser således olika ut för en mjölkproducent som för en spannmåls-
producent, men gemensamt för det flesta jordbruk är att de använder sig av någon typ av traktor. Traktorer
förekommer i olika storlekar och kan utföra mycket varierade uppgifter inom jordbruket, allt från att plöja
åkrar till att lasta spannmål.

De ekonomiska förutsättningarna, balansen mellan utgifter och intäkter, skiljer sig mycket mellan olika går-
dar och beror bland annat på gårdens storlek samt dess verksamhet. En liten ekologisk mjölkbonde har andra
kostnader och intäkter än en bonde med ett större spannmålsjordbruk. Även de maskiner som används inom
jordbruket är beroende av verksamhetens inriktning och storlek, men olika traktormodeller används inom de
flesta typer av jordbruk. Storleken på traktorerna och användningsområdena för maskinerna varierar, men
ofta används en traktor till många olika arbetsmoment inom jordbruket. Inom lantbrukssektorn förekommer
även familjeföretag i stor utsträckning, vilket i många fall möjliggör mer långsiktiga investeringar som kan
gå i arv till nästa generation (Energimyndigheten 2017).

En betydande faktor som påverkar förutsättningarna för ett självförsörjande jordbruk i Sverige är således
maskinparken inom jordbruket, och i synnerhet de traktorer som används. För att kunna utreda framtidens
möjligheter behöver befintliga förutsättningar och utbud undersökas. I detta stycke presenteras information
kring några av de större aktörerna inom traktorproduktion, vad de har i sitt sortiment och vad de olika
aktörerna gör för att utveckla framtidens maskinpark.

4.6.1 Aktörer som finns på maknaden

Många aktörer som tillverkar jordbruksmaskiner har idag maskiner utrustade med motorer som helt eller
delvis går att driva med biodiesel. Några aktörer som har dessa motorer i sin produktion är Valtra, Claas,
Fendt och Same Deutz-Fahr (Lantmännen 2006). Valtra tillverkar traktorer och har flera dual-fuel motorer
som kan drivas med en blandning av diesel och biogas inklusive några modeller som kan drivas med 100 %
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biodiesel (Valtra 2015). Vidare finns två aktörer som utmärker sig när det gäller framtidens drivmedel för
jordbruksmaskiner, vilket är företagen John Deere och New Holland. Utöver motorer som kan drivas med
rent biodiesel (B100) arbetar båda företagen aktivt med produktutveckling med stort fokus på nya drivmedel
för jordbruksmaskiner (John Deere 2017), (New Holland 2016).

4.6.2 Alternativa drivmedel: New Holland och John Deere

För att uppnå en hållbar och långsiktig förändring inom det svenska jordbruket krävs en omställning inom
bränsleanvändningen, från fossila drivmedel mot förnybara energikällor. Störst fokus när det gäller driv-
medel för lantbruksmaskiner ligger idag på biologiskt drivmedel och i synnerhet på RME (Energikontoret
2014). Det finns ett minimikrav på att alla dieselmotorer ska klara av fem procents inblandning av RME,
men många motorer klarar av upp till 100 % inblandning med små eller inga förändringar i befintlig motor
(Lantmännen 2006). Utvecklingen inom förnybara drivmedel för jordbrukssektorn har inte nått lika långt
som för transportsektorn (Energikontoret 2014). Trots detta arbetar många aktörer på traktormarknaden
aktivt med att ta fram motorer som helt eller delvis kan drivas med alternativa drivmedel.

Företaget John Deere lanserade i december 2016 en ny traktorprototyp som helt drivs av litiumjon-batterier,
vilka kan laddas med hjälp av exempelvis vind- eller solkraft. Konceptet kring den batteridrivna traktorn
kallas för SESAM, som står för ”Sustainable Energy Supply for Agricultural Machinery” och följer företagets
vision om en koldioxidneutral jordbruksindustri. I dagsläget tar batterierna ungefär tre timmar att ladda
upp och håller till fyra timmars drift vid varierande arbetsuppgifter eller till ca 56,3 km transport. För-
väntningarna är att den elektriska motorn kommer kräva mindre underhåll än dagens dieselmotorer (John
Deere 2016). Effekten på motorn motsvarar ca 400 hp (M. Losavio 2017). John Deere har även en hjullastare
utrustad med en el- och dieselhybridmotor.

New Holland lanserade 2009 ”New Holland NH2” som är en traktorprototyp baserad på deras T6000-serie
där motorn drivs via en bränslecell som omvandlar vätgas till elektricitet. New Holland förespråkade de
många möjligheterna för jordbrukare att använda vätgastekniken då det ofta finns goda förutsättningar för
att installera vind- eller solpaneler för att generera den el som krävs för att göra vätgasen. Vätgasen tankas
i speciella trycktankar på traktorns baksida och används som drivmedel i bränslecellerna. Motorns effekt
motsvarar 106 hp (New Holland 2017) men produktionsmodeller har dröjt på grund av den höga kostnaden
för bränsleceller samt kostnad för att framställa vätgas av el. Den första prototypen beräknades kosta mer
än 4 756 900 kronor vilket gjorde att projektet lades på is i väntan på en mer kostnadseffektiv teknik, men
New Holland har trots detta inte övergivit NH2-konceptet (Norvinge 2015). Ett pilotförsök genomförs just
nu på en gård i Italien, där vätgastraktorn är i bruk och New Holland undersöker olika alternativ för att
kunna framställa vätgas lokalt på gården för att driva vätgastraktorn (Clean Energy Leader u.å.). Företaget
har även en annan traktorprototyp som lanserades år 2016 och går under namnet ”T6 Methane Power” (New
Holland 2015). Denna traktor drivs på metangas som kan produceras lokalt i en biogasanläggning på går-
den. Vidare beräknas prototypen vara mer kostnadseffektiv då den baseras på en aktuell produktionsmodell.
Effekten på motorn motsvarar 135 hp (New Holland uå). Enligt en artikel i Jordbruksaktuellt befinner sig
den nya traktorn i testfasen och produktionspriset beräknas hamna i närheten av en likvärdig dieseltraktor
(Norvinge 2015). Enligt New Hollands hemsida kommer företaget satsa på en vät-och metangashybrid som
nästa steg tills tekniken finns för att producera kostnadseffektiva och fullstora jordbruksmaskiner som helt
kan drivas på vätgas (New Holland u.å.).

Motoreffekten för traktorerna angavs i amerikanska enheter horsepower (hp) och omräknades till den euro-
peiska motsvarigheten hästkrafter (hk) enligt: 1 hp = 1,014 hk (Real Cars 2010).
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Tabell 6: Sammanställning av utvalda specifikationer för tre olika traktormodeller som drivs med alternativa
drivmedel.

New Holland
NH2

New Holland
T6 Methane Power

John Deere
SESAM

Produktmodell Traktor Traktor Traktor
Antal hästkrafter (hk) 107 137 406

Innovationslösning Bränslecellsdriven vätgasmotor Metangasdriven motor Litiumjon-driven elmotor
Produktionsstatus Testfas Testfas Prototyp

Drivmedel Vätgas Metangas El
Kan drivmedlet

produceras i Sverige Ja Ja Ja

Uppskattad kostnad
i dagsläget Ca 5 miljoner kronor Samma produktionspris som

en likvärdig dieseltraktor Inga prisuppgifter ännu

I tabell 6 sammanställs utvalda egenskaper och specifikationer för John Deeres SESAM samt New Hollands
NH2 och T6 Methane Power. Båda New Hollands framtidstraktorer befinner sig i testfasen, vilket innebär att
en produktionsmodell finns och testas aktivt. John Deeres framtidstraktor SESAM befinner sig i prototypsta-
diet, vilket innebär att en produktionsmodell finns men inte hunnit testas fullt ut. Samtliga traktormodeller
är utrustade med motorer som kan drivas med drivmedel producerat i Sverige.

4.7 Relevanta forskningsområden och framtidsprojekt

4.7.1 Ligninbaserade drivmedel

Energimyndigheten har gett stöd till RenFuels pilotanläggning och har även tidigare bidragit med medel
till pilotprojekt som undersöker möjligheten att utvinna bränsle från lignin. Redan år 2009 startades en
pilotanläggning där DME och metanol produceras genom svartlutsförgasning. Det företag som startade
anläggningen har dock valt att inte driva anläggningen vidare då resultaten inte blev som förväntat. I början
av år 2014 togs anläggningen över av Luleå Tekniska Universitet men har sedan avvecklats men ämnen
undersöks fortfarande vid universitet. Intresset från industrin är lågt, då marknadssituationen för DME är
svår att förutspå (Energimyndigheten 2016).

4.7.2 Tung vätgasdriven truck

SSAB som idag är Nordens största tillverkare av handelsstål kommer tillsammans med Kalmar och forsk-
ningsinstitutet TFK genomföra ett projekt med start 2017 i syfte att förse en tung gaffeltruck med bränsle-
celler och driva den med hjälp av vätgas. Trucken som väger 14 ton kommer produceras av Kalmar och testas
dygnet runt i ca 5-8 månader för interna transporter vid SSAB i Oxelösund. I projektet kommer bränsleceller
analyseras och utvärderas utifrån dess effektivitet, driftekonomin samt miljöaspekter (Vätgas Sverige 2016).

4.7.3 Östgötamodellen - för ett fossilfritt lantbruk

AgroÖst tillsammans med Energikontoret Östra Götaland avslutade år 2014 projektet ”Fossilfria Lantbruk”.
Projektet finansierades av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och fokuserade i stor ut-
sträckning på omställningen från fossila drivmedel till RME, vilket bland annat resulterade i en handbok
kring minskat fossilberoende. I projektet utvecklades en modell som baseras på erfarenheter från tre gårdar
i Östergötland, som visar på hur en omställning till förnybara energikällor kan genomföras. En av projektets
slutsatser är att vid en omställning från fossila till förnybara drivmedel, enligt Östgötamodellen, skulle ett
lantbruk av storleken 100 hektar minska sina klimatpåverkande utsläpp med 68 % (Energikontoret 2014).
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4.7.4 MEKA projektet - miljövänliga maskiner

Under åren 2012 - 2015 genomförde Jordbruksverket och Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen det
så kallade MEKA-projektet, som står för ”Metandiesel Efter Konvertering av Arbetsmaskiner”, i syfte att
undersöka en mer miljövänlig teknik inom jordbruket. MEKA-projektet undersökte förutsättningarna för
att använda dual-fuel-teknik där diesel och biogas används som drivmedel i arbetsmaskiner och traktorer.
Det långsiktiga målet var att bl.a. att de svenska jordbruksmaskinerna skulle vara oberoende av fossila
bränslen år 2030. Inom MEKA-projektet testades tre olika maskinmodeller varav två traktormodeller från
Valtra (Jordbruksverket 2012). Resultatet visade att dual-fuel traktorerna fungerar bra i praktiken och att
dess klimatpåverkan minskade med 40 % jämfört med traditionell dieseldrift. I slutrapporten konstaterades
dock att både tekniken och befintligt regelverk är i behov av vidareutveckling för att uppnå önskat resultat
(Jordbruksverket 2016).

5 Resultat

5.1 Intervjuer

I detta projekt intervjuades flertalet lantbrukare och två aktörer inom traktorförsäljning. Kvalitativa inter-
vjuer genomfördes i syfte att ta del av lantbrukares åsikter kring ett självförsörjande jordbruk i Sverige samt
även få information om hur förutsättningarna ser ut på respektive gård. Vidare gav intervjuerna en finger-
visning om hur lantbrukare och återförsäljare tänker kring möjligheterna för ett självförsörjande jordbruk
samt att gav projektet en verklighetsanknytning.

En del av gårdarna kunde ange mer information kring deras energiförbrukning se tabell 7. Främst deras
dieselförbrukning kunde senare användas i jämförelse med det nationella snittet senare i arbetet.

Tabell 7: Sammanställning av utvalda intervjuer.

Verksamhet
på gården

Gårdens
storlek

( hektar )

Årlig
bränsle-

förbrukning
( kubik diesel )

Årlig
elförbrukning

( MWh )

Ramsjö gård Grönsaksodling och
odling av äldre spannmålssorter

3-4 ha grönsaksodling
50 ha spannmål

lite skog
ca 2,5 35-40

Hånsta
Östergärde

Djurhållning, skog
och spannmål

160 ha spannmål
10 ha betesmark

57 ha skog
ca 16 45-50

Senneby
Trädgård

Grönsaksodling, vall och
småskaligt traditionellt jordbruk

60 ha grönsaksodling
3 ha frilandsodling

3 ha potatis
650 kvm växthus

3 30 till gården
123 till växthus

Hilarius-
gården

Mjölkproduktion samt
odling av grovfoder

300 ha spannmål
25 ha betesmark 19 195

Björndahl Mjölkproduktion, spannmål och
en liten andel köttproduktion

35 ha åkermark
50 arrenderad mark 8 80

Svista Mjölkproduktion samt en
mindre spannmålsproduktion

290 åkermark
23 ha stödrätt 16 210 till gården

40 till bostäder
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5.1.1 Ramsjö Gård

Anders och Karin Berlin driver andelsföretaget Ramsjö Gård beläget i Björklinge, Uppsala, där de producerar
grönsaker och olika sorters spannmål av äldre sorter genom ekologisk och KRAV-certifierad odling. De har
intresse och funderingar kring att införskaffa både solenergi och vindkraft men tiden har varit en bristande
resurs. När det gäller vindkraft finns det även juridiska hinder då gården är placerad nära ett samhälle.
Deras maskiner skulle kunna tänka sig att drivas på solel då de arbetar långsamt. Anders anser att de
omkringliggande ekologiska gårdarna har ett visst intresse för att gå ihop och anlägga en större elanläggning
men det är för stora avstånd.

5.1.2 Hånsta Östergärde

På gården Hånsta Östergärde är Kjell och Ylwa Sjelin medvetna om miljö och hållbarhet och har stor insikt i
nya tekniker, såsom vätgasdrivna traktorer, keyline design och vakuumisolering. Keyline design är ett verktyg
som används för att på ett speciellt sätt tubulera åkermark och skapa fåror vilket gör att en mycket större
del av vattnet stannar kvar och sprids ut på marken istället för att rinna ut i diken. Utöver deras växtodlning
finns det på gården får, kor, gris och värphöns. Samtliga djur går ute året om på åkermark med flyttbara
stallar utan uppvärmning, utom värphönsen som får värme vintertid. Gården gör av med ca 50 MWh per år
och den el de köper in är från vindkraft, men det egna huset värms med ved. De är intresserade av solenergi
och anser att perenna växter, kolinlagring och bra vattenhållning är viktiga parametrar för ett hållbart och
självförsörjande jordbruk.

5.1.3 SLU Forskningscentrum, Lövsta

På SLU Forskningscentrum bedrivs produktion, utbildning och forskning inom lantbruk. Inom verksamheten
finns mycket integrerad ny teknik, som möjliggör forskningsverksamheten. På gården finns mjölkproduktion,
svin samt fjäderfän i ett varierande antal då de främst används till forskningsprojekt samt odling. Det finns
en stor solpanelsanläggning på ladugårdstaket och en biogasanläggning som delvis försörjs av det gödsel som
produceras från djurhållningen. Detta gör dem nästintill självförsörjande med avseende på solel och biogas.
Från biogasanläggningen utvinns även fjärrvärme som används för att värma upp stallarna samt kontor- och
konferensavdelningen. Driftchefen Mats Pehrsson tror att nästa stora omställning är att skaffa tjänstebilar
som går på el samt att sätta upp laddstolpar vid anläggningen.

5.1.4 Wåge Forsberg

Wåge Forsberg äger tillsammans med sin hustru Yvonne en gård på fastlandet på Väddö, med sammanlagt
235 ha mark där huvuddelen av marken utgörs av skogsmark. Skogsmarken och en vinodling sköter Wåge
och Yvonne själva medan åkermarken är utarrenderad. All odlingsbar mark, inklusive vingården, brukas eko-
logiskt sedan förvärvet av gården 1993. Gården lockar många besökare i och med sin vinodling och satsning
på grön energi.

På gården finns både solceller och ett vindkraftverk installerat. Vindkraftverket köptes in 2013 till en kostnad
av ca 600 000 kr med en maxeffekt på 45kW. De behöver kontinuerlig underhållning och ger en effekt på ca
30 000 kWh/år. Solcellerna monterades år 2015 på ladugårdstaket som uppskattas ha en yta upp mot 200
kvm och var till en början en investering på ca 460 000 kr, men ca 150 000 kr erhölls senare i subventioner.
Solceller innebar alltså en kostnad på ca 310 000 kr och har en maxeffekt på 28,2 kW men de gav tillika 30
000 kWh/år. Wåge tror starkt på solceller i och med den oväntat höga produktionen och tror att de kommer
bli lönsamma inom 6-7 år.

5.1.5 Senneby Trädgård

Senneby Trädgård är en ekologisk och KRAV-märkt grönsaksodling som ligger på Väddö och drivs av Dan
Johansson och Britt-Inger Nilsson. Skogsbruk finns också på gården, där det mesta går åt till flispanna eller
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eget virke. Flispannan kompletterar de installerade solpanelerna på ladugårdstaket att värma upp vatten som
i sin tur sköter uppvärmningen av växthusen. På gården odlas också vall där det skördas hö för försäljning,
en del foder säljs i samarbete till grannmjölkgårdar och i utbyte får de köpa in gödsel till gården. Dan och
Britt-Inger är idag engagerade i Roslagskraft, en förening som försöker anlägga ett andelsägt vindkraftverk
på Väddö. Något som är problematiskt i arbetet är att dagens el i Sverige är väldigt billig så de medlemmar
som finns idag gör det snarare för ideella skäl än för att det blir ekonomisk vinst.

5.1.6 Ledinge Säteri

Ledinge Säteri är beläget vid sjön Valloxen, strax öster om Knivsta. Verksamheten på gården består främst
i att föda upp och slakta kor samt bedriva spannmålsodling. Vid en eventuell omställning till förnybar
istället för fossil energi tror Fredrik Wallin som brukar gården att det skulle gå hyfsat enkelt att bygga om
dieselmotorerna till biogasdrivna men är lite tveksam till effektiviteten på biogas. De har också funderat på
att sätta upp solceller, men på grund av deras låga strömförbrukning skulle solceller kanske vara en större
investering än vad som återbetalas i energikostnad.

5.1.7 Hilariusgården

Fredrik Reinsson driver en ekologisk mjölkgård i Senneby ansluten till Roslagsmjölk. På gården odlas även
grovfoder som används som foder till djuren medan kraftfoder köps in från de närmsta grannarna. Det finns
ett intresse att installera solceller men på grund av flertalet andra större investeringar så har det inte varit
möjligt att uppföra än. Vid undersökningar kring en installera solpaneler visar det att förutsättningarna för
att det blir en ekonomiskt vinst är goda. Varken vindkraft eller biogas är aktuellt på gården då det med
dagens teknologi inte skulle ge en ekonomiskt vinst.

5.1.8 Björndal

Björndal är en Arla-gård som har ett 30-tal mjölkkor samt odling av spannmål och foder. Det är en konventio-
nell gård som främst använder sig av stallgödsel från sin djurhållning men som även köper in svensktillverkat
handelsgödsel. De har funderat på att sätta upp solceller och har flera takytor som skulle passa för ändamålet
men ett av taken behöver läggas om för att det ska vara möjligt att montera.

5.1.9 Svista Gård

Svista gård är en ekologisk Arlagård med 130 mjölkkor som drivs av lantbrukaren Mats Eriksson. Gällande
framtidens drivmedel så tror Mats att ett stort hinder för utvecklingen är att oljan hittills varit för billig för
att det ska vara lönsamt att använda något annat drivmedel samt att det behöver läggas mer tid och resurser
på teknikutveckling. Hittills har det inte varit ekonomiskt försvarbart att ersätta diesel med andra drivmedel,
som biogas eller solkraft. På gården finns gott om tak som lämpar sig för solpaneler, vilket potentiellt skulle
kunna göra gården självförsörjande på el. Många av gårdens tak är nylagda annars anser Mats när man ändå
ska lägga om tak så kan man sätta upp solceller.

5.1.10 Lantmännen Maskin AB

Lantmännen Maskin AB är ledande inom lantbruksmaskiner och har stort fokus på hållbar miljö. Fredric
Carlsson, som är anläggningsansvarig, berättar att de säljer maskiner som uppfyller samtliga miljökrav
som finns från staten. På Lantmännen Maskin AB säljs det mesta som behövs för en lantbrukare, allt från
reservdelar till maskiner samt begagnat och nytillverkat. De är i huvudsak återförsäljare av Fendt- och Valtra-
traktorer varav deras mest sålda traktor är tillverkad av Valtra. Alla maskiner på Lantmännen Maskin AB
har motorer som drivs med diesel. Inom svenskt lantbruk förekommer få maskiner som drivs på något annat
än diesel, främst för att tekniken inte är tillräckligt utvecklad i förhållande till tillverkningskostnaden. Vid
inköp av maskiner kan konsumenten vända sig antingen till en privat bank eller till Lantmännen Finans för
att ta lån, då ett jordbruksmaskin är en stor investering.
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5.1.11 Traktor Nord AB

Traktor Nord AB är ett företag inom försäljning av maskiner för lantbruk, skog, entreprenad och trädgård.
På Traktor Nord AB är man stolt över sitt helhetskoncept där kunden sätts i fokus och erbjuds hjälp med
allt inom finansiering, försäljning och reparation av sin jordbruksmaskin. Inom traktorer är Traktor Nord AB
i huvudsak återförsäljare av New Holland och Case-IH maskiner, där det säljs ungefär lika många enheter
per år av båda varumärkena. Alla större maskiner på Traktor Nord AB har i dagsläget motorer som drivs
uteslutande på diesel, men möjligheten finns för den enskilda lantbrukaren att blanda in en viss procent
biodiesel i tanken. De flesta traktorerna som säljs idag har AdBlue inblandning, vilket gör att det blir renare
avgaser från traktorerna. I det svenska lantbruket kan en del mindre maskiner drivas på el, men större
jordbruksfordon drivs av diesel då tekniken ännu inte finns för att driva större motorer.

5.2 Energianvändning för de intervjuade gårdarna

Vid intervjuer samlades, om möjligt, uppgifter in om de olika gårdarnas energiförbrukning. En del av dem
hade dessvärre inte uppgifter om sin dieselförbrukning och/eller handelsgödsel. Inom det ekologiska jordbru-
ket får inte handelsgödsel användas vilket innebär att det endast är de konventionella gårdarna som har den
typen av energibehov. Energianvändning inom foderdelen är främst produktion och transport av inhemskt
foder, transport av importerat foder samt foderblandningar. Det sker även en del transport av andra förnö-
denheter utöver detta vilket är inkluderat i ”Transporter” (Baky, Sundberg & Brown 2010). Denna bild av
energiförbrukning kan förenklas och begränsas till endast el, drivmedel och handelsgödsel, vilket är de största
delarna se figur 3a. Hånsta Östergärde är ett exempel på en ekologisk gård med djurhållning, skogsbruk och
spannmålsproduktion, se figur 3b. På grund av att de inte får använda bekämpningsmedel måste de bearbeta
jorden mekaniskt för att få bort ogräs, därav den höga dieselförbrukningen.

(a) Årlig användning av el, drivmedel och han-
delsgödsel inom jordbruket i Sverige angivet i
TWh.

(b) Hånsta Östergärdes årliga energianvänd-
ning.

Figur 3: Årlig användning av el, drivmedel och handelsgödsel både på nationell nivå och lokalt på en ekologisk
gård i Uppland. En stor del av energiförbrukningen försvinner om handelsgödsel inte nyttjas på gården.

I likhet med Hånsta Östergärde har de två ekologiska grönsaksodlingarna som besöktes också ett större
behov av att arbeta jorden mer mekaniskt. Samtidigt så har de mindre areal och den mesta av energin går
åt till uppvärmning till plantor och växthus vilket syns i deras elförbrukning i figur 4a och 4b. Mycket av
elen går åt under våren då plantorna och växthusen kräver mer energi för att upprätthålla rätt temperatur
medan dieselförbrukningen är störst under sommarmånaderna.
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(a) Senneby Trädgårds årliga energianvänd-
ning.

(b) Ramsjö Gårds årliga energianvändning.

Figur 4: Den årliga energianvändningen hos två ekologiska grönsaksgårdar med viss del växthusodling.

Mjölkgårdars energibehov är främst el till produktionen såsom kylning av mjölktank, värmning av vatten
samt till de delar som är automatiserade. Dessa gårdar har i de flesta fall också någon typ av spannmålspro-
duktion, dels till foder dels till försäljning, vilket kräver en betydande åtgång av diesel. I figur 5 visas de tre
mjölkgårdar som besöktes. Björndal är en konventionell gård och använder därför en beskärd del handelsgöd-
sel något som inte syns i figur 5a. Det kan antas vara en betydande andel av den årliga energiförbrukningen
men möjligtvis mindre än det nationella snittet då de främst försöker utnyttja sitt eget stallgödsel.

(a) Gården Björndals årliga energian-
vändning.

(b) Hilariusgårdens årliga energianvänd-
ning

(c) Svista Gårds årliga energianvändning

Figur 5: Tre olika mjölkgårdars årliga energianvändning, Svista gård och Hilariusgården är båda ekologiska
medan Björndal är konventionell.
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För att få ett mått som enklare går att jämföra mellan de olika gårdarna kan dieselförbrukningen divideras
med arealen. Det nationella snittet i Sverige ligger på 57,5 l diesel/ha år och är ett mått framtaget över alla
svenska lantbruk (Baky, Sunberg & Brown 2010).

Tabell 8: Visar dieselåtgång per hektar och år hos 5 av de intervjuade lantbruken i perspektiv mot det
nationella genomsnittet år 2010.

Lantbruk Liter diesel/ha år
Ramsjö gård 47,1
Hånsta Östergärde 100
Senneby Trädgård 50
Hilariusgården 69
Björndal 97,2
Nationellt 57,5

Bland de lantbrukare som kunde redovisa årlig dieselförbrukning fanns det en stor spridning se tabell 8. De
två ekologiska grönsaksgårdarna Senneby Trädgård och Ramsjö gård låg båda två under det nationella snittet
medan Hånsta Östergärde och Björndal låg markant över. Håsnta Östergärde är en ekologisk gård med stora
areal vilket kräver mycket mekanisk bearbetning. Björndal hade också en väsentlig del spannmålsproduktion
där diesel även drev spannmålstorken som kunde dra uppemot 14-16 l per timme.

5.3 För- och nackdelar vid användning av de olika drivmedlen

För att kunna utvärdera de olika typerna av drivmedel som används inom jordbruket behöver deras olika
egenskaper och funktion utredas. I detta stycke behandlas för- och nackdelar med de olika drivmedlen som
kan påverka dess praktiska tillämpbarhet inom det svenska jordbruket. Nedan följer tabeller av de nämnda
bränslena för att kunna jämföra dessa med varandra utifrån olika viktiga aspekter.

Tabell 9: Energiinnehåll för respektive bränsle (Biogasportalen 2015), (Gröna Bilister 2015), (U.S. Depart-
ment of Energy 2016)

Bränsle Energiinnehåll
Diesel 9,8 kWh/l
Biodiesel 9,0 kWh/l (B100)

9,6 kWh/l (B20)
Syntetisk diesel 9,7 kWh/l
DME 5,3 kWh/l
Vätgas och bränsleceller -
Biogas 9,7 Nm3/l *
Etanol (E85) 6,4 kWh/l (sommar)

6,6 kWh/l (vinter)
Lignindiesel -

Enheten Nm3/l är Normal Cubic Metre och motsvaras av ca 1,1 liter bensin. Alternativt kan (*) uttryckas
i 12,9 kWh/kg (Gröna Bilister 2015). Tabell 9 visar att DME har nästan hälften så stort energiinnehåll som
diesel.
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Tabell 10: Sammmanställning av de undersökta bränslena, utifrån om de går att producera i Sverige. CO2-
utsläppen mäts i CO2-ekv kg utsläppt per liter förbränt bränsle (produktion och förbrukning). Produktions-
kostnaden mäts i svenska kronor per liter tillverkat bränsle (Preem 2015), (EIA u.å.), (Botström 2015),
(Miljöfordon 2016).

Bränsle Svenskproducerat CO2-utsläpp [CO2 �
ekv.kg/l]

Diesel Nej 2,89
Biodiesel Ja 1,36
Syntetisk diesel (HVO) Ja 0,41
Vätgas och bränsleceller Ja -
Biogas (fordonsgas)* Ja 1,72**
Etanol (E85) Delvis 1,19
Lignindiesel Ja 3,02

*Blandning av minst 50 % biogas, resterande av naturgas. **Ursprungligen angivet som 1,33 kg CO2

ekv/Nm3, men omräknat till CO2 � ekv.kg/l av Miljöfordon.se.

I tabell 10 ses att lignindiesel och vanlig diesel ha störst CO2-utsläpp, vilket medför att dessa två driv-
medel inte bör användas i stor omfattning. Dock är diesel ännu svårt att komma ifrån inom jordbruket.
Utifrån tabell 10 ses även att klimatpåverkan från HVO är mycket liten, jämfört med de andra nämnda
bränslena.

5.3.1 Diesel

De fördelar som finns med diesel är den stora kunskapen om tillverkning. För tillfället är diesel relativt
lättåtkomligt och fungerar bra för sitt ändamål. Diesel är även ett energirikt och effektivt bränsle, som kan
användas till tunga jordbruksarbeten.

Nackdelar med att använda diesel som drivmedel är dels att diesel är en begränsad resurs då den utvinns från
råolja, dels innebär användning av diesel en ökning av CO2-utsläpp, men även andra farliga växthusgaser
och partiklar. Diesel har i allmänhet olika köldtålighet, vilket gör att det kan uppstå driftstörningar om man
tankar vid fel tillfälle, eller med fel sorts bränsle (SPBI 2017). Dessutom kan bränslet kristalliseras vid kalla
temperaturer (AFDC 2014).

5.3.2 Biodiesel

Fördelen med biodiesel är att man kan använda samma motorer som för diesel. På så vis kan man enkelt
övergå från diesel till biodiesel. Detta är en positiv aspekt utifrån en ekonomisk synpunkt, eftersom lant-
brukaren besparas arbetet att byta ut sina motorer i traktorn. En annan viktig aspekt med biodiesel är att
det är liten miljöpåverkan m.a.p koldioxidutsläpp. Detta är viktigt att ta hänsyn till i dagens samhälle, där
koldioxidavtrycket blir alltmer påtagligt. Vid jämförelse av diesel och biodiesel (B20) minskar andelen farliga
utsläpp av CO, kolväten och förorenande partiklar.

En nackdel med biodiesel är att traktorn måste användas ofta för att inte motorn ska ”klogga igen” när
biodiesel används. Vid användning av hög inblandning av biodiesel (B100) kan filtret täppas till, vilket med-
för att filtret måste bytas ut oftare än för en vanlig dieselmotor. Ju högre inblandning av biodiesel, desto
mindre energi innehåller bränslet (AFDC u.å).

5.3.3 Syntetisk diesel

Till fördel för användningen av syntetisk diesel är att BTL-diesel är en process som främjar användandet av
landets egna resurser då biomassa producerad inom Sveriges gränser kan används som råvara till bränslet.

27



Beroende på vilken motor som används så kan BTL-bränsle sänka både koldioxid- och kolväteutsläppen med
upp till 90% (Green Car Congress 2005). Negativt med metoden är att det krävs en kombination av pro-
dukter av högt värde och framförallt en betydande mängd energi för att det ska bli ett användbart bränsle
(Luo et al. 2004).

De separata stegen för tillverkning av syntetisk diesel från biomassa är kända och det är något som vi-
sats fungera på en industriell skala. Trots detta har det visat sig svårt att genomföra det kommersiellt vilket
innebär att metoden inte finns ute på marknaden (EBTP 2016). FT-diesel producerat från kol användes
dock under andra världskriget i Tyskland då olja var en bristvara (Bioenergiportalen 2008).

5.3.4 Vätgas och bränsleceller

Vätgas ger en möjlighet att lagra energi som kan användas vid ett senare tillfälle. Detta kan komma till
nytta till exempel då solceller ger en högre produktion än vad som kan användas vid det ögonblicket. Istället
för att energin ska gå förlorad produceras då vätgas som kan användas senare när effekten från solen är
för låg för att tillgodose elbehovet (Zagroba 2014). Det finns goda möjligheter att förflytta vätgasen innan
energin utnyttjas, vilket gör vätgasen till ett högaktuellt bränsle inom transportsektorn. För att driva ett
fordon med vätgas går det att ladda ackumulationer med el redan framtaget i en vätgasdriven bränslecell.
En effektivare metod är att bränslecellen producerar el då den drivs direkt av vätgas och att fordonet i sin
tur drivs av en elmotor (Zagroba 2014). Det är även möjligt att justera de vätgasdrivna bränslecellerna till
den önskade effekten. Bränsleceller är en energikälla som ger ifrån sig mycket lite ljud, i förhållande till en
dieselmotor (Friberg 1993).

Fördelar med att använda bränsleceller är att det inte förekommer några rörliga delar i en bränslecell vilket
bidrar till ett lågt underhållsbehov (Yilancia, Dincerb & Ozturka 2009).

Vid användningen av vätgas släpps endast vattenånga ut, dvs. inga andra växthusgaser, vilket gör det till en
attraktiv energikälla ur miljösynpunkt (Yilancia, Dincerb & Ozturka 2009). För att processen ska ske helt
utan miljöpåverkan krävs att den energi som används till att värma upp vätgasen är förnybar, exempelvis
genom solceller. Ur användningssynpunkt, utan att ta hänsyn till tillverkningsförloppet, är det däremot en
energirik källa vid förbränning. Det innebär att vätgasdrivna bränsleceller rent teoretiskt är dubbelt så ef-
fektiva som konventionella värmemotorer.

En av de största nackdelarna med vätgasen är de energiförluster som sker i förloppet samt att den re-
sulterande energieffektiviteten är jämförbar med användandet av en förnybar primär energi eller elektricitet.
För producenten av vätgas blir det alltså ingen vinst energimässigt att tillverka vätgas jämfört med att
använda den ursprungliga energikällan (Pregger 2009).

5.3.5 Biogas

Fördelen med biogas är att den framställs av organiskt material, så ingen extra koldioxid ut släpps vid
förbränning. Endast den koldioxid som tidigare var naturligt bundet i växter återförs till atmosfären, där-
med blir biogasförbrukning en del av det naturliga kretsloppet. Detta är alltså en process som förekommer
kontinuerligt och fritt i naturen men vid tillverkning av biogas som drivmedel sker det under kontrollerade
förhållanden för att ta tillvara på så mycket energi som möjligt (Svensk Biogas u.å.).

Biogas är ett drivmedel som kan tillverkas i Sverige och är helt förnybart. Biogas är miljövänligt och bi-
drar inte till ökade koldioxidutsläpp, jämfört med övriga fordonsbränslen, eftersom kolet som är inbundet i
metan härstammar från koldioxiden i luften som växter tar upp. I biogasresterna som används som gödsel
finns växttillgängliga baskatjoner och näringsämnen, vilket främjar minskad användning av handelsgödsel
(Biogasportalen 2014).
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Ibland används energiskog och/eller matprodukter för framställning av biogas. En nackdel med detta är
att marken istället kunde använts till matproduktion för att försörja samhället. Denna typ av bränslefram-
ställning konkurrerar därmed om viktig jordbruksmark (Sjelin 2017).

5.3.6 Etanol

Fördelar med att använda etanol som drivmedel är att det är vattenlösligt och därmed snabbt bryts ner i
naturen. Genom användning av etanol möjliggörs närproducerat bränsle med minskad användning av im-
porterat fossilt bränsle. Dock krävs ofta inblandning av bensin, främst i kallare klimat för att etanolen ska
vara ett lämpligt drivmedel (SPBI 2017).

En nackdel med etanol är att det inte finns möjlighet att använda etanol i alla fordon, utan det är endast
vissa motorer som klarar av att en etanolblandning. Exempelvis kan E85 endast användas av s.k. FlexiFuel
fordon. Även etanolens låga energiinnehåll är ytterligare en faktor som talar emot användningen av detta
bränsle - E85 har 30 % mindre energi per liter än bensin (SPBI 2017).

Etanol som drivmedel har inte fått särskilt stort genomslag i Sverige, främst för att det bidrar till lika
mycket koldioxidutsläpp som bensin och diesel. Sveriges Radio presenterade följande:

”FNs livsmedels- och jordbruksorgan FAO dömer ut den etanolproduktion som Sverige och andra
jämförbara länder satsar på. Etanol som bilbränsle leder totalt sett till minst lika stora utsläpp av
växthusgaser som bensin och diesel.”(Sveriges Radio 2008)

Eftersom etanolproduktionen innebär att energiskog måste odlas och skördas, kan argument föras kring att
etanolen snarare ökar koldioxidavtrycket än minskar. Detta på grund av att marken för energiskogen istället
kunde bibehållas som exempelvis regnskog, som har stor kolinlagring (Sveriges Radio 2008).

5.3.7 Lignindiesel och Lignol

Det är ett drivmedel där basprodukten finns i stor tillgång inom Sveriges gränser vilket är positivt om det
finns en önskan att öka självförsörjande graden. Idag används svartlut framförallt till att ge energi tillbaka
till pappersbruket då det bränns. Men det finns även andra användningsområden för lignin som både finns
i dag men även är något som kan utvecklas i framtiden. Exempel på användningsområden som redan finns
idag är: dispergeringsmedel, som ytaktiva ämnen och vanillin. Det finns även en uppsjö av ligninbaserade
produkter som kan vara intressanta i framtiden. Något av de främsta är att aktivt kol kan skapas från lignin
och det har användningsområden bland annat inom rening av miljöfarliga utsläpp. Andra områden där lignin
kan komma att vara aktuellt är som bindningsämne vid ex. vägbyggen, ersätta oljebaserade kolfibrer och
som tillsats i plast för att bl.a. öka möjligheten för biologisk nedbrytning (Lignimatch 2010).

5.3.8 DME

Positiva egenskaper vid användning av DME är att det har mycket låga miljöpåverkande utsläpp. DME
kräver att de bränsletankar som finns idag behöver justeras. Då det är ett bränsle i gasform så tar det upp
relativt stor volym vilket kräver större tankar för att fordonets totala tillgänglig energi ska vara densamma
som ett flytande bränsle med samma energiinnehåll. Drivmedelstypen finns inte ute på marknaden idag
(Baky u.å.).

5.3.9 Framtidens drivmedel

Det långsiktiga målet för Sverige är att helt komma ifrån fossila drivmedel, eftersom den resursen är både
begränsad och har mycket stor miljöpåverkan. Det är ändå till fördel att forskning bedrivs på många olika
plan för att hitta fler hållbara lösningar för framtidens jordbruk. Det finns flertalet forskningsprojekt när det
kommer till alternativa lösningar för transportsektorn. Jordbruket innehar inte den mest ledande forskning-
en, men fördelaktigt är att många tekniska lösningar redan finns för bilar, lastbilar och andra tyngre fordon
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kan inom en rimlig framtid kunna appliceras på jordbrukets maskiner.

Redan nu finns det förutsättningar för lantbrukare att själva producera bio- och naturgas på gården via
en lokal biogasanläggning. Företaget New Holland som tillverkar jordbruksmaskiner förespråkar möjlighe-
terna att producera drivmedlet till jordbruksmaskinerna i sitt koncept Clean Energy Leader och Energy
Independent Farm (New Holland u.å.). Deras framtidsmaskiner New Holland Methane Power och New Hol-
land NH2 bygger på ny teknik i motorn som tillsammans med förutsättningar att producera drivmedlet lokalt
på gården möjliggör målet för ett hållbart och självförsörjande jordbruk. Detta görs genom att en biogasan-
läggning byggs på gården, där storleken på anläggningen motsvarar behovet på respektive gård. Biomassa
kan sedan odlas på gården och omvandlas i biogasanläggningen till drivmedel, exempelvis metangas (New
Holland). På anläggningen La Bellotta i Italien undersöker New Holland olika alternativ kring framställning
av vätgas lokalt på gården för att driva vätgastraktorn (Clean Energy Leader u.å.).

Det finns flera länder som har kommit en bra bit när det gäller vätgas. Kalifornien är en region som ligger
i framkant, där finns det både flertalet bilmodeller och bussar som drivs av vätgas (CAFCP 2017). I Sve-
rige finns det numera fyra vätgasstationer som det går att tanka på och det är ett antal som sakta men
säkert ökar. Att det ska finnas tillgängliga tankstationer är en grund till att vätgasdrivna bilar kan användas
kommersiellt. För jordbruksmaskiner kan bränslet tillverkas hemma på gården och därmed blir för få tank-
stationer inget problem. Det hinder som finns för vätgas som källa till elektricitet är att tekniken ännu inte
används i stor skala. Detta på grund av dyr teknologi, vilket i sin tur innebär att det i dagens läge är svårt
att implementera vätgas utan subventioner (Vätgas Sverige 2017).

Det finns en del forskning kring hur biodiesel kan tillverkas av alger (Nautiyal 2016). Genom att använda
biobränslen som kommer från alger minskas miljöpåverkan, jämfört med biobränslen som tillverkas av skörd
(Piloto-Rodrígueza et al. 2016). På samma sätt konkurrerar inte dessa bränslen heller med matförsörjningen,
eftersom exempelvis havre och alger inte växer på samma plats.

5.4 Solcellsexempel

För att undersöka i vilken storleksordning investeringskostnader och eventuella vinster från att installera
solceller befinner sig i kommer två lantbruksexempel presenteras. Ett exempel för ett större lantbruk och
ett för ett lantbruk i mindre skala. Resultatet kommer analyseras i diskussion 6.3.1. En närmre beskrivning
av beräkningarna och vart de använda värdena kom ifrån går att finna i bilaga 9.1 och det använda mat-
labscriptet finns i bilaga 9.1.1.

Exempel - 1
Exempelgårdens elkonsumtion sätts till 25 MWh per år och den installerade anläggningens var av storleken
29 MW. Det antas även att det är en gård som har ett tak med ytan 200 m2 i sydlig riktning.

Den totala investeringskostnaden för anläggningen blev 540 000 kr. Den vinst som lantbrukaren går med
under trettioårsperioden är 51 000 kr.

Exempel - 2
Exemplet utgörs av en gård med en takyta, i sydlig riktning, på 1000 m2. Solcellsanläggningen är av storleken
143 MW Den årliga elåtgången är 195 MWh.

Den totala investeringskostnaden för anläggningen blev 1 700 000 kr. Den vinst som lantbrukaren går med
under trettioårsperioden är 310 000 kr.

Anmärkningar
Beräkningen gäller för tak med lutningen 30-60 grader, är gradtalet på taket en annan vinkel blir produk-
tionen lägre. EcoKraft är ett företag inom branschen som garanterar att solcellerna ska producera 87 % av
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ursprungs effekten efter 30 år och att effektgaranti är linjär (EcoKraft 2017). I det räkneexempel som ingår i
rapporten kommer det sambandet användet dock så ska det understryka att det är den minsta möjliga effek-
ten som används vilket innebär att solcellerna i verkligheten kan ha en högre effekt. Det är även antaget att
inköpspriset för el kommer vara konstant över de kommande 30 åren. Som tidigare nämnt kommer elpriset
i Sverige antagligen stiga i framtiden. Då det är svårt att uppskatta hur mycket priset kommer öka har det
under beräkningen hållits konstant. Ett högre elpris skulle leda till att vinsten från att installera solceller
blir högre. Även gårdens elkonsumtion är något som antas vara konstant över 30-årsperioden.

Det är i exemplet inte heller medräknat någon subvention för solceller vilket skulle leda till en drama-
tisk minskning av kostnaden för solcellerna då lantbrukaren kan få tillbaka hela 30 % av kostnaden. Det är
viktigt att poängtera att det är en tillbakabetalning vilket innebär att vid lantbrukaren vid investeringstill-
fället måste betala den totala kostnaden för anläggningen. Det är inte heller säkert att en subventionering
fås och hur stor den då blir.

De två exemplen visar inte heller att det är billigare, per kW, att bygga en större anläggning. Program-
met tar inte i hänsyn till att montering blir billigare samt att företag ofta säljer solceller billigare, per
enhet, om de köps i större kolli. Det är viktigt att notera att både exemplen endast ger en uppfattning om
storleksordningar och att för stor vikt inte ska läggas på de absoluta beloppen.

6 Diskussion
För att driva en förändring inom Sveriges jordbruk krävs en vision om hur framtiden ska se ut, kommunikation
mellan olika aktörer samt ekonomiska investeringar för att realisera förändring. Med stöd av bakgrund och
resultat i denna rapport resonerar vi i detta stycke kring hur en omställning mot ett förnybart och mer
självförsörjande jordbruk kan gå till.

6.1 Analys av intervjuer

Majoriteten av gårdarna vi besökte var ekologiska, vilket kan ha givit en viss färgning av de samman-
fattade åsikterna. Det är därmed svårt att generalisera de svar som erhölls men det gav ändå en inblick i
vad lantbrukare kan anse vara viktigt och avgörande faktorer vid en eventuell omställning till förnybar energi.

Genomgående för samtliga lantbrukare som deltagit i intervjun är att tekniska energiförsörjningslösningar är
av stort intresse, men i praktiken ofta för dyra eller svårtillgängliga. De lantbrukare som har intervjuats stäl-
ler sig positiva till nya tekniker och utveckling inom framtidens jordbruk, men är samtidigt måna om att den
teknik som de väljer att investera i ska vara funktionell och tillförlitlig. Den teknik som har tilltalat mest är
solceller då vindkraft anses vara för svårt rent juridiskt att sätta upp men också att de inte är lika lönsamma.

Gällande en omställning till förnybara drivmedel ser traktorförsäljarna att det i dagsläget är omöjligt att
driva de tyngre maskinerna på något annat än diesel då tekniken inte ännu finns. Däremot är möjligheterna
många när de gäller att driva de mindre maskiner på till exempelvis el.

6.2 Sveriges självförsörjandegrad

Inom det svenska jordbruket råder stort fokus på att odla för de nordiska förhållandena. Många länder im-
porterar livsmedel trots en hög självförsörjandegrad, detta då konsumenter i dagens samhälle i allt högre
grad efterfrågar livsmedel som producerats utanför landets gränser. Om man jämför Sveriges självförsörjan-
degrad med övriga nordiska länder, se tabell 1, ser vi att Sverige är i behov av att importera drivmedel för
att upprätthålla jordbruket. Norge har tagit tillvara på de förutsättningar som finns inom landets gränser
och är helt självförsörjande på drivmedel. Sverige bör utnyttja de förutsättningar som finns för att utveck-
la sitt jordbruk i riktning mot en högre självförsörjandegrad inom drivmedel, för att på så sätt även öka
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självförsörjandegraden inom livsmedel. Teknik för att använda biomassa, avfall, slam etc. för att producera
förnybara drivmedel är något som redan finns, dock bör ytterligare satsningar och investeringar prioriteras
för att öka tillgängligheten på den kommersiella marknaden.

I Sverige finns också mycket goda förutsättningar för solkraft och i samtal med lantbrukare framkommer att
det idag finns outnyttjad potential i form av stora takytor på de svenska gårdarna. Dagens solpaneler har
en tillräckligt hög verkningsgrad i kombination med söderbelagda ytor för att kunna försörja en gård med
el. Detta innebär att en investering i solpaneler på gårdens tak kan medföra att gården bli självförsörjan-
de i avseende på el. Om detta kan kombineras med lokalproducerade drivmedel, i form av exempelvis el,
bio- eller vätgas, skulle Sveriges självförsörjandegrad öka. Vidare kan även användandet av stallgödsel och
svenskproducerad handelsgödsel bidra till en högre självförsörjandegrad inom det svenska jordbruket.

6.2.1 Positiva effekter av en hög självförsörjandegrad

En högre självförsörjandegrad och egen produktion av el och drivmedel skulle ge många positiva effekter på
landets ekonomi, miljömål och självständighet. Försvarsmakten vill gärna se en högre självförsörjandegrad
för minska Sveriges utsatthet i en krissituation. Vidare finns även en ekonomisk lönsamhet för den enskilde
lantbrukaren om de skulle kunna producera el och drivmedel som behövs för att försörja den egna går-
den. Det finns goda förutsättningar för förnybar energitillverkning inom landet, vilket skulle leda till lägre
miljöpåverkan.

6.2.2 Negativa effekter av Sveriges importberoende

En högre självförsörjandegrad är som tidigare nämnt önskvärt i dagens samhälle både ur en ekonomisk-,
försvarsmakts- och miljösynpunkt (Svedberg 2016). Exempel på negativa effekter av Sveriges importberoende
är den dåliga vinterskörden av grönsaker i Sydeuropa år 2017 och Rysslands exportstopp av vete år 2010.
Båda resulterade i ökade priser samt svårigheter att få tag på specifika livsmedel vilket ökar landets utsatthet
(Makridova 2014). Genom att föra en politik som förespråkar en högre självförsörjandegrad kan effekter av
liknande händelser minskas, vilket i en framtid med ökande befolkning kan anses mycket fördelaktigt. Sveriges
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger i en intervju med tidningen Jordbruks Aktuellt (Brink 2015), att
Sveriges låga självförsörjningsgrad innebär att vi är extra utsatta för förändringar på den internationella
marknaden - oavsett om förändringarna sker till följd av politiska konflikter eller klimatkatastrofer.

6.2.3 Vad krävs för att höja Sveriges självförsörjandegrad

Regeringens livsmedelsstrategi har som mål att vägleda kring frågor vars syfte är att gynna ett ekologiskt och
hållbart svenskt jordbruk (Regeringskansliet 2017). Strategin syftar även till att höja Sveriges självförsörjan-
degrad men har fått kritik då ett stort ansvar läggs på konsumenterna istället för regeringsbeslut (Meny 2017).

Anna Nilsson, som är chefredaktör på tidningen Lantmannen, anser att det svenska jordbruket behöver stöd
från regeringen i form av lagar, bestämmelser och skattereduktioner. Hon tror att en högre självförsörjande-
grad måste få stöd från högsta ort för att bli hållbar i längden och hittills ser hon inte tillräckliga satsningar
från regeringen (Meny 2017). Denna uppfattning delas även av Karlis Neretnieks, som är generalmajor och
knuten till Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Enligt honom är en ökad svensk livsmedelsproduktion ett
måste inför framtiden och han ser en stor nytta i att lantbrukare kan producera förnybar energi lokalt. I en
intervju med Lantbrukets affärstidning säger Neretnieks att det är statens skyldighet att sörja för att Sveriges
självförsörjandegrad ökar. Svenska lantbrukare har i dagsläget inte alltid de ekonomiska förutsättningarna
som krävs för omfattande investeringar i och med dagens lönsamhetskrav och konkurrenssituation. Vidare
anser Neretnieks att det är Lantbrukarnas Riksförbund som bäst kan förse regeringen med det underlag som
krävs för att uppnå önskat resultat genom subventioner (Simonsson 2015).

Vi anser att det i första hand behövs direktiv, lagreformer samt pådrivning från staten för en omställning.
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Både förnybara energikällor och ett hållbart samhälle måste ställas högre än endast ekonomisk vinning, i
alla fall under en begränsad tidsperiod, för att förändra normen hos både lantbrukare och konsumenter.
Subventioner och lagar behöver införas för att ge lantbrukare möjligheten att investera i fossilfria alternativ
då det är en verksamhet som bedrivs med små ekonomiska marginaler. Att med politiska medel driva en för-
ändring i konsumtionsmönster beträffade livsmedelsval, i form av t.ex. begränsade valmöjligheter med fokus
på hållbart producerade svenska råvaror, skulle öka lönsamheten för jordbrukarna. Vi tror att detta skulle
påverka lantbrukare att välja mer hållbara energiformer, såsom solsanläggningar och förnybara, inhemska
drivmedel. Utöver detta behövs naturligtvis ambitioner och initiativ från både konsumenter och jordbrukare
för att driva på förloppet. För att uppnå en hållbar förändring inom Sveriges framtida jordbruk tror vi alltså
att det fodras både bättre kommunikation samt en gemensam framtidsvision från samtliga aktörer.

6.3 Elproduktion i Sverige

6.3.1 Solel

Båda exemplen i Resultat 5.4 visar att en installation av solpaneler skulle innebära en stor investeringskost-
nad. I båda fallen går lantbruket med en marginell vinst vid installation av solceller, jämfört med att köpa in
all el. En större vinst skulle kunna erhållas genom att söka subventioner för anläggningen. Vid beräkningen
gjordes nödvändiga antaganden, vilket medförde en viss osäkerhet i resultatet. Vinsten för en gård med
samma dimensioner kan variera i praktiken, trots detta ger beräkningen insikt i vilka kostnadsstorleksord-
ningar som är aktuella. Något som är viktigt att ta hänsyn till är att solcellsproduktion rent ekonomiskt kan
likställas eller anses vara bättre än att köpa in all el.

Som lantbrukare kan det därför vara fördelaktigt att installera solceller för att få kontroll över sitt elpris.
Det är en engångsinvestering som sedan producerar gratis el. Den egna produktionen ger även en trygghet i
jämförelse med att att köpa in el utan att veta vilket pris det kommer vara framöver.

Ett problem med att montera solpaneler på äldre byggnader kan vara att kvalitén på taket är för dålig.
Det är ett fenomen som vi stött på i en intervju, se resultat 5.1.8, utförd under projektet. För att byggnaden
ska hålla för montering av solpaneler måste taket renoveras. En renovering av tak och andra delar i äldre
byggnader är dels en extra kostnad, dels ett tidskrävande projekt. En annan lantbrukare, se resultat 5.1.9, an-
såg att en renovering av tak motiverade till att investera i solceller och därmed utföra båda jobben samtidigt.

Behovet av elektricitet varierar under året och beror även på vilken verksamhet som bedrivs inom lant-
bruket, vilket bekräftas i intervjuerna. De verksamheter som kräver mycket uppvärmning under vintertid
anser vi vara mindre lämpade att använda sig av solpaneler än de gårdar där elproduktionen är som störst
under vår och sommar. Många odlingsverksamheter har hög aktivitet under vårperioden vilket gör att de
lämpar sig bättre för solelsproduktion. En utveckling inom lagring av solel krävs för att jämna ut den årliga
variationen av solinstrålning och elförbrukning. Om det, i stor skala, blir möjligt att lagra energi producerad
från solpanelerna under en lång tidsperiod i bättre batterier skulle solel med största sannolikhet bli ännu mer
attraktivt. Batteribranschen har utvecklats snabbt de senaste åren med förbättrad kapacitet på batterierna,
men att lagra energin under längre perioder är omöjligt i dagsläget. Vi tror att det inom en snar framtid
kan vara svårt att vidareutveckla tekniken för att täcka lagringsbehoven fullt ut.

Trots detta anser vi att det finns goda förutsättningar för många lantbrukare att bli självförsörjande på
el på en årsbasis. Flera lantbruk har stora byggnader med tak som vetter mot söder och då gårdar ofta
omges av plan, relativt obebyggd, mark finns oftast ings objekt i närområdet som skuggar takytorna. I en
enkät, genomförd av Innovatum Teknikpark, uppger 65 % av de lantbrukare som svarat att de har en takyta
mellan 101-400 m2 i sydlig riktning som inte skuggas (Innovatum Teknikpark 2013). Vid besök hos lantbru-
kare i denna studie har majoriteten haft tak i helt eller delvis sydlig riktning, vilket styrker antagandet att
majoriteten har takytor väl anpassade för solceller.
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Utifrån de intervjuer som gjorts med lantbrukare finns en positiv inställing till solceller. Vi tror att mer
tillförlitliga och riktade subventioner för installation av solceller skulle göra lokalproducerad solel mer at-
traktivt. Även att konsumenter visar ett intresse för att köpa solel skulle innebära att elbolag betalar ett
högre pris för överskottsproduktion från anläggningar.

6.3.2 Vindkraft

Vindkraft är till synes är bra lösning för att tillverka förnybar el men vid närmare eftertanke finns det en hel
del nackdelar när det ska byggas småskaligt. Åsikterna om vindkraft hos de lantbrukare som intervjuades
skiljde sig något men sammantaget var det få som skulle kunna tänka sig att installera ett vindkraftverk
på gården. Wåge Forsberg på Väddö var den enda av de intervjuade lantbrukarna som har ett installerat
gårdsverk, men uttryckte en del missnöje kring dess funktionalitet i praktiken. Jämfört med de solceller som
låg på hans ladugårdstak producerade vindkraftverket inte vad det hade förväntats samt att det var en större
investering. Han hade också stött på mycket problem kring att få tillstånd till gårdsverket rent juridiskt.

Vinden spelar stor roll för att få ett vindkraftverk lönsamt, men enligt Wåge är det svårt trots mycket
blåst. En annan nackdel med vindkraft är att det har rörliga delar och kräver en del underhåll under dess
livstid. Detta kan jämföras med solceller som i princip endast kräver en installation och minimalt med till-
syn. I andra länder finns problemet att solceller kräver rengöring för att damm och smuts inte ska dra ner
effekten. I Sverige har vi relativt mycket nederbörd vilket i stor grad löser detta problem.

Att gå ihop och bygga större vindkraft verkar vara mer lönsamt om intresset finns. Många av de inter-
vjuade lantbrukarna har dock uttryckt att det finns svårigheter med ett sådant samarbete och vill hellre
ha sin egna elproduktion. Främst för att det är svårt att få ett samarbete att fungera men också för att
lantbrukare med känslig produktion, såsom mjölkproduktion och fjäderfän, idag redan har ett krav på att
ha ett eget elverk som går att använda vid eventuellt strömavbrott.

6.4 Gödsel

Enligt figur 2 står handelsgödsel för nästan 35 % av energiförbrukningen inom det svenska lantbruket och är
därmed en viktig aspekt att ta hänsyn till. Då fossila bränslen används vid tillverkningen av handelsgödsel
och betydande mängder växthusgaser, främst lustgas och koldioxid, släpps ut vid användning anser vi att
nyttjandet av handelsgödsel bör reduceras. Det är önskvärt att använda stallgödsel i så stor utsträckning
som möjligt och alternativ till mineralgödsel behöver utforskas ytterligare. Ytterligare ett sätt att gå tillväga
är att använda biokol, vilken håller kvar näringsämnen i marken.

6.4.1 Åtgärder för att minska klimatpåverkan vid användning av handelsgödsel

I dagsläget finns det inte någon bra implementerad strategi för att reducera utsläpp och klimatpåverkan
från handelsgödsel. Att helt stoppa användningen är inte ett realistiskt alternativ då det behövs till konven-
tionella lantbruk. Ett ekologiskt jordbruk får enligt lag inte använda handelsgödsel, men det är inte heller
hållbart att endast ha denna typ av jordbruk. Enbart ekologiskt jordbruk skulle minska produktionen av
livsmedel samt att en del jordar inte klarar av den mekaniska påfrestning som ekologiskt jordbruk innebär.
Vi anser att det först och främst krävs en minskning i användningen av handelsgödsel. Därefter effektivisera
tillverkningsprocessen samt enbart använda svenskproducerat gödsel.

Den största delen av klimatpåverkan från handelsgödsel kommer från bruket på åkrarna. Här anser vi att det
ligger ett stort ansvar på den individuella lantbrukaren att se över sin egna konsumtion, undersöka om det
går att använda mer stallgödsel samt att minska doseringen samtidigt som effekten och produktionsmäng-
den bevaras. Doseringsanvisningar av handelsgödsel bör ses som rekommendationer och det är viktigt att
själv undersöka hur mycket som faktiskt behövs på den enskilda gården, vilket kan vara betydligt mindre än
anvisningarna. Biokol kan ses som ett alternativ till handelsgödsel då det verkar som jordförbättrare och på
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sikt håller kvar näringsämnen i marken. Ett antagande är att verkningsgraden på biokol varierar beroende
på jord, vilket medför att det inte är ett alternativ som fungerar överallt.

Vidare är det av stor vikt att effektivisera tillverkningen av handelsgödsel för att spara energi samt att
minimera dess klimatpåverkan. Det svenska företaget Yara har utvecklat en katalysatorteknik som drastiskt
minimerar utsläpp och det är ett stort steg i rätt riktning. Att sprida denna teknik samt att öka användningen
av BAT inom Europa är av stor vikt. Nästa steg anser vi vara att komma fram till en bra strategi för att fasa
ut fossilt från tillverkningsprocessen och ersätta med förnybara medel. Att enbart använda svensk förnybar
el och minska utnyttjandet av naturgas är två viktiga delar i processen mot att minska klimatpåverkan och
sträva efter ett klimatsmartare jordbruk.

6.5 Drivmedel

Framtidsvisionen om ett fossilfritt lantbruk delas av många och vi ser tydliga satsningar från flera aktörer
för att utveckla framtidens drivmedel och maskinpark. Men för att förändringen ska vara praktiskt genom-
förbar krävs även en god kommunikation mellan de olika aktörerna, från regeringen och maskintillverkare till
lantbrukare och konsumenter. I praktiken innebär detta att efterfrågan från konsumenter och lantbrukare
påverkar investeringar från maskintillverkare och regeringen. För att se en övergång till förnybara bränslen
är det därför viktigt att konsumenter efterfrågar en förändring så att regering och maskintillverkare gör
satsningar inom området.

6.5.1 Framtidens drivmedel för jordbruksmaskiner

Den mesta vätgas som används inom industrin idag är skapad med hjälp av biogas, men för en mer hållbar
utveckling framåt bör vätgasen komma från andra förnybara energikällor, som sol- och vindkraft. Ett av pro-
blemen med vätgasdrivna jordbruksmaskiner är att tyngre maskiner kräver betydligt mer vätgas än mindre
maskiner, vilket behöver lagras i stora tankar. Det leder till höga produktionskostnader för vätgasdrivna
maskiner. Detta tillsammans med den mycket energikrävande processen bakom vätgasframställning är två
bidragande orsaker till att utvecklingen inom vätgas för tyngre fordon tagit lång tid. Björn Andersson, som
är verksamhetsledare på Vätgas Sverige, tror att framtidens drivmedel i huvudsak kommer representeras av
el, vätgas och ett fåtal flytande drivmedel (Jordbruksverket 2017). Vidare genomförs projekt som utreder
möjligheter och förutsättningar att använda vätgas som drivmedel i tyngre maskiner. I denna rapport be-
lystes projektet angående att utrusta en tung truck med bränsleceller som drivs på vätgas, vilket bedrivs av
SSAB och Kalmar. Projektet startade år 2017 i syfte att undersöka möjligheter och förutsättningar för att
driva trucken med vätgas. Många ser detta som ett betydande steg för utvecklingen av fossilfria drivmedel
för framförallt mindre maskiner inom jordbruket. Förhoppningen är att tekniken i framtiden skulle kunna
appliceras på i första hand mindre traktorer och andra maskiner som används inom jordbruket, innan tek-
niken kan användas till fullstora maskiner.

Charlotte Erlander, från företaget Energifabriken, anser att det finns ett stort behov att använda samt
vidareutveckla befintliga förnybara energikällor. Detta kommer stimulera fortsatt utveckling av dagens tek-
nik samt göra tekniken mer tillämpbar och ekonomiskt fördelaktig. Om det finns en tydlig efterfrågan hos
konsumenter, tror Erlander även att detta kommer påverka företagen inom branschen att investera i flera
hållbara tekniska lösningar. För att en omställning ska bli genomförbar inom en överskådlig framtid behöver
jordbruksmaskinernas livslängd tas med i beräkningen, anser Tomas Johansson på JTI. Han tror på förny-
bara bränslen som kan fungera i den befintliga maskinparkens dieselmotorer samt långsiktiga politiska beslut
för att kunna driva igenom en hållbar förändring (Jordbruksverket 2017).

Ett annat drivmedel som är aktuellt för mindre maskiner är ren eldrift. Redan idag finns mindre eldrivna
maskiner på marknaden. Lantbrukarnas generella inställning till eldriften är positiv och en av anledningarna
till detta är att en eldriven traktor är mer tystgående vid drift. Ska maskinen användas inne i ladugården
är, förutom detta, avsaknaden av avgaser en stor fördel. Eldrivna traktorer passar bra för arbetsuppgifter
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som uträttas under en kortare tidsperiod, vilket ofta är fallet för de mindre maskinerna. För att eldrift
ska bli aktuell för större maskiner krävs stora framsteg inom batteriteknik, då batteritid är en begränsande
faktor idag. Odlingsjordbruk sätter stora krav på sina maskiner då ett tungt arbete utförs under längre tid.
De senaste åren har kapaciteten hos batterier ökat markant, men det är ännu inte säkert hur den fortsatta
utvecklingen kommer se ut. Vi tror att batteribegränsningarna för traktorer som utför tungt arbete gör att
drivmedel från bioråvara kommer spela stor roll i framtiden. Detta påstående visualiseras i figur 6 där både
eldrift och biobränslen utgör en stor del av vår framtidsvision. Vid undersökning av bränsleutvecklingen
ses att inga gasformiga bränslen är en del av framtidsvisionen, se figur 7. Detta beror framförallt på det
tidigare nämnda problemet - det är ett mer volymkrävande drivmedel. Detta innebär att redan existerande
tankar på stora maskiner måste justeras eller nyproduceras, vilket blir en kostnadsfråga. Alltså är gasfor-
miga drivmedel, som biogas, troligtvis endast aktuellt för mindre maskiner. Vi tror att det kommer vara
mer fördelaktigt att driva de mindre maskinerna på el och därmed kommer sannolikt gasformiga drivme-
del helt fasas ut, om det inte sker något oväntat genombrott inom området. Anledningen till att eldrivna
fordon kommer alltmer på marknaden är framförallt det låga elpriset, möjligheten att tillverka drivmedlet
på lokal nivå och att det inte sker några utsläpp från maskinen. Därför tror vi att eldrivet kommer utgö-
ra ca 1/3 av energiförbrukningen år 2060. För att eldrivna fordon ska vara miljömässigt försvarbara är det
viktigt att även ta hänsyn till de utsläpp som uppstår vid elframställningen, därför bör förnybar el användas.

Drivmedel som BTL, HVO och DME kan till stor del framställas ur samma råvara. Detta kommer leda
till en hög konkurrens mellan de tre biodrivmedlen. DME grundar sig främst i avfall som kommer från
pappersmassaindustrin. Skogs- och pappersindustri finns i stor utsträckning i Sverige och vi tror att DME
är ett bränsle som kommer vara attraktivt i framtiden. Om det kommer vara ett bränsle som är aktuellt
i framtiden grundar sig dock i att ingen alternativ användning av biprodukten från pappersbruken anses
vara effektivare. Det är svårt att veta inom vilket område ett större genomslag kommer ske. Framställning
av HVO fokuserar främst på att använda slaktavfall som råvara och tekniken har kommit långt. Forskning
kring BTL är inte lika omfattande, vilket gör försvårar prognosen för användningsutbredningen. Eventuellt
kommer BTL vara ett lämpligt bränsle i framtiden, men det kommer antagligen ta lång tid innan tekniken
är tillräckligt utforskad för att kunna uppta en större del av energimarknaden. Inom de olika biodrivmedlen
är det svårt att avgöra vilket bränsle som kommer vara ledande i framtiden, då många av biobränslena är
under utveckling. Antagligen kommer RME inte att användas i framtiden då ursprungsråvaran raps kan
användas till livsmedel. Att använda yta och produkter som kan användas till livsmedelstillverkning kommer
antagligen inte vara försvarbart i en framtid med befolkningsökning, vilket kräver en högre produktion av
mat. RME har även blivit förknippat med problem vid användning, såsom bakterietillväxt och igensättning
av filter, vilket gjort bränslet oattraktivt.

Figur 6 och 7 är framtagna med hänsyn till en rapport från Energikommissionen för att ge en tydligare
bild av hur vi tror att det svenska lantbruket kan komma att drivas i framtiden. Det är dock svårt att veta
exakt i vilken riktning teknikutvecklingen kommer gå (Energikommissionen 2017). Fossilbaserade drivmedel
kan antas fasas ut inom en närliggande framtid, dels på grund av att samhället vill ha en förändring gällande
användning av fossila bränslen, dels för att priserna på dessa kan tänkas gå upp när oljereserverna börjar sina.
Regeringen har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige år 2045 (Regeringskansliet
2017). Samtidigt tror säljkoordinatorn, Mats Hjelmstedt, på Traktor Nord AB (2017) att sannolikheten att
diesel fasas ut inom 50 år är liten. Användningen av flytande förnybara drivmedel är nästintill direkt appli-
cerbara i dagens motorer och kan därför tänkas komma användas mer.

I graferna antas att en förbättring av batterikapaciteten kommer ske, vilket innebär att eldrift kommer
spela större roll inom lantbruket, främst för mindre maskiner. Om det inte sker en omfattande utveckling
inom en överskådlig framtid så kan det istället tänkas att biogas kommer dominera marknaden för mindre
maskiner. För att vätgas ska bli ett framstående drivmedel krävs en markant teknikutveckling. Även om
tekniken skulle finnas kommer det ta lång tid innan en vätgasdriven traktor skulle finnas på marknaden till
konkurrenskraftigt pris. Det är viktigt att ha i åtanke att graferna representerar hur vi tror att utvecklingen
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kommer ske framöver och grundar sig i intervjuer och litteraturstudie. Att fossila bränslen kommer fasas ut
ur lantbruket är något som är tämligen säkert även om det är osäkert hur lång tid det kommer ta samt vilka
bränslen som kommer att ersätta dieseln.

Figur 6: En översiktlig bild av en vision av framtidens drivmedel i Sverige. Den procentuella fördelningen av
framtidens el-, biobränsle- och fossildrift i det svenska lantbruket.

Figur 7: En detaljerad bild av framtidsvision av drivmedel i Sverige.

6.5.2 Utvecklingsområden och framtidsprojekt

Det finns flera projekt i Sverige som drivs i syfte att utreda och utveckla teknik som används inom det
svenska jordbruket. I denna rapport har vi bland annat berört MEKA-projektet som var en satsning från
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regeringen i syfte att utreda hur bra dual-fuel teknik fungerar i traktorer. MEKA-projektets slutsats var
att tekniken fungerar i praktiken och att klimatpåverkan från traktorerna kunde minskas med 40 %. Det
konstaterades också att tekniken behöver vidareutvecklas och få bättre stöd från regeringen för att nå än-
nu bättre resultat. MEKA-projektet understryker vikten av att bepröva ny teknik för att bli ett realistiskt
alternativ för lantbrukare, ett ansvar som ligger hos regeringen och stämmer väl överens med exempelvis
livsmedelsstrategin (Regeringskansliet 2017).

Ett ytterligare exempel på projekt är Östgötamodellen som utredde möjligheterna kring en omställning
från fossila bränslen till RME. En av slutsatserna var att vid omställning från diesel till förnybara ener-
gikällor kan en gård av storleken 100 ha minska sina klimatpåverkande utsläpp med 68 %. För att kunna
utvärdera hur en ny teknisk lösning kommer fungera i praktiken är det av största vikt att förändringen testas
och utvärderas för att säkerställa att resultatet är tillförlitligt.

7 Slutsats
Utifrån projektet konstateras att ny teknik behöver göras mer tillgänglig för lantbrukare, bland annat i form
av subventioner och ett bredare utbud av fossilfria alternativ inom maskinförsäljning. De förnybara drivmedel
som finns tillgängliga för lantbruksmaskiner idag är främst biodiesel, men i framtiden inkluderas förhopp-
ningsvis även vätgas och ren eldrift i större utsträckning. Samtliga kan produceras inom Sveriges gränser,
vilket leder till en högre självförsörjandegrad. Från intervjuer med lantbrukare framkom att investeringsviljan
finns gällande förnybara energikällor, men det saknas ofta lättillgänglig information och realistiska alternativ
på marknaden. Riktade subventioner från regeringen skulle föranleda lantbrukare och maskinproducenter att
göra investeringar som tidigare ansetts vara för riskabla. För att nå en högre självförsörjandegrad inom det
svenska lantbruket krävs följande:

• Tekniska lösningar för lokala solpaneler inom lantbruk behöver göras lättillgängliga och mer lönsamma.

• Framtidens teknik inom lantbruksmaskiner behöver vidareutvecklas och testas för att bli kommersiell.

• Utfasning av fossila drivmedel genom omedelbart bredare bidrag från forskningsinstitut och regering
till förmån för effektivare produktion av förnybara drivmedel, främst syntetisk- och biodiesel.

• För att öka självförsörjandegraden på längre sikt krävs satsningar för att utveckla tekniken inom
bränsleceller och batterier för lagring av el. Batterier med betydligt högre lagringskapacitet än de som
finns idag skulle kunna revolutionera marknaden.

• Riktade subventioner från regeringen i form av skattereduktion till förmån för förnybara drivmedel och
solel. Samarbete med EU som gynnar en omställning till mer förnybar energi.

• För att reducera energiförbrukning och minska klimatpåverkan bör stallgödsel användas i så hög grad
som möjligt medan handelsgödsel bör ses mer som ett komplement.

• Produktionsprocessen av svenskt handelsgödsel behöver energieffektiviseras för att minska den totala
energianvändningen inom lantbruket samt öka produktionen för att täcka Sveriges behov av handels-
gödsel.
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9 Bilagor

9.1 Beräkning av solcellsexempel

I rapporten, resultat 5.4, visas ett lantbruksexempel för de ekonomiska effekterna då solceller skulle instal-
leras och användas under en 30 årsperiod. Elkostnaden för en lantbrukare räknades ut på följande sätt.
Månadskostnaden på elenergi vid avtal om rörligt pris för lantbrukare under perioden mars 2016 till mars
2017 (SCB 2017) användes som grund. Ett månadsvärde för togs fram som består av ett medelvärdet för de
fyra elzonerna som finns i Sverige. Till varje månadsvärde adderades nättjänstpriset för en kund inom jord-
och skogsbruk som 2016 låg på 34,8 öre/kWh. Ett medelvärde tas över det undersökta året och resulterar
då i att elkostnaden för en lantbrukare idag är 72 öre per kWh. Om gården drar 25 kWh per år innebär det
att den totala elkostnaden under en 30 årsperiod är 520 tusen kronor.

På en yta på 7 m2 får en anläggning på 1 kW plats (Energimyndigheten 2017). Det skulle innebära
att på en yta som är 200 m2 får en anläggning på 28,6 MWh plats. Varje kW antas producera 950
kWh(Energimyndigheten 2017). En installerad anläggning beräknas kosta 12 kr/watt, inklusive växelrik-
tare (Svensk solenergi 2015). Försäljningspriset av den tillverkade elen är det genomsnittliga spotpriset från
2016 och sedan adderat 40 öre/kWh (Nord Pool 2016), (Vattenfall 2017) . Resterande beräknar går att finna
i den kommenterade matlabkoden i bilaga 9.1.1.

9.1.1 Matlabscript för solcellsexempel

%Kostnad för en solcellsanläggning

%Elpriset

Elp=0.7214423;

%Ytan i m^2

m2=200;

%m2=1000;

%1kW tar upp en yta på 7 m^2

kW=m2/7;

%Kostnaden för en anläggning 1 kW (12kr/watt)

KkWh=12*1000;

%Kostnaden för exempelanläggningn blir då

KA=kW*KkWh;

%Pris för såld el

%Spottpriset i alla 4 områden under 2016- NordPol

SkWhSpot=((28.95+28.95+29.24+29.53)*9.69443)/(4*1000);

SkWh=SkWhSpot+0.6;

%produktion från anläggningen

%varje kW producerar .. kWh per år

kWh=950;

%Efter 30 år producerar anläggningen 87%, det sker linjärt.

%Minsking i produktion varje år

MinProc=0.87/30;

%AkWh kommer bli en vektor med produktionen från anläggningen varje år

AkWh=zeros;
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%Exempelanläggningen producerar då .. antal kWh per år, initialt

AkWh(1)=kW*kWh;

i=1;

for i=2:30

AkWh(i)=AkWh(i-1)-(AkWh(i-1)*(MinProc));

i=i+1;

end

% Total produktion från anläggningen under de 30 åren:

SumAkWh=sum(AkWh)

%Gården använder 25 000 kWh per år

GkWh=25000;

%GkWh=195000;

%Över/Underproduktion som sker varje år =Differansen till årsförbruktingen

DkWh=GkWh-AkWh;

j=1;

Pj=1;

Nj=1;

PDkWh=zeros;

NDkWh=zeros;

for j=2:30

if DkWh(j)>0

PDkWh(Pj)=DkWh(j);

Pj=Pj+1;

else

NDkWh(Nj)=DkWh(j);

Nj=Nj+1;

end

end

%Den kostnad lantbrukaren kommer köpa in el för under de 30 åren om solceller byggs:

KostVsol=Elp.*PDkWh;

Kostsol=sum(KostVsol);

%Vinst från att sälja överbliven el

VinVsol=NDkWh.*Elp.*-1;

Vinsol=sum(VinVsol);
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%Kostnaden för inköp av el utan solceller

Kost=Elp*GkWh*30;

%Total installera solceller + köpa el under de 30 åren:

TotalKostSol=(Kostsol-Vinsol+KA);

%Vinst från att installera solceller

Total=Kost-TotalKostSol;
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9.2 Intervjufrågor

Om verksamheten

1. Vad finns det för verksamhet på gården? Djurhållning/spannmål?

2. Arbetar ni med den verksamheten heltid/deltid?

3. Hur många hektar är gården på?

4. Vid djurhållning; hur många djur finns?

5. Är gården ekologisk?

6. Hur många fordon/maskiner har ni och av vilken typ, samt vilket bränsle drivs de med? (skördetröska,
traktor, biodiesel osv.)

7. Med hur många års mellanrum brukar ni generellt byta ut er maskinpark? Skulle ni kunna estimera
ungefär hur stor takyta ni har till ladugård/maskinhall? Vilket väderstreck ligger de i (lämpliga för
solceller)?

Energiförbrukning och elanvändning

8. Hur mycket energi/el gör ni av med? Årlig el- och drivmedelsförbrukning?

9. När på året gör ni av med mest el?

10. Vad använder ni för typ av energi/elproduktion idag?

Förnybar energi och omställning

11. Hur ser ni på att byta ut fossilt mot förnybar energi inom ert lantbruk? Är det något som är viktigt
för er?

12. Vilka resurser skulle ni kunna tänka er att lägga ner på för att få till en omställning till enbart förnybara
energikällor och bränslen inom ditt företag? Vad skulle låneräntan för en ny traktor gå på?

13. Är det någon speciell typ av energiproduktion ni ser mer positivt/negativt till? T.ex. hur känner ni för
att ha ett vindkraftverk i närheten eller att ha solceller på ditt tak/fält?

14. Kan ni tänka er att ev. gå ihop med närliggande gårdar och offra lite åkermark för solanläggning-
ar/vindkraft? Finns det några krav?

Framtiden och en eventuell krissituation

15. Har gården gått igenom någon typ av kris tidigare då resurser/råvaror tog slut?

16. Har ni funderat på hur er verksamhet skulle se ut vid ett eventuellt stopp på import av fossila bränslen
(olja)?

17. Hur viktigt är det för er att vara självförsörjande och har ni ett reservlager med mat/drivmedel?
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18. Vem har ansvar för och ska se till att Sverige går mot ett mer självförsörjande lantbruk?

Övrig information

19. Är det okej att vi använder dessa uppgifter och ert namn i vår rapport? Fullständigt namn, gårdsnamn
samt intervjudatum

9.3 Tabell över intervjusvar
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Namn Anders och Karin 
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Djurhållning, skog och 
spannmål Forskning, djurhållning Privatperson, vinodling Grönsaksodling vallfodersodling 

Småskaligt traditionellt skogsbruk 

Ekologisk Ja Ja Nej - Ja 

Heltid/deltid Heltid. Heltid Heltid Deltid Heltid 

Hektar mark 
Odling spannmål: 50 
ha 
Odling: 3-4 ha 
lite skog 

Brukar: 160 ha 
Betesmark: 10 ha 
Skog: 57 ha 

Djur + Odling: 1300 ha  - 
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vilka djur - Värphöns, får, gris och 
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Ca 500 höns 

- - 
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1 Traktor, 2 hjullastare 
2 minilastare, fodertruck 
1 fodertruck  

1 Traktor 4 traktorer, speciella maskiner  
till grönsaksodling 

Drivmedel Miljödiesel  Diesel 
 (5% RME) 

Diesel 
Fodertruck: ecopar Diesel Diesel med inblanding av tallolja 



 

 

 

Hållbarhet 
maskinpark 

Tekniskt sett 50 år, 
men används längre 
 

Byts ej ut,  
repareras och underhålls 10 år - Befintliga maskiner på 30 år och 

ska hålla länge till 

Årlig 
bränsleförbrukning 
 

diesel: ca 2,5 kubik - -  - 3 kubik/år 

Tak i lämpligt 
väderstreck 

Ja, snett emot 
söderläge Ja, söderläge Ja, söderläge (7 grader  

avvikande från söderläge) Ja, söderläge Ja 

Årlig elförbrukning 35-40 MW/år 45-50 MWh 25 000 MWh 30 MWh/år 
30 MWh/år, 
123 MWh används till tomat och 
gurka och fås genom flis 

När på året förbrukas 
mest el? Våren Vinterhalvåret Sommarperioden, 

Dock relativt jämnt över året - Våren 

Anledning till den 
högre 
elförbrukningen 

Uppvärmning av 
plantor - - - Uppvärmning växthus 

Vad används för el 
idag? Miljöel, grön el Köper in vindkraft Egenproducerad  

Solel och biogas 
Egenproducerad 
Solel och vind Grön el, vindkraft 



Gårdsnamn Björndal Svista gård Ledinge säteri Hilariusgården 

Namn Ulla och Alf Eriksson Mats Eriksson  
Fredrik Wallin Fredrik Reinsson 
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2 traktorer  
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Drivmedel Diesel  Diesel Diesel Diesel 

Hållbarhet maskinpark 
Köper in begagnat och “mekar” 
själva, har köpt in en ny traktor 
när de har varit verksamma. 
 

- Befintliga maskiner på 30 år och 
ska hålla länge till 15 år 



 

Årlig bränsleförbrukning 
 diesel: ca 12,4 kubik 16 kubik 3 kubik/år - 

Tak i lämpligt 
väderstreck Ja Ja, ca 1000m3  söderläge Ja Ja, söderläge 

Årlig elförbrukning 80 MW/år 210 MWh 
30 MWh/år, 
123 MWh används till tomat och 
gurka och fås genom flis 

5,83 MWh/år 

När på året förbrukas 
mest el? Sommartid Vinterhalvåret (dock 

marginellt) Våren Vinter 

Anledning till den högre 
elförbrukningen Hötork - Uppvärmning växthus Uppvärmning av dricksvatten till 

korna 

Vad används för el idag? “Vanligt” elabonnemang Grön el Grön el, vindkraft - 
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Sammanfattning
Sverige är idag beroende av importerad råolja och handelsgödsel för att kunna driva det inhemska lantbru-
ket. Vid en politisk eller klimatmässig krissituation, som leder till importstopp, skulle bränsleförråden sina
och ta slut på mindre än tre månader. Då hela det svenska lantbrukets maskinpark drivs av diesel skulle
jordbruket stanna helt och landet bli utan livsmedelsproduktion. I arbetet undersöks hur ny teknik och för-
nybara energikällor kan kombineras för att nå en högre självförsörjandegrad inom lantbruket med avseende
på el, drivmedel och handelsgödsel.

För att få en bred kunskap inom ämnet genomfördes en litteraturstudie som kompletterades med intervjuer
med lantbrukare, traktoråterförsäljare och sakkunniga inom svenskt lantbruk. Från intervjuerna framgick
att lantbrukare har viljan att investera i förnybara energilösningar, men saknar i dagsläget lättillgänglig
information och en ekonomisk säkerhet för att investera i mindre beprövad teknik. En uppfattning som delas
av samtliga tillfrågade lantbrukare är att satsningar krävs för att utveckla förnybara energikällor och ny
teknik.

Utifrån intervjusvar och litteraturstudie formas slutsatsen att ny teknik behöver göras mer tillgänglig för
lantbrukare, både i form av subventioner och ett bredare utbud av fossilfria alternativ inom lantbruksmaski-
ner. För att uppnå detta krävs regeringsbeslut som främjar utveckling och forskning av ny teknik tillsammans
med riktade subventioner som gynnar en omställning från fossila drivmedel mot förnybar energi.

Rapporten resulterade även i en trestegsmodell som sammanfattar de åtgärder och investeringar som krävs
för att nå en högre självförsörjandegrad. Den riktar sig till lantbrukare och beslutsfattare för att underlätta
arbetet och innefattar initiativ som kan implementeras idag, imorgon och i framtiden.
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1 Ordlista
BAT - Best Available Technology, dvs. använda bästa möjliga teknik, ur miljösynpunkt.

Biodiesel - ett samlingsnamn för bränsle bestående av vegetabiliska och/eller animaliska fetter som förest-
ras. Exempel på biodiesel är RME.

Biogas - drivmedel som tillverkas av bioråvaror, består mestadels av metan.

Bränsleceller - bränsleceller omvandlar energi till el utan någon förbränning, som ett batteri.

BTL - biomass to liquid, en typ av flytande bränsle (syntetisk diesel) som kommer från biomassa/bioråvara
som t.ex. halm, matavfall eller energiskog.

CTL - coal to liquid, en typ av syntetisk diesel som kommer från kol.

DME - dimetyleter, ett drivmedel ämnat för dieselmotorer. Framställs ur exemeplvis naturgas, svartlut
och skogsprodukter.

Endoterm reaktion - en kemisk reaktion som upptar värme ifrån omgivningen.

Etanol - hydratiserat eten, förnybart bränsle om den tillverkas av biomassa.

Förnybara drivmedel - drivmedel som inte baseras på fossila råvaror.

FT-diesel - Fisher-Tropschdiesel, ett syntetisk diesel som kan användas i konventionella motorer. Kan
tillverkas både ur fossila och förnybara råvaror, se BTL, CTL och GTL.

GTL - gas to liquid, en typ av syntetisk diesel som kommer från gas.

Handelsgödsel - oorganiskt gödsel. Används som näringstillförsel på åkermark inom lantbruket.

HVO - hydratiserade vegetabiliska oljor, också en typ av biodiesel som ofta framställs på förnybara rå-
varor som t.ex. slaktavfall, fiskrens eller rapsolja.

Låginblandning - en låg halt av alternativt bränsle, t.ex. förnybart, i konventionellt drivmedel.

Naturgas - fossilt drivmedel för gasdrivna fordon. Består mestadels av metan och har högt energiinne-
håll.

RME - rapsmetylester, drivmedel bestående av rapsolja och metanol. Är en form av biodiesel som kan
användas i anpassade dieselmotorer eller som inblandning i konventionella dieselmotorer upp till 10 %.

Stallgödsel - spillning från djur inom lantbruket.

Syntesgas - gas som består av kolmonoxid och vätgas.

Vätgas - kan användas som drivmedel till bränsleceller och förbränningsmotorer. Framställs ur både fossila
och förnybara råvaror som t.ex. naturgas, biomassa, metanol eller via en elektrolys av vatten.
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2 Inledning
Idag är Sverige i stort behov av import av livsmedel och fossila bränslen för att försörja befolkningen. Dels
på grund av att vi importerar ungefär hälften av maten vi äter, dels på grund av att det inhemska lant-
bruket är beroende av importerad energi. Om import av fossila bränslen skulle stoppas riskerar det svenska
lantbruket att stanna efter några dagar, då maskinerna inom lantbruket i dagsläget är dieseldrivna (Nilsson
2015). Detta skulle leda till en nationell krissituation. De lager av livsmedel som finns i Sverige skulle hålla
i tre dagar, medan lagret av råolja beräknas räcka i högst 90 dagar, enligt Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB). Genom att arbeta mer aktivt för att höja lantbrukens självförsörjandegrad och ställa
om från fossil till förnybar energi kan konsekvenserna av en krissituation minskas. Sverige behöver höja sin
självförsörjningsgrad så att produktionen inom landets gränser motsvarar konsumtionen av energi, drivmedel
och handelsgödsel. Vidare finns även ekonomiska samt miljömässiga fördelar med att vara mindre beroende
av importerad energi.

Det svenska lantbrukets energiförbrukning omfattar främst användning av fossilt diesel och elektricitet samt
framställning av handelsgödsel. En stor del av den energianvändningen leder till utsläpp av skadliga växthus-
gaser, som bland annat Parisavtalet har till syfte att motverka. Därför är det av intresse att undersöka hur
en omställning till mer förnybar energikonsumtion inom lantbruket kan uppnås. Svenska lantbrukare inve-
sterar dessutom ofta utifrån mer långsiktiga perspektiv då gårdar går i arv, vilket fordrar ett mer långsiktigt
tänkande för att marken ska kunna brukas i framtiden.

2.1 Syfte och mål

I detta projekt undersöks möjligheterna kring en omställning till ett självförsörjande jordbruk i Sverige
utifrån ett energiperspektiv. Genom att studera befintlig teknik och framtida möjligheter kan förutsättning-
ar för en högre självförsörjandegrad inom svenskt jordbruk utvärderas. I rapporten utvärderas alternativa
drivmedel för framtidens jordbruk samt hur en omställning till förnybar energi kan genomföras på lokal
och nationell nivå. Syftet med projektet är att undersöka hur ny teknik och förnybara drivmedel kan kom-
bineras med lokalproducerad el för att uppnå en högre självförsörjandegrad inom det svenska jordbruket.
Målet är att presentera alternativ och förutsättningar för hur framtidens jordbruk i Sverige kan få en högre
självförsörjandegrad med avseende på el, drivmedel och handelsgödsel.

2.2 Frågeställning

Den frågeställning som besvaras i denna rapport är:
Vad krävs för en omställning till ett mer självförsörjande jordbruk i Sverige med avseende på el, drivmedel
och handelsgödsel? För att besvara frågeställningen behöver följande aspekter utredas:

• Vilka metoder finns för att producera el och drivmedel på lokal nivå?

– Kan dessa metoder införas på storskalig nationell nivå?

• Hur kan det svenska lantbruket minska användandet av handelsgödsel?

• Vilka förnybara drivmedel finns för lantbruksmaskiner och kan de produceras i Sverige?

• Vad har lantbrukare för tankar kring en omställning till förnybara energikällor?

2.3 Avgränsningar

I denna rapport undersöktes möjligheterna kring ett självförsörjande jordbruk i Sverige. Då området är brett
och komplext var arbetet tvunget att avgränsas. Avgränsningen gjordes dels efter diskussion i gruppen och
dels i samråd med handledaren från STUNS Energi. Tillsammans beslutades att arbetet skulle avgränsas
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till elförsörjning, handelsgödsel och drivmedel. Detta trots att den totala energikonsumtionen inom jordbru-
ket inkluderar fler aspekter, exempelvis utsäde, foder samt transporter till och från gårdarna. Ytterligare
avgränsning gjordes kring självförsörjandegraden, då rapporten främst fokuserar på drivmedel och livsmedel.

För att göra en avgränsning inom drivmedel, studerades endast drivmedel som är kompatibla med jordbruket.
Inom jordbruk förekommer även flertalet olika lantbruksmaskiner av många olika storlekar och funktioner.
I detta projekt gjordes även en avgränsning gällande jordbruksmaskiner så att endast större aktörer inom
traktortillverkning ingick i studien.

3 Bakgrund
För att kunna göra bedömningar om Sveriges självförsörjandegrad både i dagsläget och i framtiden behövs
en bred grund av information i ämnet. I detta avsnitt presenteras information om självförsörjandegrad,
energiförbrukning, handelsgödsel, drivmedel och jordbruksmaskiner.

3.1 Självförsörjandegrad

Självförsörjandegraden är ett mått på hur självförsörjande ett land är inom exemeplvis energi, drivmedel el-
ler livsmedel. Självförsörjandegraden definieras som landets produktion dividerat med dess konsumtion inom
ett visst område (Bergström 2015). Landets självförsörjandegrad kan således skilja sig åt beroende på inom
vilken aspekt undersökningen görs. Samma land kan ha en god självförsörjandegrad med hänsyn till energi
och drivmedel, men sämre självförsörjandegrad med avseende på livsmedelsproduktion. Att göra exakta be-
räkningar kring ett lands totala självförsörjandegrad kan således vara svårt och bygger i stor utsträckning
på mätningar över lång tid (Nilsson 2015).

Genom att minska lantbrukets importberoende ges goda möjligheter att uppnå en högre självförsörjan-
degrad. En högre självförsörjandegrad är ofta mer hållbart ur en ekonomisk och miljömässig synpunkt, men
inte alltid praktiskt genomförbart eller tillräckligt åtråvärd i dagens samhälle (Meny 2017). I detta avsnitt
undersöks självförsörjandegraden inom drivmedel- och livsmedelsproduktion för Sverige, Norge, Danmark
och Finland i syfte att sammanfatta information och identifiera skillnader mellan länderna.

3.1.1 Sveriges självförsörjandegrad

Inom livsmedelsproduktion anses Sveriges självförsörjandegrad vara ca 50 %, men en stor andel av de fossila
drivmedlen är importerade. Harald Svensson, som jobbar för Jordbruksverket, bekräftar i en intervju med
Sveriges Radio om svårigheterna med att uppskatta Sveriges självförsörjandegrad. Det svenska jordbruket är
i dagsläget beroende av import för att hållas i drift (Nilsson 2015). Enligt Svensson skulle Sverige inte klara
sig många dagar utan import av varor som är nödvändiga för det svenska jordbruket som till exempel djur-
foder, handelsgödsel och drivmedel. En av de största orsakerna som begränsar Sveriges självförsörjandegrad
anses vara importen av fossila bränslen till de maskiner som krävs för att driva jordbruk (Meny 2017). På
grund av att den svenska maskinparken drivs med fossila bränslen som produceras utanför landets gränser
hävdar Therese Frisell, som jobbar på Livsmedelsverket, att Sveriges självförsörjandegrad är nästintill 0 %
(Bergström 2015). Sverige har goda förhållanden för sol- och vindkraft, men är idag beroende av import av
drivmedel. Främst gäller det import av råolja som omvandlas till diesel för att driva de jordbruksmaskiner
som krävs för att producera livsmedel inom landets gränser (Ciszuk 2015).

3.1.2 Negativa effekter av Sveriges importberoende

En högre självförsörjandegrad är som tidigare nämnt önskvärt i dagens samhälle både ur en ekonomisk-,
försvarsmakts- och miljösynpunkt (Svedberg 2016). Exempel på negativa effekter av Sveriges importberoende
är den dåliga vinterskörden av grönsaker i Sydeuropa år 2017 och Rysslands exportstopp av vete år 2010.
Båda resulterade i ökade priser samt svårigheter att få tag på specifika livsmedel vilket ökar landets utsatthet
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(Makridova 2014). Genom att föra en politik som förespråkar en högre självförsörjandegrad kan effekter av
liknande händelser minskas, vilket i en framtid med ökande befolkning kan anses mycket fördelaktigt. Sveriges
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger i en intervju med tidningen Jordbruks Aktuellt (Brink 2015), att
Sveriges låga självförsörjningsgrad innebär att vi är extra utsatta för förändringar på den internationella
marknaden - oavsett om förändringarna sker till följd av politiska konflikter eller klimatkatastrofer.

3.1.3 Vad krävs för att höja Sveriges självförsörjandegrad

Regeringens livsmedelsstrategi har som mål att vägleda kring frågor vars syfte är att gynna ett ekologiskt och
hållbart svenskt jordbruk (Regeringskansliet 2017). Strategin syftar även till att höja Sveriges självförsörjan-
degrad men har fått kritik då ett stort ansvar läggs på konsumenterna istället för regeringsbeslut (Meny 2017).

Anna Nilsson, som är chefredaktör på tidningen Lantmannen, anser att det svenska jordbruket behöver stöd
från regeringen i form av lagar, bestämmelser och skattereduktioner. Hon tror att en högre självförsörjande-
grad måste få stöd från högsta ort för att bli hållbar i längden och hittills ser hon inte tillräckliga satsningar
från regeringen (Meny 2017). Denna uppfattning delas även av Karlis Neretnieks, som är generalmajor och
knuten till Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Enligt honom är en ökad svensk livsmedelsproduktion ett
måste inför framtiden och han ser en stor nytta i att lantbrukare kan producera förnybar energi lokalt. I en
intervju med Lantbrukets affärstidning säger Neretnieks att det är statens skyldighet att sörja för att Sveriges
självförsörjandegrad ökar. Svenska lantbrukare har i dagsläget inte alltid de ekonomiska förutsättningarna
som krävs för omfattande investeringar i och med dagens lönsamhetskrav och konkurrenssituation. Vidare
anser Neretnieks att det är Lantbrukarnas Riksförbund som bäst kan förse regeringen med det underlag som
krävs för att uppnå önskat resultat genom subventioner (Simonsson 2015).

3.1.4 Självförsörjandegrad i Skandinavien

I Norden råder en relativt kort växtsäsong med varma somrar och kalla vintermånader. Detta medför att
det nordiska jordbruket i generationer fokuserat på råvaror och livsmedel som är anpassade för rådande
klimat och förutsättningar. Förutsättningar skiljer sig mycket åt även mellan de nordiska länderna, vilket
påverkar ländernas importberoende och självförsörjandegrad. För att få en bredare kunskap om Sveriges
förutsättningar för ett självförsörjande jordbruk är det intressant att jämföra likheter och skillnader mellan
de nordiska grannländerna.

Norge har en hög självförsörjandegrad vad gäller kött, drivmedel och havsmat där de i princip är själv-
försörjande på grund av goda råvarutillgångar i landet. Självförjandegraden inom det norska jordbruket är
betydligt lägre och är i dagsläget ca 37 %, detta på grund av att de importerar mycket spannmål (Go-
vernment.no 2015), (Henningsson 2014). Norge har en kortare växtsäsong då somrarna är svala samt att
jordarna inte är lika näringsrika som exempelvis i Sverige. Detta har medfört att Norge inte satsat lika
mycket på utveckling av jordbruket (Goverment.no 2015). Landet anses vara självförsörjande med avseende
på drivmedel och fiskproduktion tack vare naturlig tillgång på råolja, naturgas och rika fiskbestånd i havet
(Nationalencyklopedin u.å.).

Inom livsmedelsproduktionen har Finland en mycket hög självförsörjandegrad på 80 %, den näst högsta i
Norden, men har samtidigt ett utbrett skogsbruk som är beroende av import av drivmedel till jordbruksma-
skiner (Nyholm & Skogh u.å.). Då Finland inte har några betydande råvarutillgångar till drivmedel behöver
de finska raffinaderierna förlita sig på importerad råolja, vilket gör att Finlands självförsörjandegrad inom
drivmedel uppskattas vara 0 %. Klimatet i Finland liknar det svenska, men med kortare växtsäsong och
kallare vintrar. Närmare 3/4 av Finlands yta är skogbevuxen, vilket gör skogen till en av landets viktigaste
råvaror (Lynch 2003).

Ur ett ekonomiskt perspektiv är de viktigaste jordbruksprodukterna i Finland mjölk, spannmål, potatis
samt köttproduktion (Meny 2017). Landets energiförsörjning utgörs av ca 45 % fossila bränslen, där hela
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landets behov utgörs av import, utom en liten del som utgörs av inhemsk torv (Nyholm & Skogh u.å.).
Finland är framförallt importberoende av kemikalier, drivmedel och livsmedel (Nationalencyklopedin u.å.).

Självförsörjandegraden i Danmark med avseende på livsmedel anses vara nästintill 100 % då de exporte-
rar mycket stora mängder kött, mjölk och spannmål (Danish Agriculture & Food Council u.å.), (Erlandsson
u.å.). Danmark har en betydligt högre självförsörjandegrad inom livsmedel än övriga nordiska länder, vilket
anses bero på de bördiga jordarna samt ett mildare klimat som ger längre växtsäsong. Danmark har satsat på
expandering av vindkraft, men eftersom det finns sparsamt med råvarutillgångar är de beroende av import
av drivmedel och råmaterial (Nationalencyklopedin u.å.).

Tabell 1: Nedan visas självförsörjandegraden för de nordiska länderna med avseende på livsmedel och fossila
drivmedel. Danmarks självförsörjandegrad för fossila drivmedel har ej gått att hitta.

Sverige Norge Danmark Finland
Självförsörjandegrad

(inom livsmedel) 50 % 37 % 100 % 80 %

Självförsörjandegrad
(fossila drivmedel) 0 % 100 % - 0 %

3.2 Elförbrukning

I dagsläget sker det under ett årsbasis en nettoexport av el från Sverige, dock kommer en tredjedel av elen vi
använder från svenska kärnkraftverk. För att driva kärnkraftverk krävs uran som importeras från gruvdrift
i andra länder (Energiföretagen 2017). Sverige är alltså inte självförsörjande med avseende på el, trots
en nettoexport. En bedömning från Naturskyddsföreningen (2015) visade att kärnkraftens energitillverkning
skulle kunna ersättas av solel om alla södervända byggnadsytor i Sverige täcktes med solceller, om produktion
beräknas på årsbasis.

3.2.1 Elkostnad

Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst elpris, framförallt med avseende på el inom industrin (Eu-
rostat 2017). Trots dagens låga elpris finns en trend mot ett stigande elpris, vilket förutspås fortsätta stiga
(Energimyndigheten 2016). När den ekonomiska lönsamheten av solel undersöks är elpriset en viktig faktor.
Ett högre elpris gör lokala solelsanläggningar mer lönsamma för lantbrukare, vilket har en positiv inverkan
på solelsproduktionen. Ett redan lågt elpris leder till att den ekonomiska vinsten till följd av installation av
solpaneler minskar.

Svenska lantbrukare har generellt en fördelaktig elkostnad då de inte betalar skatt på den förbrukade elen.
Istället betalar de endast 0,5 öre per använd kWh el, vilket är markant mindre än elskatten på 29,5 öre/kWh
(Skatteverket u.å.), (Compricer 2017). När svenska lantbrukare ska teckna elavtal är den vanligaste avtals-
formen ett rörligt elavtal (SCB 2017).

3.2.2 Solceller

Principen för en solcell är att omvandla solens ljus till energi. Den energi som fås från solinstrålningen gene-
rerar sedan en likström som exempelvis kan användas till att driva en radio, ångturbin eller tillverka vätgas
(Svensk Solenergi 2015). En vanlig teknik för att skapa en likström i en solcell är att använda sig av en så
kallad pn-övergång i kisellager. För att processen ska fungera krävs halvledande egenskaper hos kisellagren.
Denna egenskap skapas när atomer i den kristallina strukturen byts ut mot andra atomer med en annan
laddning. I p-dopningen byts en, eller flera, kiselatomer ut mot atomer med lägre elektrontäthet, exempelvis
aluminium. På så vis skapas ett underskott av elektroner i kisellagret som övriga elektroner försöker fylla igen
och därmed har en elektronrörelse skapats. Principen för n-dopningen är densamma som för p-dopningen,
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men istället byts kiselatomen ut mot en annan atom med högre elektrontäthet, exempelvis fosfor. Dessa
två processer tillsammans kallas pn-övergången och det har då skapats en elektrisk potential mellan de två
lagerna, vilka sammansluts med en extern krets (Solarlab 2016).

Dagens användning av solceller består till stor del av att försörja fritidshus, båtar och andra mindre sy-
stem med ström. Dessa är inte anslutna till nätet utan utgörs av solceller, en laddningsregulator och ett
batteri vilket kan försörja små system som belysning, tv och liknande. Nätanslutna solceller, antingen mark-
baserade eller fastmonterade på byggnader, blir alltmer framträdande på marknaden och består ofta av större
system (Svenska Solenergi 2015). Idag står solenergi för ca 0,1 % av den totala energiproduktionen i Sverige
(Vattenfall 2017).

Problematiken kring solceller är dess låga verkningsgrad, dvs. kvoten mellan den energi som erhålls och
den energi som tillförs av solen. De solceller som finns ute på marknaden idag har en verkningsgrad på
ca 12-16 %, vilket innebär att andelen energi som inte absorberas är stor (Energimynigheten 2016). Verk-
ningsgraden sjunker ytterligare någon enhet när solceller seriekopplas och bildar solpaneler. En kommersiell
solpanel på 1 m2 kan generera 150 W under en solig dag i Sverige då solinstrålningen har en effekt på ca 1
kW/m2. Denna effekt beräknas träffa solpanelen ca 1000 timmar under ett år vilket innebär att den genom-
snittliga solinstrålningen på ett år i Sverige är ca 1000 kWh/m2, där de skillnader som finns delvis beror på
geografisk placering (Vattenfall 2017). Idag bedrivs forskning kring hur solcellernas verkningsgrad kan ökas
(Uppsala Universitet 2017).

Solceller har flera användningsområden och skulle kunna generera el till eldrivna fordon och i dagsläget
pågår flera forskningsprojekt kring hur man kan skapa vätgas av vatten med hjälp av solceller. Denna prin-
cip baseras på att klyva vatten så att restprodukterna blir vätgas och syrgas. Fördelen med vattenklyvningen
är att restprodukterna inte bidrar till ökad klimatpåverkan samt att när vätgasen sedan används i bränslecel-
ler blir förbränningsprodukten vatten. En annan fördel anses vara vätgasens utvecklingspotential (Paulsson
2014).

Det finns stöd att söka från regeringen vid en installation av solenergi och det är Energimyndigheten som
fördelar dessa till länsstyrelserna i landet. Stödet går att söka för installation av alla typer av nätanslutna
solcellssystem eller solel/solvärmehybridsystem. Fr.o.m. 1 januari 2015 är det maximala sökbara stödet 30
% till företag och beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Det högsta möjliga stödet
ligger på 1,2 miljoner kronor per solcellssystem. De stödberättigade kostnader per installerad kilowatt elekt-
risk toppeffekt får uppgå till 37 000 kronor plus moms. I höstbudgeten 2015 meddelade regeringen att de
ökar satsningen på solceller till 225 miljoner kronor år 2016 och därefter 390 miljoner kronor varje år mellan
2017-2019 - en ökad satsning på totalt 1,4 miljarder kronor (Energimyndigheten 2015).

3.2.3 Vindkraft

Det finns många olika vindkraftverk på marknaden, men de som används för gårdar och lantbruk kallas
gårdsverk. Benämningen gårdsverk kommer ursprungligen ifrån Plan- och Bygglagen och är enligt definition
ett verk som är högre än 20 meter över markytan som är placerat på ett avstånd från tomtgränsen som är
kortare än vindkraftverkets höjd över marken. Det gäller också att verket är fastmonterat på en byggnad
eller har en vindturbin vars diameter är större än tre meter. Dessa verk kräver ett bygglov (SFS 2011:338).
Gårdsverk, inklusive rotorblad, är per definition lägre än 50 meter samt måste stå ensamt. Om detta inte
uppfylls definieras det inte som ett gårdsverk och innefattas då av anmälningsplikten (Källner 2012).

Det viktigaste för att vindkraftverkets årliga produktionen av el, och följaktligen lönsamheten, är tillgången
på vind. Då det är en väsentlig skillnad på bra och dålig vind är placeringen det som avgör om det är en
ekonomiskt effektiv investering. Det är därför viktigt att göra en vindmätning eller använda sig av vindkartor
för att få en uppfattning om investeringslönsamheten (Källner 2012).
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Det finns flera producenter och distributörer av gårdsverk i Sverige idag. Verken har en maximal effekt
på ca 11-43 kW om det blåser 11 m/s, vilket ger en årlig produktion på maximalt 50 000 kWh/år (vid 5 m/s
i navhöjd)(Ruin 2016). I en genomförd enkät uppger 84% av de lantbrukare som svarat att deras verksamhet
använder under 50 000 kWh/år (Innovatum Teknikpark 2013). En del av verken har batteri eller möjlighet
till Ö-drift vilket innebär att de inte behöver uppkoppling till elnätet medan andra kräver uppkoppling. Det
finns många företag utomlands som producerar vindkraftverk, varav en del har återförsäljare i Sverige (Ruin
2016). Det går att ansöka om skattereduktion för överskottsel som ansluts till elnätet upp till 60 öre per
kWh, dock max 18 000 kronor/år. Det går däremot inte att söka skattesubvention på de kWh som överstiger
uttaget av el. För att ansöka om skattereduktion måste producenten räknas som mikroproducent och därför
inte ha en säkring som överstiger 100 ampere i anslutningspunkten (Energimyndigheten 2015).

3.3 Gödsel

För flera lantbruk är användandet av gödsel en förutsättning för att produktionen på gården ska bli gynn-
sam. Valet av gödselmedel har stor betydelse för klimatpåverkan, tillväxt och ekonomi. Inom det svenska
lantbruket används idag framförallt handelsgödsel och stallgödsel, där handelsgödsel står för en betydande
del av lantbrukets energianvändning. Gödsel är en viktig del av jordbruket, då mycket näring tas från marken
vid skörd. Denna näring måste återföras till marken för att växtligheten ska trivas, vilket kan göras i form
av gödsel. För att uppnå ett mer självförsörjande jordbruk är det intressant att undersöka egenskaper, fram-
ställning och klimatpåverkan för olika gödselmedel. I detta stycke behandlas information om handelsgödsel,
stallgödsel och biokol där fokus ligger på dess framställning och egenskaper.

3.3.1 Handelsgödsel

Handelsgödsel, även kallat konstgödsel och mineralgödsel, är ett gödningsmedel som består av oorganiskt
material. Handelsgödsel innehåller framförallt makronäringsämnen som kväve, fosfor och kalium, men även
relativt höga halter av svavel, kalcium och magnesium. Detta är ämnen som växter behöver mycket av
medan mikroämnen, såsom koppar, kobolt, järn och zink, är ämnen som växterna kräver i en mycket mindre
omfattning. Handelsgödsel produceras till stor del från kväve i luften och resultatet är ofta i form av granulat
men det finns även i flytande form. Användandet av denna typ av gödsel har ökat i takt med mekaniseringen
av jordbruket som brutit de naturliga kretsloppen av näringsämnen, vilket i sin tur skett på grund av
utvecklingen av jordbruket och separerandet av djurhållning och växtodling (Granström & Hubendick u.å.).
Idag är den svenska marknaden för mineralgödsel ca 800 000 ton per år och en genomsnittlig gård på
100 ha använder ungefär 100 kg N/ha (Erlingson 2017). När handelsgödsel används mer frekvent och i
högre koncentration än nödvändigt kan grödorna svara med reducerad respons på grund av urlakning av
näringsämnen i marken (Granström & Hubendick u.å.).

3.3.2 Klimatpåverkan från handelsgödsel

Med hjälp av en livscykelanalys av handelsgödsels tillverkning, transport, användning och påverkan på
skörd är det enklare att se vad som bör åtgärdas för att minimera klimatpåverkan. Detta på grund av att
samtliga moment i livscykeln bidrar till utsläpp av växthusgaser. Olika produktionssätt och typer av mine-
ralgödsel bidrar till olika mängd utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid och lustgas, men har även olika
användningsområden och effektivitet på skilda grödor. Den vanligaste kvävekällan inom Europas jordbruk
är ammoniumnitrat som tillverkas av antingen ammoniak eller salpetersyra. Exempel på handelsgödsel som
innehåller ammuniumnitrat är NP, NPK och Axan, vars miljöpåverkan beror på hur energiåtgången vid
utvinning från ammoniak samt avgången av lustgas vid framställning från salpetersyra (Yara 2010).

Den svenska märkningen för klimatcertifiering av mat betyder att utsläppen vid tillverkning måste vara
mindre än 4 kg CO2-ekvivalenter per kg-N. CO2-ekv. är ett uttryck för att jämföra växthusgaser och ut-
trycket beror på hur många gånger starkare inverkan gasen har på klimatet jämfört med koldioxid (t.ex.
motsvarar 1 kg lustgas 296 kg koldioxid). Om bästa möjliga teknik (BAT), något som är definierat av EU,
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skulle användas i tillverkningen av mineralgödsel hade den allmänna utsläppsnivån legat på 3,6 kg CO2-ekv.
per kg-N, vilket är ca 50 % lägre än vad en genomsnittlig europeisk anläggning släpper ut (Yara 2010). Det
totala utsläppet vid tillverkning och användning blir därmed 9,2 kg CO2-ekv. per kg-N.

Val av handelsgödsel är avgörande för klimatpåverkan. Olika jordar har individuella egenskaper och för-
utsättningar och kräver därmed varierande behandling. För europeiska jordbruk är ammoniumnitrat mest
effektiv och miljövänlig. Urea är ett syntetiskt framställt organiskt gödsel och har mindre miljöpåverkan vid
tillverkning. Dock större påverkan vid användning, dels till följd av lustgasavgång genom nitrifikationsproces-
ser i marken, dels som ett resultat av att mer ammoniak utsöndras till atmosfären än när ammoniumnitrat
används (Yara 2010).

Tillverkningen av handelsgödsel kräver mycket energi och genom hela livscykeln sker utsläpp som påver-
kar klimat i en negativ mening. Yara, ett svenskt företag som tillverkar handelsgödsel, har utvecklat en
katalysatorteknik som minskar utsläppen av lustgas från tillverkning av salpetersyra med 90 % vilket ger
ett utsläpp lägre än den då BAT används (Yara 2010). Trots att det är ett svenskt företag finns idag ingen
produktion i Sverige utan den sker främst i Finland, Norge och Tyskland (Erlingson 2017). För att minska
klimatpåverkan och reducera förlusten av kväve på grund av urlakning, denitrifikation och ammoniakavgång
måste hänsyn tas till vilken form av kväve som används, hur stor mängd och vid vilken tidpunkt mineralgöd-
sel tillsätts. Kväveeffektiviteten måste optimeras och lustgasutsläppen minimeras. Detta är något som måste
beräknas och avgöras noga från gård till gård, en stor mängd gödsel betyder inte att grödorna nödvändigtvis
frodas och att produktiviteten maximeras (Yara 2010).

3.3.3 Åtgärder för att minska klimatpåverkan

Genomförbara åtgärder för att minska klimatpåverkan bör vara att öka energieffektiviteten vid tillverkningen
av ammoniumnitrat samt att maximera användandet av katalysatorer för att reducera lustgasutsläpp. En
stor källa till utsläppen är själva användandet av mineralgödsel och på detta område kan mycket göras för att
dessa ska reduceras. Här är det viktigt att gödsla efter olika grödors faktiska behov av just det ämnen som
det aktuella handelsgödsel innehåller samt att se till att applicera näringsämnet vid rätt tidpunkt för optimal
upptagning. Att välja rätt typ av mineralgödsel efter jordtyp är viktigt för att minska utsläpp och dessutom
att utnyttja och bruka stallgödsel för att dess effekt ska bli optimal. Biologisk kvävefixering i biomassa,
till exempel med hjälp av fånggrödor, är ett alternativt som kan minska användandet av mineralgödsel och
dessutom en viktig del i kvävets kretslopp (Yara 2010).

3.3.4 Energi och åtgång

Den totala klimatpåverkan från tillverkning av ammoniumnitrat då BAT används är 3,6 kg CO2ekv. per kg-N
för en genomsnittlig fabrik (Yara 2010). Nedan listas processerna för handelsgödsel och dess klimatpåverkan.

• Tillverkning från ammoniak: Den mest effektiva källan för att binda kväve är naturgas. För att göra
detta krävs energi och en typisk europeisk fabrik har en genomsnittlig energianvändning på 35,2 GJ
per ton ammoniak. Om BAT används sjunker förbrukningen till 31,8 GJ per ton ammoniak, vilket
motsvara ca 2,2 kg CO2-ekv. per kg-N i ammoniumnitratet (Yara 2010).

• Tillverkning från salpetersyra: Vid denna tillverkning frigörs lustgas och utan rening släpps 7,5 kg N2O
per ton salpetersyra ut. Om katalytisk rening och BAT används minskar detta markant till 1,8 kg N2O
per ton salpetersyra, vilket motsvarar 1,3 kg CO2-ekv. per kg-N i ammoniumnitratet (Yara 2010).

• Granulat: För att få ett fast gödsel granuleras lösningen vilket kräver ca 0,5 GJ per ton produkt. Detta
kan sättas ekvivalent med 0,1 kg CO2-ekv. per kg-N (Yara 2010).

• Transport: Vid transport att handelsgödsel från anläggning till mellanhand och slutligen konsument
uppskattas det europeiska genomsnittliga utsläppet motsvara ca 0,1 kg CO2-ekv. per kg-N (Yara 2010).
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Lustgas frigörs från marken vid användning av gödsel till följd av naturliga markprocesser som sker för både
oorganiskt och organiskt bundet kväve. Ca 5,6 kg CO2-ekv. per kg-N släpps ut vid bruk av handelsgödsel,
inklusive utsläpp från jordbruksmaskiner som körs vid utspridning och kalkning (Yara 2010). I Sverige
använder jordbruket ca 17 TWh, varav 12 går till växtodling, ca 2 TWh till mineralgödseltillverkning och
resterande energi används inom flertalet mindre områden (Bertilsson 2008).

3.3.5 Stallgödsel

Stallgödsel är organiskt material som består av spillning, urin, strömedel och vatten. Det används för att
förbättra mullhalten i åkermark och innehåller både makro- och mikronäringsämnen, varav de viktigaste är
kväve, fosfor och kalium. Hur stor utsträckning av ett visst ämne som används beror på vilken typ av djur
som producerat materialet, vilket foder som använts, hur det har komposterats och hanterats samt vilka till-
satser som är inblandat. Jordbruksverket rekommenderar att sprida stallgödsel innan vår- och höstoljeväxter
sås samt att det är viktigt att bruka eller mylla ner växtnäringen tidigt för att minimera kväveförluster
i form av ammoniakavgång. Dessa förluster kan minskas med 20 respektive 10 % om det bearbetas ner i
jorden omgående (Jordbruksverket 2016). Stallgödsel bör användas i så stor utsträckning som möjligt för
att maximera effekten medan handelsgödsel ska ses som ett komplement. En viktig aspekt att ta hänsyn till
vad gäller mineralgödsel och stallgödsel är att dessa två olika former inte konkurrerar med varandra utan
ett samspel dem emellan bidrar oftast till störst skörd (Bertilsson 2008).

3.3.6 Biokol

Biokol produceras under kontrollerade förhållanden av biomassa och motsvarar i princip träkol. Det är
framtaget av förnybart material som till exempel trä, halm och olivkärnor. De kontrollerade förhållanden i
produktionen avser att minska utsläpp och bildning av farliga ämnen. Tanken bakom biokol är att det ska
verka som en kolsänka, att kolet som biomassan tar upp från luften via fotosyntesen ska förvaras i biokolet
under lång tid och inte övergå till koldioxid på kort sikt. Därav bör det inte användas som vanlig träkol eller
för att producera värme. När biomassa görs om till biokol stabiliseras dess kolstruktur och på så sätt binds
kolet in och blir svårnedbrytbart (Branschföreningen Biokol Sverige u.å.).

De främsta användningsområdena för biokol är till jordförbättring, djurfoder, filtermaterial till vattenrening
samt att minska näringsläckage (Branschföreningen Biokol Sverige u.å.). Mest relevant för denna rapport
är funktionerna för att reducera näringsläckage samt som jordförbättrare. Biokol har egenskaper som liknar
humus men med fördelen att det inte bryts ned lika snabbt. Det fungerar vatten- och näringshållande, luckrar
jorden samt gynnar mikroorganismer, detta på grund av sin stora, inre, ihåliga yta. En jord med inblandning
av biokol ger generellt sett högre växttillgänglig vattenhalt samt bättre näringsbindande förmåga än en jord
utan biokol. Dock är det viktigt att låta kolet ligga i gödsel, nässelvatten eller liknande innan applicering i
jord, så att det mättats på näringsämnen (fosfor och kväve) innan det blandas med jorden. Görs inte detta
kan skörden minska på grund av att biokolet tar upp näring från marken som grödorna egentligen skulle
behövt. En annan fördel med att tillsätta biokol till gödsel är att minska näringsläckage till luften. Om
ammoniumkväve binds till kolet blir gödslet rikare på näring och en mindre del kväve, i form av ammoniak,
läcker ut, vilket i annat fall skulle kunna bidra till övergödning och surt regn (Branschföreningen Biokol
Sverige u.å).

3.4 Drivmedel

Inom det svenska lantbruket är diesel den vanligaste typen av drivmedel och det flesta lantbruksmaskiner
som används idag är dieseldrivna (Energimyndigheten 2017). Då Sverige saknar egna råvarutillgångar för
framställning av diesel behöver råolja importeras och därefter omvandlas till drivmedel. För att undersöka
möjligheter kring ett självförsörjande jordbruk, som inte är beroende av importerat råmaterial, är det viktigt
att känna till hur befintliga samt alternativa drivmedel produceras och fungerar. Det är även viktigt att
studera de olika drivmedlens för- och nackdelar, framställning samt dess användningsområden. I detta avsnitt
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presenteras fakta om olika drivmedel som används eller kan tänkas användas inom det svenska jordbruket,
där samtliga drivmedel kan produceras inom Sveriges gränser.

Tabell 2: Nettoimporten av primärenergi för de nordiska länderna, motsvarande ett ton råolja. Tabellen visar
även ländernas oljeimportberoende uttryckt i procent av landets behov.

Sverige Norge Danmark Finland
Oljeimportberoende
(angivet i % år 2014) 102 % - 653 % - 6 % 95 %

Nettoimport av
primärenergi

(år 2014)

Motsvarande
+ 15 991
ton råolja

Motsvarande
- 167 357
ton råolja

Motsvarande
+ 2 259

ton råolja

Motsvarande
+ 16 191
ton råolja

De värden som presenteras i tabell 2 baseras på tabellvärden som erhållits från Eurostat (2016), (2016).
Här anges oljeimportberoendet för varje land uttryckt i % av vad landet behöver samt nettoimport av
primärenergi under 2014. Från tabellen ser vi att både Sverige och Finland är mycket beroende av oljeimport
medan Norge och Danmark är självförsörjande. Import av primärenergi innebär import av en naturresurs som
inte genomgått någon typ av omvandling, exempelvis råolja och stenkol. Ett positivt värde på nettoimporten
innebär att landet importerar primärenergi och ett negativt värde innebär att landet exporterar primärenergi.
Vi ser att Sverige och Finland har en högre nettoimport av primärenergi, medan Danmark har ett betydligt
lägre importbehov. Norge exporterar en hög andel primärenergi.

3.4.1 Diesel

Det vanligaste drivmedlet inom svenskt jordbruk är diesel, vilken även används inom transportsektorn samt
för elförsörjning. Tillverkningen av diesel sker genom att bearbeta råolja i ett oljeraffinaderi, men endast
1/3 av råoljan blir till användbar diesel. Eftersom diesel är en begränsad icke förnybar energikälla innebär
det, utöver dess stora miljöpåverkan, inte är en hållbar framtidslösning. Det finns flertalet faktorer som
påverkar marknadspriset av diesel, främst kostnaden av råolja som köpts av raffinaderierna samt regional
skattesättning (EIA u.å.).

3.4.2 Biodiesel

Biodiesel är en förnybar energikälla gjord på vegetabiliska oljor eller djurfett, vanligtvis rapsolja, solrosolja
eller sojabönsolja. I flertalet länder används biodiesel som ett komplement till vanlig diesel för att minska
miljöpåverkan. För att kunna ersätta diesel krävs ett substitut vars egenskaper medför kompatibilitet med
befintliga dieselmotorer, är ekonomiskt fördelaktigt samt marknadsmässigt tillgängligt. Så länge råmateria-
let innehåller tillräcklig mängd lämpliga fria fettsyror kan biodiesel framställas av olika typer av biomassa.
Råmaterialet omvandlas till biodiesel genom en process kallad transesterifikation (EIA u.å.).

För att producera ca 100 kg biodiesel krävs lika mycket vegetabilisk råolja samt 10-15 kg alkohol (Nogueira
2010). Biodieselns kemiska egenskaper är likt kommersiell diesel, vilket gör biodiesel till ett bra produktsub-
stitut. Biodiesel blandas ofta med kommersiell diesel när det används i fordon, främst med procentsatserna
2 % (B2), 5 % (B5) eller 20 % (B20) biodiesel. I vissa fall kan även 100 % biodiesel användas (EIA u.å.).

3.4.3 Syntesgas

Syntesgas kan används för att producera flera olika typer av drivmedel, som syntetiskt diesel, vätgas och
DMR . I figur 1 visas de vanligaste processerna som används för att framställning av dessa bränslen. Det
finns andra processer som inte redovisas i flödesschemat då dessa inte är lika vanligt förekommande (Bergh
& Pettersson 2002). Processerna som används beskrivs närmre i det stycken som berör respektive drivmedel.
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Figur 1: De vanligaste processerna som resulterar i drivmedel producerade från råvaror, via syntesgas (Bergh
& Pettersson 2002, Bioenergiportalen 2009). De gröna lådorna med rundade hörn står för processer medan
de blå rektanglarna visar produkter.

3.4.4 Syntetisk diesel

Syntetisk diesel kan tillverkas på flera olika sätt, eftersom det är relativt oberoende av startråvara. Syntetisk
diesel kallas ofta för FT-diesel eftersom Fischer–Tropsch-processen används under tillverkningen. Beroende
på vilken startråvara som används vid produktionen har hela processen olika namn; GTL, BTL och CTL,
vilket står för Gas-, Biomass- samt Coal-to-liquid (Bioenergiportalen 2008). För att framställa FT-diesel
från biomassa krävs fem steg. Först sker en atmosfärisk förgasning, sedan en syntetgasrening där gasen renas
från bland annat damm och tjära innan det sker en kompression av syntetgasen. Efter det sker ytterligare
en rening där bland annat svavelväte, karbonylsulfid och koldioxid samlas upp och tas bort från bränslet.
Till sist kan FT-processen användas (Kim et al. 2016).

3.4.5 Vätgas och bränsleceller

Väte är ett av de vanligaste grundämnena på jorden och vid normalt lufttryck och temperatur är det i gas-
form. Det finns däremot inte stor mängd väte i fri form, utan det är ofta bundet i olika föreningar, exempelvis
vatten och kolhydrater. För att utvinna den energin som vätgasen kan bära måste den framställas ur dessa
föreningar (Zagroba 2014).

Vätgas kan framställas från naturgas som ångreformeras, vilket är en process som sker vid högt tryck och
höga temperaturer. Ångreformeringsprocessen är en endoterm reaktion och kräver stora mängder energi.
Från processen bildas en syntesgas, vilken innehåller mycket vätgas. Det finns även andra metoder för att
omvandla naturgas till syntesgas, men dessa resulterar inte i en lika vätgasrik syntesgas. Syntesgasen utsätts
sedan för en vattengasskiftesreakton där kolmonoxid och vatten tillsammans bildar koldioxid och ytterligare
vätgas. En vanlig metod för att rena gasen från koldioxid är att den skrubbas med etanolaminlösningar men
det finns flertalet andra metoder som kan användas för att göra gasen koldioxidfri (Bergh & Pettersson 2002).

En annan metod som används för att producera vätgas är framställning genom elektrolys. Metoden går
ut på att vatten spjälkas till vät- och syrgas med hjälp av solenergi (Yilancia, Dincerb & Ozturka 2009).
Även andra energikällor än solenergi kan användas men principen kommer vara densamma. Detta innebär
att den energi som produceras med hjälp av solenergi kan lagras som vätgas, men ett problem med att lagra
energi i vätgas är att vätgasen tar upp stor plats. Detta löses genom att komprimera gasen med temperatur-
och tryckförändringar, vilket gör att gasen går över till flytande form (Ren, Zhong & Zhang 2014). För att
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sedan utvinna energin kan en bränslecell användas, vilken omvandlar den kemiskt lagrade energin i vätgasen
till elektricitet och värme (Härnösand Energi & Miljö 2015).

3.4.6 Biogas

Biogas är ett helt förnybart drivmedel som framställs av organiskt nedbrytbart material, exempelvis matav-
fall, avloppsslam, slaktavfall och grödor/gödsel. Mikroorganismer bryter ned materialet i en anaerob miljö
och bildar då främst metan och koldioxid (men även kvävgas, ammoniak och vätesulfid) som sedan används
för att driva fordon (Aga 2017).

Råvaran i biogasproduktion kallas substrat och består av det organiska materialet beskrivet ovan. För att
mikroorganismerna, som alltså agerar som nedbrytare, ska vara så effektiva som möjligt krävs att substratet
innehåller b.l.a. kol, kväve, fosfor och vitaminer. En relativt hög Kol/kväve-kvot är även viktigt för att mikro-
berna ska frodas. Kvoten bör vara ca 30 för att dess cellmetabolism ska vara gynnsam. Av dessa anledningar
är det därför viktigt att det slutgiltiga substratet som används är en blandning av olika organiska material,
vilket ger en effektivare utvinning av biogas (Biogasportalen 2015).

Vissa substrat behöver förbehandlas för att biogasproduktionen ska vara effektiv. Det kan exempelvis göras
genom sönderdelning till mindre partiklar (malning), eller genom att substratet blöts upp alternativt av-
vattnas. Animaliska produkter, som slaktavfall och gödsel, behöver hygieniseras innan det kan bearbetas av
mikroorganismerna. Denna process består oftast av att materialet hettas upp till 70 �C för att sedan hålla
konstant temperatur i en timme. Därefter inleds rötningen, som är den process då själva biogasen bildas,
vilket sker i en rötkammare. Första stadiet i processen är hydrolysen, där enzymerna och mikroberna bry-
ter ner substratet till mindre, enklare föreningar. Därefter det bildas alkoholer, vätgas och fettsyror under
fermentation som även kan kallas jäsning. Med hjälp av en unik grupp mikroorganismer omvandlas dessa
mellanprodukter till biogas, som mestadels består av metangas och koldioxid. Gasen innehåller ca 45-85 %
metan, 15-45 % koldioxid, små mängder vattenånga och andra föreningar. Biogas utvinns oftast från den
övre delen av rötkammaren medan rötresten, som användas till biogödsel, utvinns från nedre delen (Bio-
gasportalen 2015).

För att gasen ska kunna användas som bränsle i fordon behöver den ha en metanhalt på ca 98 %, vilket
erhålls genom uppgradering. Uppgradering kan ske genom tryckvattenabsorption, membranteknik eller pro-
cessintern metananrikning. Även om tryckvattenabsorption är den mest förekommande tekniken går samtliga
processer ut på att anrika metangasen och avskilja koldioxid samt avlägsna vatten och andra föroreningar
(Biogasportalen 2015).

3.4.7 DME

DME, dimetyleter, är ett drivmedel som kan produceras från naturgas, organiskt avfall eller biomassa.
Utgångsprodukten görs till syntesgas, med samma process som föranleder både vätgas- och FTD-produktion.
Sedan sker en syntes i två steg där ursprungsmaterialet först med hjälp av en katalysator övergår i metanol
och sedan extraheras vatten från metanolen med hjälp av en annan katalysator. Slutprodukten blir gasformigt
DME och för att gasen sedan ska övergå till vätska krävs ett tryck på 5 bar. Vanligtvis förvaras bränslet i
vätskeform innan dess användning i fordon. De dieselmotorer som finns verksamma idag krävs endast små
justeringar av befintlig motor för att kunna drivas på DME. Vid jämförelse mellan diesel med DME är
emissioner av partiklar och kväveoxider betydligt lägre vid användning av DME (Biogasportalen 2015).

3.4.8 Lignindiesel och lignol

Tall och gran som växer i Sverige har en ligninhalt på ca 27 %, medan exempelvis björk har ett lägre innehåll
på 20 %. En restprodukt från pappersindustrin är svartlut, vilket framförallt har använts för att generera
energi till pappersbruket vid förbränning i sodapannor. Detta beror på att det har varit en produkt som

16



det tidigare inte funnits tillräckligt med kunskap för att kunna genomföra en förädlingsprocess. Företaget
RenFuel har idag patent på en katalytisk process som omvandlar lignin till lignol. Processen som utför om-
vandlingen är mycket energisnål och slutprodukten kan tillsättas direkt i redan existerande fordonsmotorer.
Ännu har företaget inte släppt bränslet på den allmänna marknaden men en pilotanläggning där storskalig
tillverkning kommer ske beräknas sättas i drift senast juni, år 2017 (RenFuel 2017).

Kostnaden för lignindiesel uppskattas ligga på 16,7 kr/l om det produceras i en större skala, då är även
kostnaden för energiförbrukning under tillverkning inräknat. Lignindiesel består av en blandning av die-
sel, modifierat lignin, Span 80 samt 1-butanol och generellt sett är andelen diesel avsevärt högre än övriga
tillsatser. Blandningen börjar med att genomgå en kraftig omrörning som följs av en sonikering innan slut-
produkten lignindiesel erhålls. Sonikering innebär att ultraljud används för att bryta ned droppar till mindre
fragment. Att använda sig av lignindiesel, med en inblandning av 10 vikt-% modifierat lignin, innebär en
minskning av koldioxidutsläpp med 13,5 % gentemot vanlig diesel (Botström 2015).

Preem tillverkar idag sin egen version av lignindiesel som de kallar för Preem Evolution Diesel. Från svartlut
utvinner de tallolja som sedan förestras (Preem 2017). Förestring innebär att en syra och en alkohol reagerar
och bildar en ester (Nationalencyklopedin u.å.). Den alkohol som tillsätts är metanol och sedan sker en
destillation av talloljan för att skilja ut den önskvärda råtalldieseln och slutligen blandas råtalldieseln med
vanlig diesel samt RME. Detta innebär att i slutändan erhålls ett bränsle där minst hälften av innehållet är
fossilt men övriga delar består av förnybart bränsle, där RME står för 7 %. Precis som andra ligninbaserade
bränslen går det bra att tanka redan existerande fordon och lignindiesel finns på marknaden idag. Det är
inte heller någon prisskillnad för konsumenten gentemot vanlig diesel (Preem 2017).

3.5 För- och nackdelar vid användning av de olika drivmedlen

För att kunna utvärdera de olika typerna av drivmedel som används inom jordbruket behöver deras olika
egenskaper och funktion utredas. I detta stycke behandlas för- och nackdelar med de olika drivmedlen som
kan påverka dess praktiska tillämpbarhet inom det svenska jordbruket. Nedan följer tabeller av de nämnda
bränslena för att kunna jämföra dessa med varandra utifrån olika viktiga aspekter.

Tabell 3: Energiinnehåll för respektive bränsle (Biogasportalen 2015), (Gröna Bilister 2015), (U.S. Depart-
ment of Energy 2016)

Bränsle Energiinnehåll
Diesel 9,8 kWh/l
Biodiesel 9,0 kWh/l (B100)

9,6 kWh/l (B20)
Syntetisk diesel 9,7 kWh/l
DME 5,3 kWh/l
Vätgas och bränsleceller -
Biogas 9,7 Nm3/l *
Lignindiesel -

Enheten Nm3/l är Normal Cubic Metre och motsvaras av ca 1,1 liter bensin. Alternativt kan (*) uttryckas
i 12,9 kWh/kg (Gröna Bilister 2015). Tabell 3 visar att DME har nästan hälften så stort energiinnehåll som
diesel.
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Tabell 4: Sammmanställning av de undersökta bränslena, utifrån om de går att producera i Sverige. CO2-
utsläppen mäts i CO2-ekv kg utsläppt per liter förbränt bränsle (produktion och förbrukning). Produktions-
kostnaden mäts i svenska kronor per liter tillverkat bränsle (Preem 2015), (EIA u.å.), (Botström 2015),
(Miljöfordon 2016).

Bränsle Svenskproducerat CO2-utsläpp [CO2 �
ekv.kg/l]

Diesel Nej 2,89
Biodiesel Ja 1,36
Syntetisk diesel (HVO) Ja 0,41
Vätgas och bränsleceller Ja -
Biogas (fordonsgas)* Ja 1,72**
Lignindiesel Ja 3,02

*Blandning av minst 50 % biogas, resterande av naturgas. **Ursprungligen angivet som 1,33 kg CO2

ekv/Nm3, men omräknat till CO2 � ekv.kg/l av Miljöfordon.se.

I tabell 4 ses att lignindiesel och vanlig diesel ha störst CO2-utsläpp, vilket medför att dessa två drivmedel
inte bör användas i stor omfattning. Dock är diesel ännu svårt att komma ifrån inom jordbruket. Utifrån
tabell 4 ses även att klimatpåverkan från HVO är mycket liten, jämfört med de andra nämnda bränslena.

3.5.1 Diesel

De fördelar som finns med diesel är den stora kunskapen om tillverkning. För tillfället är diesel relativt
lättåtkomligt och fungerar bra för sitt ändamål. Diesel är även ett energirikt och effektivt bränsle, som kan
användas till tunga jordbruksarbeten.

Nackdelar med att använda diesel som drivmedel är dels att diesel är en begränsad resurs då den utvinns från
råolja, dels innebär användning av diesel en ökning av CO2-utsläpp, men även andra farliga växthusgaser
och partiklar. Diesel har i allmänhet olika köldtålighet, vilket gör att det kan uppstå driftstörningar om man
tankar vid fel tillfälle, eller med fel sorts bränsle (SPBI 2017). Dessutom kan bränslet kristalliseras vid kalla
temperaturer (AFDC 2014).

3.5.2 Biodiesel

Fördelen med biodiesel är att man kan använda samma motorer som för diesel. På så vis kan man enkelt
övergå från diesel till biodiesel. Detta är en positiv aspekt utifrån en ekonomisk synpunkt, eftersom lant-
brukaren besparas arbetet att byta ut sina motorer i traktorn. En annan viktig aspekt med biodiesel är att
det är liten miljöpåverkan m.a.p koldioxidutsläpp. Detta är viktigt att ta hänsyn till i dagens samhälle, där
koldioxidavtrycket blir alltmer påtagligt. Vid jämförelse av diesel och biodiesel (B20) minskar andelen farliga
utsläpp av CO, kolväten och förorenande partiklar.

En nackdel med biodiesel är att traktorn måste användas ofta för att inte motorn ska ”klogga igen” när
biodiesel används. Vid användning av hög inblandning av biodiesel (B100) kan filtret täppas till, vilket med-
för att filtret måste bytas ut oftare än för en vanlig dieselmotor. Ju högre inblandning av biodiesel, desto
mindre energi innehåller bränslet (AFDC u.å).

3.5.3 Syntetisk diesel

Till fördel för användningen av syntetisk diesel är att BTL-diesel är en process som främjar användandet av
landets egna resurser då biomassa producerad inom Sveriges gränser kan används som råvara till bränslet.
Beroende på vilken motor som används så kan BTL-bränsle sänka både koldioxid- och kolväteutsläppen med
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upp till 90% (Green Car Congress 2005). Negativt med metoden är att det krävs en kombination av pro-
dukter av högt värde och framförallt en betydande mängd energi för att det ska bli ett användbart bränsle
(Luo et al. 2004).

De separata stegen för tillverkning av syntetisk diesel från biomassa är kända och det är något som vi-
sats fungera på en industriell skala. Trots detta har det visat sig svårt att genomföra det kommersiellt vilket
innebär att metoden inte finns ute på marknaden (EBTP 2016). FT-diesel producerat från kol användes
dock under andra världskriget i Tyskland då olja var en bristvara (Bioenergiportalen 2008).

3.5.4 Vätgas och bränsleceller

Vätgas ger en möjlighet att lagra energi som kan användas vid ett senare tillfälle. Detta kan komma till
nytta till exempel då solceller ger en högre produktion än vad som kan användas vid det ögonblicket. Istället
för att energin ska gå förlorad produceras då vätgas som kan användas senare när effekten från solen är
för låg för att tillgodose elbehovet (Zagroba 2014). Det finns goda möjligheter att förflytta vätgasen innan
energin utnyttjas, vilket gör vätgasen till ett högaktuellt bränsle inom transportsektorn. För att driva ett
fordon med vätgas går det att ladda ackumulationer med el redan framtaget i en vätgasdriven bränslecell.
En effektivare metod är att bränslecellen producerar el då den drivs direkt av vätgas och att fordonet i sin
tur drivs av en elmotor (Zagroba 2014). Det är även möjligt att justera de vätgasdrivna bränslecellerna till
den önskade effekten. Bränsleceller är en energikälla som ger ifrån sig mycket lite ljud, i förhållande till en
dieselmotor (Friberg 1993).

Fördelar med att använda bränsleceller är att det inte förekommer några rörliga delar i en bränslecell vilket
bidrar till ett lågt underhållsbehov. Vid användningen av vätgas släpps endast vattenånga ut, dvs. inga and-
ra växthusgaser, vilket gör det till en attraktiv energikälla ur miljösynpunkt (Yilancia, Dincerb & Ozturka
2009). För att processen ska ske helt utan miljöpåverkan krävs att den energi som används till att värma upp
vätgasen är förnybar, exempelvis genom solceller. Ur användningssynpunkt, utan att ta hänsyn till tillverk-
ningsförloppet, är det däremot en energirik källa vid förbränning. Det innebär att vätgasdrivna bränsleceller
rent teoretiskt är dubbelt så effektiva som konventionella värmemotorer.

En av de största nackdelarna med vätgasen är de energiförluster som sker i förloppet samt att den re-
sulterande energieffektiviteten är jämförbar med användandet av en förnybar primär energi eller elektricitet.
För producenten av vätgas blir det alltså ingen vinst energimässigt att tillverka vätgas jämfört med att
använda den ursprungliga energikällan (Pregger 2009).

3.5.5 Biogas

Fördelen med biogas är att den framställs av organiskt material, så ingen extra koldioxid ut släpps vid
förbränning. Endast den koldioxid som tidigare var naturligt bundet i växter återförs till atmosfären, där-
med blir biogasförbrukning en del av det naturliga kretsloppet. Detta är alltså en process som förekommer
kontinuerligt och fritt i naturen men vid tillverkning av biogas som drivmedel sker det under kontrollerade
förhållanden för att ta tillvara på så mycket energi som möjligt (Svensk Biogas u.å.).

Biogas är ett drivmedel som kan tillverkas i Sverige och är helt förnybart. Biogas är miljövänligt och bi-
drar inte till ökade koldioxidutsläpp, jämfört med övriga fordonsbränslen, eftersom kolet som är inbundet i
metan härstammar från koldioxiden i luften som växter tar upp. I biogasresterna som används som gödsel
finns växttillgängliga baskatjoner och näringsämnen, vilket främjar minskad användning av handelsgödsel
(Biogasportalen 2014).

Ibland används energiskog och/eller matprodukter för framställning av biogas. En nackdel med detta är
att marken istället kunde använts till matproduktion för att försörja samhället. Denna typ av bränslefram-
ställning konkurrerar därmed om viktig jordbruksmark (Sjelin 2017).
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3.5.6 Lignindiesel och Lignol

Det är ett drivmedel där basprodukten finns i stor tillgång inom Sveriges gränser vilket är positivt om det
finns en önskan att öka självförsörjandegraden. Idag används svartlut framförallt till att ge energi tillbaka till
pappersbruket då det bränns. Men det finns även andra användningsområden för lignin som både finns i dag
men även är något som kan utvecklas i framtiden. Exempel på användningsområden som redan finns idag är:
dispergeringsmedel, som ytaktiva ämnen och vanillin. Det finns även en uppsjö av ligninbaserade produkter
som kan vara intressanta i framtiden. Något av de främsta är att aktivt kol kan skapas från lignin och det
har användningsområden bland annat inom rening av miljöfarliga utsläpp. Andra områden där lignin kan
komma att vara aktuellt är som bindningsämne vid ex. vägbyggen, ersätta oljebaserade kolfibrer och som
tillsats i plast för att bl.a. öka möjligheten för biologisk nedbrytning (Lignimatch 2010).

3.5.7 DME

Positiva egenskaper vid användning av DME är att det har mycket låga miljöpåverkande utsläpp. Då det är
ett bränsle i gasform så tar det upp relativt stor volym vilket kräver större tankar för att fordonets totala
tillgänglig energi ska vara densamma som ett flytande bränsle med samma energiinnehåll. Drivmedelstypen
finns inte ute på marknaden idag (Baky u.å.).

3.6 Framtidens drivmedel

Det långsiktiga målet för Sverige är att helt fasa ut fossila drivmedel, eftersom den resursen är både be-
gränsad och har mycket stor miljöpåverkan. Det är en fördel att forskning bedrivs på många olika plan
för att hitta fler hållbara lösningar för framtidens jordbruk. Det finns flertalet forskningsprojekt när det
kommer till alternativa lösningar för transportsektorn. Många tekniska lösningar finns redan för bilar, last-
bilar och andra tyngre fordon, vilket inom en rimlig framtid skulle kunna appliceras på jordbrukets maskiner.

Redan nu finns det förutsättningar för lantbrukare att själva producera bio- och naturgas på gården via
en lokal biogasanläggning. Företaget New Holland som tillverkar jordbruksmaskiner förespråkar möjlighe-
terna att producera drivmedlet till jordbruksmaskinerna i sitt koncept Clean Energy Leader och Energy
Independent Farm (New Holland u.å.). Deras framtidsmaskiner New Holland Methane Power och New Hol-
land NH2 bygger på ny teknik i motorn som tillsammans med förutsättningar att producera drivmedlet lokalt
på gården möjliggör målet för ett hållbart och självförsörjande jordbruk. Detta görs genom att en biogasan-
läggning byggs på gården, där storleken på anläggningen motsvarar behovet på respektive gård. Biomassa
kan sedan odlas på gården och omvandlas i biogasanläggningen till drivmedel, exempelvis metangas (New
Holland). På anläggningen La Bellotta i Italien undersöker New Holland olika alternativ kring framställning
av vätgas lokalt på gården för att driva vätgastraktorn (Clean Energy Leader u.å.).

Det finns flera länder som har kommit en bra bit när det gäller vätgas. Kalifornien är en region som ligger
i framkant, där finns det både flertalet bilmodeller och bussar som drivs av vätgas (CAFCP 2017). I Sve-
rige finns det numera fyra vätgasstationer som det går att tanka på och det är ett antal som sakta men
säkert ökar. Att det ska finnas tillgängliga tankstationer är en grund till att vätgasdrivna bilar kan användas
kommersiellt. För jordbruksmaskiner kan bränslet tillverkas hemma på gården och därmed blir för få tank-
stationer inget problem. Det hinder som finns för vätgas som källa till elektricitet är att tekniken ännu inte
används i stor skala. Detta på grund av dyr teknologi, vilket i sin tur innebär att det i dagens läge är svårt
att implementera vätgas utan subventioner (Vätgas Sverige 2017).

Det finns en del forskning kring hur biodiesel kan tillverkas av alger (Nautiyal 2016). Genom att använda
biobränslen som kommer från alger minskas miljöpåverkan, jämfört med biobränslen som tillverkas av skörd
(Piloto-Rodrígueza et al. 2016). På samma sätt konkurrerar inte dessa bränslen heller med matförsörjningen,
eftersom exempelvis havre och alger inte växer på samma plats.
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3.7 Lantbrukets energianvändning

Sett till den nationella energianvändningen inom lantbruket i Sverige är det tydligt att drivmedel och han-
delsgödsel är de två områden som det åtgår mest energi åt, se figur 2. Handelsgödsel, både importerat och
svensktillverkat, kräver en stor mängd energi vid tillverkning och utgör därför mer än en tredjedel. Likaså är
drivmedel en stor energikrävande del inom lantbruket, främst för att traktorer och maskiner används i stor
utsträckning och då ofta drivs med diesel, olja och/eller biobränslen. Här är det inte medräknat den energi i
form av diesel, olja och biobränslen som går åt vid torkning och växthusodling (Barky, Sundberg & Brown
2010).

Figur 2: Det årliga användandet av energi inom jordbruket i Sverige.

3.7.1 Energianvändning inom lantbruket

År 2010 gjordes en rikstäckande kartläggning av energianvändningen inom det svenska lantbruket, se tabell
5 (Baky, Sundberg & Brown 2010). Både energianvändning inom det ekologiska och det konventionella
lantbruket är medräknat och det som redovisas är därmed ett medelvärde av summan av de båda typerna.
Det finns en påtaglig mätosäkerhet i rapporten då lantbruken använder sig av olika typer av mätutrustning
för att mäta sin energiförbrukning. Det är även viktigt att poängtera att data som framställs nedan är
storskaliga uppskattningar då den omfattar alla Sveriges lantbruk.
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Tabell 5: Den totala fördelningen av energiförbrukning inom Sveriges lantbruk exklusive torkning och växt-
husodling. (Baky, Sundberg & Brown 2010)

Energikälla Energiförbrukning (GWh/år)
Diesel 2 160
Olja 144

Biobränsle 148
El 656

Summa 3 108
Handelsgödsel 2 310

Övrig energiåtgång 1 330
Total Summa 6 748

Av tabell 5 utläses att fossila drivmedel står för majoriteten av det svenska lantbrukets energiförbrukning.
Det är anmärkningsvärt hur mycket energi som går åt utanför själva lantbruket i form av framförallt im-
porterat handelsgödsel. ”Övrig energiåtgång” innefattar resurser inom lantbruket som indirekt bidrar till en
energiåtgång, t.ex utsäde, foder och ensilageplast. Energianvändningen kan delas upp efter produktionstyp.
Nedan redovisas svensk energidata från såväl växtodling som djurhållning, se tabellerna 6 och 7.

Tabell 6: Svenska lantbruks energiförbrukning vid växtodling

Användning Diesel (m3) Energi (GWh/år) Omfattning/år
Odling/skörd 147 900 1 449 2 571 309 ha
Stallgödsling 12 500 121 22 180 000 ton

Summa 160 400 1 570

Tabell 7: Svenska lantbruks energianvändning vid djurhållning, där produktionstypen "kött"innefattar ener-
giåtgången vid produktion av smågris, slaktsvin, slaktkyckling samt övriga slaktdjur (Baky, Sundberg &
Brown 2010) .

Produktionstyp Energikälla Energiåtgång (GWh/år) Omfattning/år
Mjölk El 341

Diesel 118
Totalt 459 2 810 000 ton

Kött El 296
Diesel 471,6
Olja 125
Biobränsle 148
Totalt 1 040,6 478 290 ton

Ägg El 20
Diesel 0,2
Totalt 20,2 3 760 ton

Ur tabell 7 utläses att köttproduktion står för majoriteten av energikonsumtionen. Diesel är den främsta
energikällan vid köttproduktion, medan för mjölk och ägg dominerar elkonsumtion. Tabell 7 visar att även
om mjölkproduktionen har störst omfattning per år går det åt mer energi till köttproduktion.

3.8 Lantbruksmaskiner

Vilken typ av maskiner som används inom jordbruket är i stor utsträckning beroende av verksamhetspro-
duktion och gårdens storlek. Maskinparken ser således olika ut för en mjölkproducent som för en spannmåls-
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producent, men gemensamt för det flesta jordbruk är att de använder sig av någon typ av traktor. Traktorer
förekommer i olika storlekar och kan utföra mycket varierade uppgifter inom jordbruket, allt från att plöja
åkrar till att lasta spannmål.

De ekonomiska förutsättningarna, balansen mellan utgifter och intäkter, skiljer sig mycket mellan olika
gårdar och beror bland annat på gårdens storlek samt dess verksamhet. En liten ekologisk mjölkbonde har
andra kostnader och intäkter än en bonde med ett större spannmålsjordbruk. Inom lantbrukssektorn före-
kommer även familjeföretag i stor utsträckning, vilket i många fall möjliggör mer långsiktiga investeringar
som kan gå i arv till nästa generation (Energimyndigheten 2017).

3.8.1 Aktörer som finns på maknaden

Många aktörer som tillverkar jordbruksmaskiner har idag maskiner utrustade med motorer som helt eller
delvis går att driva med biodiesel. Några aktörer som har dessa motorer i sin produktion är Valtra, Claas,
Fendt och Same Deutz-Fahr (Lantmännen 2006). Valtra tillverkar traktorer och har flera dual-fuel motorer
som kan drivas med en blandning av diesel och biogas inklusive några modeller som kan drivas med 100 %
biodiesel (Valtra 2015). Vidare finns två aktörer som utmärker sig när det gäller framtidens drivmedel för
jordbruksmaskiner, vilket är företagen John Deere och New Holland. Utöver motorer som kan drivas med
rent biodiesel (B100) arbetar båda företagen aktivt med produktutveckling med stort fokus på nya drivmedel
för jordbruksmaskiner (John Deere 2017), (New Holland 2016).

3.8.2 Traktormodeller med alternativa drivmedel

För att uppnå en hållbar och långsiktig förändring inom det svenska jordbruket krävs en omställning inom
bränsleanvändningen, från fossila drivmedel mot förnybara energikällor. Störst fokus när det gäller driv-
medel för lantbruksmaskiner ligger idag på biologiskt drivmedel och i synnerhet på RME (Energikontoret
2014). Det finns ett minimikrav på att alla dieselmotorer ska klara av fem procents inblandning av RME,
men många motorer klarar av upp till 100 % inblandning med små eller inga förändringar i befintlig motor
(Lantmännen 2006). Utvecklingen inom förnybara drivmedel för jordbrukssektorn har inte nått lika långt
som för transportsektorn (Energikontoret 2014). Trots detta arbetar många aktörer på traktormarknaden
aktivt med att ta fram motorer som helt eller delvis kan drivas med alternativa drivmedel.

Företaget John Deere lanserade i december 2016 en ny traktorprototyp som helt drivs av litiumjon-batterier,
vilka kan laddas med hjälp av exempelvis vind- eller solkraft. Konceptet kring den batteridrivna traktorn
kallas för SESAM, som står för ”Sustainable Energy Supply for Agricultural Machinery” och följer företagets
vision om en koldioxidneutral jordbruksindustri. I dagsläget tar batterierna ungefär tre timmar att ladda
upp och håller till fyra timmars drift vid varierande arbetsuppgifter eller till ca 56,3 km transport. För-
väntningarna är att den elektriska motorn kommer kräva mindre underhåll än dagens dieselmotorer (John
Deere 2016). Effekten på motorn motsvarar ca 400 hp (M. Losavio 2017). John Deere har även en hjullastare
utrustad med en el- och dieselhybridmotor.

New Holland lanserade 2009 ”New Holland NH2” som är en traktorprototyp baserad på deras T6000-serie
där motorn drivs via en bränslecell som omvandlar vätgas till elektricitet. New Holland förespråkade de
många möjligheterna för jordbrukare att använda vätgastekniken då det ofta finns goda förutsättningar för
att installera vind- eller solpaneler för att generera den el som krävs för att göra vätgasen. Vätgasen tankas
i speciella trycktankar på traktorns baksida och används som drivmedel i bränslecellerna. Motorns effekt
motsvarar 106 hp (New Holland 2017) men produktionsmodeller har dröjt på grund av den höga kostnaden
för bränsleceller samt kostnad för att framställa vätgas av el. Den första prototypen beräknades kosta mer
än 4 756 900 kronor vilket gjorde att projektet lades på is i väntan på en mer kostnadseffektiv teknik, men
New Holland har trots detta inte övergivit NH2-konceptet (Norvinge 2015). Ett pilotförsök genomförs just
nu på en gård i Italien, där vätgastraktorn är i bruk och New Holland undersöker olika alternativ för att
kunna framställa vätgas lokalt på gården för att driva vätgastraktorn (Clean Energy Leader u.å.). Företaget
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har även en annan traktorprototyp som lanserades år 2016 och går under namnet ”T6 Methane Power” (New
Holland 2015). Denna traktor drivs på metangas som kan produceras lokalt i en biogasanläggning på går-
den. Vidare beräknas prototypen vara mer kostnadseffektiv då den baseras på en aktuell produktionsmodell.
Effekten på motorn motsvarar 135 hp (New Holland uå). Enligt en artikel i Jordbruksaktuellt befinner sig
den nya traktorn i testfasen och produktionspriset beräknas hamna i närheten av en likvärdig dieseltraktor
(Norvinge 2015). Enligt New Hollands hemsida kommer företaget satsa på en vät-och metangashybrid som
nästa steg tills tekniken finns för att producera kostnadseffektiva och fullstora jordbruksmaskiner som helt
kan drivas på vätgas (New Holland u.å.).

Tabell 8: Sammanställning av utvalda specifikationer för tre olika traktormodeller som drivs med alternativa
drivmedel. Motoreffekten för traktorerna angavs i amerikanska enheter horsepower (hp) och omräknades till
den europeiska motsvarigheten hästkrafter (hk) enligt: 1 hp = 1,014 hk (Real Cars 2010).

New Holland
NH2

New Holland
T6 Methane Power

John Deere
SESAM

Produktmodell Traktor Traktor Traktor
Antal hästkrafter (hk) 107 137 406

Innovationslösning Bränslecellsdriven vätgasmotor Metangasdriven motor Litiumjon-driven elmotor
Produktionsstatus Testfas Testfas Prototyp

Drivmedel Vätgas Metangas El
Kan drivmedlet

produceras i Sverige Ja Ja Ja

Uppskattad kostnad
i dagsläget Ca 5 miljoner kronor Samma produktionspris som

en likvärdig dieseltraktor Inga prisuppgifter ännu

I tabell 8 sammanställs utvalda egenskaper och specifikationer för John Deeres SESAM samt New Hollands
NH2 och T6 Methane Power. Båda New Hollands framtidstraktorer befinner sig i testfasen, vilket innebär att
en produktionsmodell finns och testas aktivt. John Deeres framtidstraktor SESAM befinner sig i prototypsta-
diet, vilket innebär att en produktionsmodell finns men inte hunnit testas fullt ut. Samtliga traktormodeller
är utrustade med motorer som kan drivas med drivmedel producerat i Sverige.

3.9 Relevanta forskningsområden och framtidsprojekt

I detta avsnitt presenteras fyra olika forskningsområden där förnybara drivmedel undersöks närmare. De är
intressanta för en kommande utveckling mot ett självförsörjande och hållbart lantbruk.

3.9.1 Ligninbaserade drivmedel

Energimyndigheten har gett stöd till RenFuels pilotanläggning och har även tidigare bidragit med medel
till pilotprojekt som undersöker möjligheten att utvinna bränsle från lignin. Redan år 2009 startades en
pilotanläggning där DME och metanol produceras genom svartlutsförgasning. Det företag som startade
anläggningen har dock valt att inte driva anläggningen vidare då resultaten inte blev som förväntat. I början
av år 2014 togs anläggningen över av Luleå Tekniska Universitet men har sedan avvecklats men ämnen
undersöks fortfarande vid universitet. Intresset från industrin är lågt, då marknadssituationen för DME är
svår att förutspå (Energimyndigheten 2016).

3.9.2 Tung vätgasdriven truck

SSAB som idag är Nordens största tillverkare av handelsstål kommer tillsammans med företaget Kalmar
Global och forskningsinstitutet TFK genomföra ett projekt med start 2017 i syfte att förse en tung gaffeltruck
med bränsleceller och driva den med hjälp av vätgas. Trucken som väger 14 ton kommer produceras av Kalmar
och testas dygnet runt i ca 5-8 månader för interna transporter vid SSAB i Oxelösund. I projektet kommer
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bränsleceller analyseras och utvärderas utifrån dess effektivitet, driftekonomin samt miljöaspekter (Vätgas
Sverige 2016).

3.9.3 Östgötamodellen - för ett fossilfritt lantbruk

AgroÖst tillsammans med Energikontoret Östra Götaland avslutade år 2014 projektet ”Fossilfria Lantbruk”.
Projektet finansierades av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och fokuserade i stor ut-
sträckning på omställningen från fossila drivmedel till RME, vilket bland annat resulterade i en handbok
kring minskat fossilberoende. I projektet utvecklades en modell som baseras på erfarenheter från tre gårdar
i Östergötland, som visar på hur en omställning till förnybara energikällor kan genomföras. En av projektets
slutsatser är att vid en omställning från fossila till förnybara drivmedel, enligt Östgötamodellen, skulle ett
lantbruk av storleken 100 hektar minska sina klimatpåverkande utsläpp med 68 % (Energikontoret 2014).

3.9.4 MEKA projektet - miljövänliga maskiner

Under åren 2012 - 2015 genomförde Jordbruksverket och Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen det
så kallade MEKA-projektet, som står för ”Metandiesel Efter Konvertering av Arbetsmaskiner”, i syfte att
undersöka en mer miljövänlig teknik inom jordbruket. MEKA-projektet undersökte förutsättningarna för
att använda dual-fuel-teknik där diesel och biogas används som drivmedel i arbetsmaskiner och traktorer.
Det långsiktiga målet var att bl.a. att de svenska jordbruksmaskinerna skulle vara oberoende av fossila
bränslen år 2030. Inom MEKA-projektet testades tre olika maskinmodeller varav två traktormodeller från
Valtra (Jordbruksverket 2012). Resultatet visade att dual-fuel traktorerna fungerar bra i praktiken och att
dess klimatpåverkan minskade med 40 % jämfört med traditionell dieseldrift. I slutrapporten konstaterades
dock att både tekniken och befintligt regelverk är i behov av vidareutveckling för att uppnå önskat resultat
(Jordbruksverket 2016).

4 Metod
För att få en bred kunskap inom ämnet gjordes inledningsvis en omfattande litteraturstudie som låg till
grund för hela arbetet. Data och information hämtades från en rad olika källor, men i huvudsak användes
elektroniska källor i form av artiklar och rapporter. Databaser som erbjöds via Uppsala Universitet och
Sveriges Lantbruksuniversitet användes och kompletterades med mer tvärvetenskapliga databaser. Till litte-
raturstudien antogs ett brett informationsspektrum för att få en bred kunskapsbas inom de olika områdena.
Senare kunde en avgränsning göras baserat på litteraturstudien och de alternativ som ansågs vara bäst läm-
pade för attuppfylla syftet samt besvara frågeställningarna som framställdes i rapporten.

För att ta del av åsikter och erfarenheter inom ämnet från berörda parter kompletterades litteraturstu-
dien med intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger personerna som intervjuas en stor frihet att utforma svaren
själva och ger därmed en färgad undersökning (Patel & Davidsson 2011, s. 81-82). I detta arbete var det till
fördel att genomföra intervjuer, då de gav en överblick av olika synsätt på energianvändning inom lantbruket,
vilket underlättade avgränsningen i rapporten.

4.1 Intervjuer

Intervjuerna genomfördes på gårdar belägna i Uppland samt på Väddö. Det geografiska området som in-
tervjuerna utfördes inom valdes med hänsyn till möjlighet för projektgruppen att ta sig dit. Gårdarna var
av olika karaktär med avseende på verksamhetstyp. Eftersom uppdragsgivaren, STUNS Energi, till en bör-
jan ville ha bred utgångspunkt intervjuades både gårdar med växtodling, mjölk- och köttproduktion samt
ekologisk och konventionell.
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4.1.1 Utformning

Utformningen av intervjufrågorna gjordes med hänsyn till vilken typ av svar som önskades samt i vilken ut-
sträckning frågorna skulle vara fria för tolkning för personen som intervjuades. Viktigt var att alla aspekter
och områden inkluderades i intervjun samt att det inte fanns överflödiga frågor (Patel & Davidsson 2011,
s. 86-87). Frågorna sållades ut och markerades med olika prioritering för att få med så mycket information
som möjligt utan att riskera att det blev för tröttsamt för intervjupersonen.

I intervjuns inledning valdes kvalitativa frågor angående ren fakta kring jordbruket. Det valdes att även
inkludera kvalitativa diskussionsfrågor som var relativt öppna för att få en bättre bild av lantbrukarnas
egna åsikter i de olika frågorna. Grad av standardisering, hur mycket ansvar som intervjuare har, ansågs bli
någorlunda hög då frågornas ordning och utformning var förhållandevis fri för intervjuaren. Detta möjlig-
gjorde att intervjun kunde anpassas efter intervjupersonen och att det fanns gott om utrymme för svar och
tolkningar (Patel & Davidsson 2011).

4.1.2 Genomförande

Med hänsyn till struktureringsgrad kan intervjuerna falla in under kvalitativa intervjuer, där syftet främst
var att identifiera och förstå åsikter hos intervjupersonerna. Under intervjuerna var det tre personer som
förde intervjun framåt, detta för att få en bred kunskapsbas och så omfattande anteckningar som möjligt
(Patel & Davidsson 2011, s.86-87). Personen som intervjuade inleddes med kvantitativa frågor som berörde
verksamheten och energiförbrukningen. Därefter efterfrågades den intervjuade personens synsätt på förnybar
energi och en omställning från fossila bränslen inom lantbruket. Om tid fanns ställdes de frågor i bilaga 9.2.

4.1.3 Sammanställning

Efter varje intervju sammanställdes en rapport som innehöll en kortare sammanfattning som bestod av en
tabell över kvalitativ information samt det viktigaste som tagits upp under samtalet. Rapporten skickades
sedan till personen som intervjuats för godkännande. Intervjusvaren användes sedan för att skapa en omfat-
tande tabell som finns i bilaga 9.3. Samtliga sammanfattningar omarbetades och lades in som resultat för att
ge en överskådlig bild av de lantbruk och traktoråterförsäljare vi besökt. En tabell med de olika lantbruken
som uppgett bränsleförbrukning, elförbrukning och hektar brukad mark, se tabell 9 gjordes sedan för att
kunna jämföra de olika lantbrukens energikonsumtion i resultatet.

4.2 Solcellsexempel

För att undersöka i vilken storleksordning investeringskostnader och eventuella vinster från att installera
solceller befinner sig i kommer två exempelberäkningar presenteras. Ett exempel för ett större lantbruk och
ett för ett lantbruk i mindre skala. En närmre beskrivning av beräkningarna och vart de använda värdena
kom ifrån går att finna i bilaga 9.1 och det använda Matlabscriptet finns i bilaga 9.1.1.
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5 Resultat
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen, där samtliga områden som tagits upp i bakgrund
och metod berörs. Även sammanfattande tabeller och figurer från litteraturstudien och intervjuer presenteras.

5.1 Intervjuer

I detta projekt intervjuades nio lantbrukare och två aktörer inom traktorförsäljning. Kvalitativa intervjuer
genomfördes i syfte att ta del av lantbrukares åsikter kring ett självförsörjande jordbruk i Sverige samt även
få information om hur förutsättningarna ser ut på respektive gård. Vidare gav intervjuerna en fingervisning
om hur lantbrukare och återförsäljare tänker kring möjligheterna för ett självförsörjande jordbruk samt att
gav projektet en verklighetsanknytning. En del av gårdarna kunde ange mer information kring deras ener-
giförbrukning, vilket sammanställdes i tabell 9. Deras dieselförbrukning kunde senare användas i jämförelse
med det nationella snittet senare i arbetet.

Tabell 9: Sammanställning av de intervjuer från vilka vi fick information om energi- och dieselförbrukning.

Verksamhet
på gården

Gårdens
storlek
(hektar)

Årlig
bränsle-

förbrukning
(kubik diesel)

Årlig
elförbrukning

(MWh)

Ramsjö gård Grönsaksodling och
odling av äldre spannmålssorter

3-4 ha grönsaksodling
50 ha spannmål

lite skog
ca 2,5 35-40

Hånsta
Östergärde

Djurhållning, skog
och spannmål

160 ha spannmål
10 ha betesmark

57 ha skog
ca 16 45-50

Senneby
Trädgård

Grönsaksodling, vall och
småskaligt traditionellt jordbruk

60 ha grönsaksodling
3 ha frilandsodling

3 ha potatis
650 kvm växthus

3 30 till gården
123 till växthus

Hilarius-
gården

Mjölkproduktion samt
odling av grovfoder

300 ha spannmål
25 ha betesmark 19 195

Björndal Mjölkproduktion, spannmål och
en liten andel köttproduktion

35 ha åkermark
50 arrenderad mark 8 80

Svista Mjölkproduktion samt en
mindre spannmålsproduktion

290 åkermark
23 ha stödrätt 16 210 till gården

40 till bostäder

5.1.1 Ramsjö Gård

Anders och Karin Berlin driver andelsföretaget Ramsjö Gård beläget i Björklinge, Uppsala, där de producerar
grönsaker och olika sorters spannmål av äldre sorter genom ekologisk och KRAV-certifierad odling. De har
intresse och funderingar kring att införskaffa både solenergi och vindkraft men tiden har varit en bristande
resurs. När det gäller vindkraft finns det även juridiska hinder då gården är placerad nära ett samhälle.
Verksamheten lämpar sig bra för solelsdrivna maskiner. Anders anser att de omkringliggande ekologiska
gårdarna har ett visst intresse för att gå ihop och anlägga en större elanläggning men det är för stora
avstånd.

5.1.2 Hånsta Östergärde

På gården Hånsta Östergärde är Kjell och Ylwa Sjelin medvetna om miljö och hållbarhet och har stor insikt i
nya tekniker, såsom vätgasdrivna traktorer, keyline design och vakuumisolering. Keyline design är ett verktyg
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som används för att på ett speciellt sätt tubulera åkermark och skapa fåror vilket gör att en mycket större
del av vattnet stannar kvar och sprids ut på marken istället för att rinna ut i diken. Utöver deras växtodlning
finns det på gården får, kor, gris och värphöns. Samtliga djur går ute året om på åkermark med flyttbara
stallar utan uppvärmning, utom värphönsen som får värme vintertid. Gården gör av med ca 50 MWh per år
och den el de köper in är från vindkraft, men det egna huset värms med ved. De är intresserade av solenergi
och anser att perenna växter, kolinlagring och bra vattenhållning är viktiga parametrar för ett hållbart och
självförsörjande jordbruk.

5.1.3 SLU Forskningscentrum, Lövsta

På SLU Forskningscentrum bedrivs produktion, utbildning och forskning inom lantbruk. Inom verksamheten
finns mycket integrerad ny teknik, som möjliggör forskningsverksamheten. På gården finns mjölkproduktion,
svin samt fjäderfän i ett varierande antal då de främst används till forskningsprojekt samt odling. Det finns
en stor solpanelsanläggning på ladugårdstaket och en biogasanläggning som delvis försörjs av det gödsel som
produceras från djurhållningen. Detta gör dem nästintill självförsörjande med avseende på solel och biogas.
Från biogasanläggningen utvinns även fjärrvärme som används för att värma upp stallarna samt kontor- och
konferensavdelningen. Driftchefen Mats Pehrsson tror att nästa stora omställning är att skaffa tjänstebilar
som går på el samt att sätta upp laddstolpar vid anläggningen.

5.1.4 Wåge Forsberg

Wåge Forsberg äger tillsammans med sin hustru Yvonne en gård på fastlandet på Väddö, med sammanlagt
235 ha mark där huvuddelen av marken utgörs av skogsmark. Skogsmarken och en vinodling sköter Wåge
och Yvonne själva medan åkermarken är utarrenderad. All odlingsbar mark, inklusive vingården, brukas eko-
logiskt sedan förvärvet av gården 1993. Gården lockar många besökare i och med sin vinodling och satsning
på grön energi.

På gården finns både solceller och ett vindkraftverk installerat. Vindkraftverket köptes in 2013 till en kostnad
av ca 600 000 kr med en maxeffekt på 45kW. De behöver kontinuerlig underhållning och ger en effekt på ca
30 000 kWh/år. Solcellerna monterades år 2015 på ladugårdstaket som uppskattas ha en yta upp mot 200
kvm och var till en början en investering på ca 460 000 kr, men ca 150 000 kr erhölls senare i subventioner.
Solceller innebar alltså en kostnad på ca 310 000 kr och har en maxeffekt på 28,2 kW men de gav tillika 30
000 kWh/år. Wåge tror starkt på solceller i och med den oväntat höga produktionen och tror att de kommer
bli lönsamma inom 6-7 år.

5.1.5 Senneby Trädgård

Senneby Trädgård är en ekologisk och KRAV-märkt grönsaksodling som ligger på Väddö och drivs av Dan
Johansson och Britt-Inger Nilsson. Skogsbruk finns också på gården, där det mesta går åt till flispanna eller
eget virke. Flispannan kompletterar de installerade solfångarna på ladugårdstaket att värma upp vatten som
i sin tur sköter uppvärmningen av växthusen. På gården odlas också vall där det skördas hö för försäljning,
en del foder säljs i samarbete till grannmjölkgårdar och i utbyte får de köpa in gödsel till gården. Dan och
Britt-Inger är idag engagerade i Roslagskraft, en förening som försöker anlägga ett andelsägt vindkraftverk
på Väddö. Något som är problematiskt i arbetet är att dagens el i Sverige är väldigt billig så de medlemmar
som finns idag gör det snarare för ideella skäl än för att det blir ekonomisk vinst.

5.1.6 Ledinge Säteri

Ledinge Säteri är beläget vid sjön Valloxen, strax öster om Knivsta. Verksamheten på gården består främst
i att föda upp och slakta kor samt bedriva spannmålsodling. Vid en eventuell omställning till förnybar
istället för fossil energi tror Fredrik Wallin som brukar gården att det skulle gå hyfsat enkelt att bygga om
dieselmotorerna till biogasdrivna men är lite tveksam till effektiviteten på biogas. De har också funderat på
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att sätta upp solceller, men på grund av deras låga strömförbrukning skulle solceller kanske vara en större
investering än vad som återbetalas i energikostnad.

5.1.7 Hilariusgården

Fredrik Reinsson driver en ekologisk mjölkgård i Senneby ansluten till Roslagsmjölk. På gården odlas även
grovfoder som används som foder till djuren medan kraftfoder köps in från de närmsta grannarna. Det finns
ett intresse att installera solceller men på grund av flertalet andra större investeringar så har det inte varit
möjligt att uppföra än. Vid undersökningar kring en installera solpaneler visar det att förutsättningarna för
att det blir en ekonomiskt vinst är goda. Varken vindkraft eller biogas är aktuellt på gården då det med
dagens teknologi inte skulle ge en ekonomiskt vinst.

5.1.8 Björndal

Björndal är en Arla-gård som har ett 30-tal mjölkkor samt odling av spannmål och foder. Det är en konventio-
nell gård som främst använder sig av stallgödsel från sin djurhållning men som även köper in svensktillverkat
handelsgödsel. De har funderat på att sätta upp solceller och har flera takytor som skulle passa för ändamålet
men ett av taken behöver läggas om för att det ska vara möjligt att montera.

5.1.9 Svista Gård

Svista gård är en ekologisk Arlagård med 130 mjölkkor som drivs av lantbrukaren Mats Eriksson. Gällande
framtidens drivmedel så tror Mats att ett stort hinder för utvecklingen är att oljan hittills varit för billig för
att det ska vara lönsamt att använda något annat drivmedel samt att det behöver läggas mer tid och resurser
på teknikutveckling. Hittills har det inte varit ekonomiskt försvarbart att ersätta diesel med andra drivmedel,
som biogas eller solkraft. På gården finns gott om tak som lämpar sig för solpaneler, vilket potentiellt skulle
kunna göra gården självförsörjande på el. Många av gårdens tak är nylagda annars anser Mats när man ändå
ska lägga om tak så kan man sätta upp solceller.

5.1.10 Lantmännen Maskin AB

Lantmännen Maskin AB är ledande inom lantbruksmaskiner och har stort fokus på hållbar miljö. Fredric
Carlsson, som är anläggningsansvarig, berättar att de säljer maskiner som uppfyller samtliga miljökrav
som finns från staten. På Lantmännen Maskin AB säljs det mesta som behövs för en lantbrukare, allt från
reservdelar till maskiner samt begagnat och nytillverkat. De är i huvudsak återförsäljare av Fendt- och Valtra-
traktorer varav deras mest sålda traktor är tillverkad av Valtra. Alla maskiner på Lantmännen Maskin AB
har motorer som drivs med diesel. Inom svenskt lantbruk förekommer få maskiner som drivs på något annat
än diesel, främst för att tekniken inte är tillräckligt utvecklad i förhållande till tillverkningskostnaden. Vid
inköp av maskiner kan konsumenten vända sig antingen till en privat bank eller till Lantmännen Finans för
att ta lån, då en jordbruksmaskin är en stor investering.

5.1.11 Traktor Nord AB

Traktor Nord AB är ett företag inom försäljning av maskiner för lantbruk, skog, entreprenad och trädgård.
På Traktor Nord AB är man stolt över sitt helhetskoncept där kunden sätts i fokus och erbjuds hjälp med
allt inom finansiering, försäljning och reparation av sin jordbruksmaskin. Inom traktorer är Traktor Nord AB
i huvudsak återförsäljare av New Holland och Case-IH maskiner, där det säljs ungefär lika många enheter
per år av båda varumärkena. Alla större maskiner på Traktor Nord AB har i dagsläget motorer som drivs
uteslutande på diesel, men möjligheten finns för den enskilda lantbrukaren att blanda in en viss procent
biodiesel i tanken. De flesta traktorerna som säljs idag har AdBlue inblandning, vilket gör att det blir renare
avgaser från traktorerna. I det svenska lantbruket kan en del mindre maskiner drivas på el, men större
jordbruksfordon drivs av diesel då tekniken ännu inte finns för att driva större motorer.
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5.2 Energianvändning för de intervjuade gårdarna

Vid intervjuer samlades, om möjligt, uppgifter in om de olika gårdarnas energiförbrukning. En del av dem
hade dessvärre inte uppgifter om sin dieselförbrukning och/eller handelsgödsel. Inom det ekologiska jordbru-
ket får inte handelsgödsel användas vilket innebär att det endast är de konventionella gårdarna som har den
typen av energibehov. Energianvändning inom foderdelen är främst produktion och transport av inhemskt
foder, transport av importerat foder samt foderblandningar. Det sker även en del transport av andra för-
nödenheter utöver detta vilket är inkluderat i ”Transporter” (Baky, Sundberg & Brown 2010). Denna bild
av energiförbrukning kan förenklas och begränsas till endast el, drivmedel och handelsgödsel, vilket är de
största delarna se figur 3. Nedan presenteras den nationella energianvändningen inom det svenska lantbruket,
se figur 3.

Figur 3: Årlig användning av el, drivmedel och handelsgödsel inom jordbruket i Sverige angivet i TWh.

I figur 4 presenteras den sammanställda energiförbrukningen hos de utvalda intervjuerna. Hånsta Öster-
gärde är ett exempel på en ekologisk gård med djurhållning, skogsbruk och spannmålsproduktion, se figur
4c. På grund av att de inte får använda bekämpningsmedel måste de bearbeta jorden mekaniskt för att
få bort ogräs, därav den höga dieselförbrukningen. I likhet med Hånsta Östergärde har de två ekologiska
grönsaksodlingarna som besöktes också ett större behov av att arbeta jorden mer mekaniskt. Samtidigt har
de mindre areal och den mesta av energin går åt till uppvärmning till plantor och växthus vilket syns i deras
elförbrukning i figur 4a och 4b. Mycket av elen går åt under våren då plantorna och växthusen kräver mer
energi för att upprätthålla rätt temperatur medan dieselförbrukningen är störst under sommarmånaderna.

Mjölkgårdars energibehov är främst el till produktion såsom kylning av mjölktank, värmning av vatten
samt till de delar som är automatiserade. Dessa gårdar har i de flesta fall också någon typ av spannmålspro-
duktion, dels till foder och dels till försäljning, vilket kräver en betydande åtgång av diesel. Björndal är en
konventionell gård och använder därför en beskärd del handelsgödsel,något som inte syns i figur 4d. Det kan
antas vara en betydande andel av den årliga energiförbrukningen men möjligtvis mindre än det nationella
snittet då de främst försöker utnyttja sitt eget stallgödsel.
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(a) Senneby Trädgårds årliga energianvänd-
ning.

(b) Ramsjö Gårds årliga energianvändning.

(c) Hånsta Östergärdes årliga energianvänd-
ning.

(d) Gården Björndals årliga energianvändning.

(e) Hilariusgårdens årliga energianvändning (f) Svista Gårds årliga energianvändning

Figur 4: Samtliga utvalda gårdars årliga energianvändning, uttryckt i MWh/år och i kubik (1 kubik = 1 000
liter).

För att få ett mått som enklare går att jämföra mellan de olika gårdarna kan dieselförbrukningen divideras
med arealen. Det nationella snittet i Sverige är 57,5 l diesel/ha år och är ett mått framtaget över alla svenska
lantbruk (Baky, Sunberg & Brown 2010).
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Tabell 10: Visar dieselåtgång per hektar och år hos fem av de intervjuade lantbruken i perspektiv mot det
nationella genomsnittet år 2010.

Lantbruk Liter diesel/ha år
Ramsjö gård 47,1

Hånsta Östergärde 100
Senneby Trädgård 50

Hilariusgården 69
Björndal 97,2
Nationellt 57,5

Bland de lantbrukare som kunde redovisa årlig dieselförbrukning fanns det en stor spridning se tabell 10. De
två ekologiska grönsaksgårdarna Senneby Trädgård och Ramsjö gård låg båda två under det nationella snittet
medan Hånsta Östergärde och Björndal låg markant över. Hånsta Östergärde är en ekologisk gård med stora
areal vilket kräver mycket mekanisk bearbetning. Björndal hade också en väsentlig del spannmålsproduktion
där diesel även drev spannmålstorken som kunde dra uppemot 14-16 l per timme.

5.3 Vår framtidsvision för drivmedel

Figur 5 och 6 är framtagna med hänsyn till en rapport från Energikommissionen för att ge en tydligare bild
av hur vi tror att det svenska lantbruket kan komma att drivas i framtiden. Det är dock svårt att veta exakt i
vilken riktning teknikutvecklingen kommer gå (Energikommissionen 2017). I figur 5 har vi illustrerat i vilken
takt vi tror att de fossila drivmedlen kommer fasas ut för att upphöra år 2060. Denna konsumtion kommer
ersättas av förnybara alternativ av diesel samt eldrift. Figur 6 visar en mer detaljerad bild över förloppet
där vi uppskattat andelen av de olika typer av drivmedel som vi tror kommer användas.

Figur 5: En översiktlig bild av en vision för framtidens drivmedel i Sverige. Grafen visar den procentuella
fördelningen av framtidens el-, biobränsle- och fossildrift i det svenska lantbruket.
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Figur 6: En detaljerad bild av framtidsvision för drivmedel i Sverige.

5.4 Solcellsexempel

Nedan visas två exempel på investeringskostnad för solcellsanläggningar i två olika storlekar. Beräkningsvär-
dena motiveras i bilaga 9.1 och det matlabscript som använts finns i bilaga 9.1.1.

Exempel - 1
Exempelgårdens elkonsumtion sätts till 25 MWh per år och den installerade anläggningens var av storleken
29 MW. Det antas även att det är en gård som har ett tak med ytan 200 m2 i sydlig riktning.

Den totala investeringskostnaden för anläggningen blev 540 000 kr. Den vinst som lantbrukaren erhåller
under trettioårsperioden är 51 000 kr.

Exempel - 2
Den andra exempelgårdens elkonsumtion sätts till 195 MWh per år och den installerade anläggningens var
av storleken 143 MW. Det antas även att det är en gård som har ett tak med ytan 1000 m2 i sydlig riktning.

Den totala investeringskostnaden för anläggningen blev 1 700 000 kr. Den vinst som lantbrukaren går med
under trettioårsperioden är 310 000 kr.

Anmärkningar
Beräkningen gäller för tak med lutningen 30-60 grader, är gradtalet på taket en annan vinkel blir produk-
tionen lägre. EcoKraft är ett företag inom branschen som garanterar att solcellerna ska producera 87 % av
ursprungseffekten efter 30 år och att effektgaranti är linjär (EcoKraft 2017). I räkneexemplen ovan används
den minsta möjliga effekten som solcellerna kan producera, vilket innebär att effekten i verkligheten kan
vara högre. Det är även antaget att inköpspriset för el kommer vara konstant över de kommande 30 åren.
Som tidigare nämnt kommer elpriset i Sverige antagligen stiga i framtiden. Då det är svårt att uppskatta hur
mycket priset kommer öka har det under beräkningen hållits konstant. Ett högre elpris skulle leda till att
vinsten från att installera solceller blir högre. Även gårdens elkonsumtion är något som antas vara konstant
över 30-årsperioden.
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Det är i exemplet inte heller medräknat någon subvention för solceller vilket skulle leda till en drama-
tisk minskning av kostnaden för solcellerna då lantbrukaren kan få tillbaka hela 30 % av kostnaden. Det är
viktigt att poängtera att det är en tillbakabetalning vilket innebär att vid lantbrukaren vid investeringstill-
fället måste betala den totala kostnaden för anläggningen. Det är inte heller säkert att en subventionering
fås och hur stor den då blir.

De två exemplen visar inte heller att det är billigare, per kW, att bygga en större anläggning. Program-
met tar inte i hänsyn till att montering blir billigare samt att företag ofta säljer solceller billigare, per
enhet, om de köps i större kolli. Det är viktigt att notera att både exemplen endast ger en uppfattning om
storleksordningar och att för stor vikt inte ska läggas på de absoluta beloppen.

5.5 Trestegsmodell

En trestegsmodell har tagits för att sammanfatta vad projektet kommit fram till och ska främst ses som
ett stöd för lantbrukare och beslutsfattare vid investeringar för att höja självförsörjandegraden. Modellen
bygger på tre steg; vad som kan göras redan idag, vad som kan göras inom en snar framtid, samt mer framtida
investeringsmål.

• Idag kan vi sätta upp solceller på ladugårdstak för att försörja lantbruken med el. Vidare bör vi även
öka användningen av biodiesel för att minska lantbrukets importberoende då det kan användas i dagens
motorer. Det är också av stor vikt att minska användandet av handelsgödsel samt att använda rätt typ
av gödsel till rätt mark. För att lantbrukare ska kunna investera behövs en ekonomisk säkerhet samt
ett ökat informationsflöde om de alternativ som finns på marknaden.

• Imorgon bör dieseldrivna, mindre maskiner ersättas med eldrivna motsvarigheter. Dessa finns redan
på marknaden men det handlar snarare om en utfasningsfråga då det är ett teknikskifte som måste
ske. Den inhemska produktionen av förnybara drivmedel och handelsgödsel måste stärkas.

• I framtiden har vi fasat ut fossila drivmedel och ersatt dem med förnybart samt tekniska lösningar
såsom vätgas och eldrift, vilket förutsätter en teknikutveckling. Vi är vidare egenproducenter av el,
förnybara drivmedel och handelsgödsel. Målet är att större maskiner ska drivas på bioråvara medan de
mindre drivs av el eller vätgas.

6 Diskussion
För att driva en förändring inom Sveriges jordbruk krävs en vision om hur framtiden ska se ut, kommunikation
mellan olika aktörer samt ekonomiska investeringar för att realisera förändring. Med stöd av bakgrund och
resultat i denna rapport resonerar vi i detta stycke kring hur en omställning mot ett förnybart och mer
självförsörjande jordbruk kan gå till.

6.1 Analys av intervjuer

Majoriteten av gårdarna vi besökte var ekologiska, vilket kan ha givit en viss färgning av de sammanfattade
åsikterna. De ekologiska gårdarna använder redan förnybar el, inget handelsgödsel eller bekämpningsmedel
vilket gör att de har en annan syn på vad som krävs för en omställning än vad de konventionella lantbrukarna
har. Det är därmed svårt att generalisera de svar som erhölls men det gav ändå en inblick i vad lantbrukare
kan anse vara viktigt och avgörande faktorer vid en eventuell omställning till förnybar energi.

Genomgående för samtliga lantbrukare som deltagit i intervjun är att tekniska energiförsörjningslösningar
är av stort intresse, men i praktiken ofta för dyra eller svårtillgängliga. De lantbrukare som har intervjuats
ställer sig positiva till nya tekniker och utveckling inom framtidens jordbruk, men är samtidigt måna om att
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den teknik som de väljer att investera i ska vara funktionell och tillförlitlig. En mer omfattande enkätun-
dersökning från LRF (2016) visar att de tre största anledningarna till att lantbrukare avstår från att byta
till fossilfritt är; det är inte ekonomiskt fördelaktigt, att lantbrukare känner sig sakna kunskap och att inve-
steringstiden är så lång att verksamheten hinner avslutas innan det blir ekonomiskt fördelaktigt. Resultatet
från den mer omfattande undersökning styrker därmed den slutsats som dragits från de utförda intervjuerna.

Den teknik som har tilltalat flest lantbrukare är solceller, då vindkraft anses vara för svårt rent juridiskt att
sätta upp men inte heller är lika lönsamma. Detta beror på att vindkraft kräver mycket underhåll på grund
av rörliga delar samt att svenska vindförhållanden sällan ger maximal effekt för gårdsverk.

Gällande en omställning till förnybara drivmedel ser traktorförsäljarna att det i dagsläget är omöjligt att
driva de tyngre maskinerna på något annat än diesel då tekniken inte ännu finns. Däremot är möjligheterna
många när de gäller att driva de mindre maskiner på till exempelvis el.

6.2 Sveriges självförsörjandegrad

Inom det svenska jordbruket råder stort fokus på att odla för de nordiska förhållandena. Många länder impor-
terar livsmedel trots en hög självförsörjandegrad, detta då konsumenter i dagens samhälle i allt högre grad
efterfrågar livsmedel som producerats utanför landets gränser. Om man jämför Sveriges självförsörjandegrad
med övriga nordiska länder, se tabell 1, ser vi att Sverige är i behov av att importera drivmedel för att
upprätthålla jordbruket. Vi bör utnyttja de resurser som finns för att utveckla ett jordbruk i riktning mot en
högre självförsörjandegrad inom drivmedel. Detta ökar även självförsörjandegraden inom livsmedel. Teknik
för att använda biomassa, avfall, slam etc. för att producera förnybara drivmedel är något som redan finns,
dock bör ytterligare satsningar och investeringar prioriteras för att öka tillgängligheten på den kommersiella
marknaden.

I Sverige finns också mycket goda förutsättningar för solkraft och i samtal med lantbrukare framkommer att
det idag finns outnyttjad potential i form av stora takytor på de svenska gårdarna. Dagens solpaneler har
en tillräckligt hög verkningsgrad i kombination med söderbelagda ytor för att kunna försörja en gård med
el. Detta innebär att en investering i solpaneler på gårdens tak kan medföra att gården bli självförsörjan-
de i avseende på el. Om detta kan kombineras med lokalproducerade drivmedel, i form av exempelvis el,
bio- eller vätgas, skulle Sveriges självförsörjandegrad öka. Vidare kan även användandet av stallgödsel och
svenskproducerad handelsgödsel bidra till en högre självförsörjandegrad inom det svenska jordbruket.

6.2.1 Positiva effekter av en hög självförsörjandegrad

En högre självförsörjandegrad och egen produktion av el och drivmedel skulle ge många positiva effekter på
landets ekonomi, miljömål och självständighet. Försvarsmakten vill gärna se en högre självförsörjandegrad
för minska Sveriges utsatthet i en krissituation. Vidare finns även en ekonomisk lönsamhet för den enskilde
lantbrukaren om de skulle kunna producera el och drivmedel som behövs för att försörja den egna går-
den. Det finns goda förutsättningar för förnybar energitillverkning inom landet, vilket skulle leda till lägre
miljöpåverkan.

6.2.2 Åtgärder för att höja den inhemska självförsörjandegraden

Vi anser att det i första hand behövs direktiv, lagreformer samt pådrivning från staten för en omställning.
Både förnybara energikällor och ett hållbart samhälle måste ställas högre än endast ekonomisk vinning, i
alla fall under en begränsad tidsperiod, för att förändra normen hos både lantbrukare och konsumenter.
Subventioner och lagar behöver införas för att ge lantbrukare möjligheten att investera i fossilfria alternativ
då det är en verksamhet som bedrivs med små ekonomiska marginaler. Att med politiska medel driva en för-
ändring i konsumtionsmönster beträffade livsmedelsval, i form av t.ex. begränsade valmöjligheter med fokus
på hållbart producerade svenska råvaror, skulle öka lönsamheten för jordbrukarna. Vi tror att detta skulle
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påverka lantbrukare att välja mer hållbara energiformer, såsom solsanläggningar och förnybara, inhemska
drivmedel. Utöver detta behövs naturligtvis ambitioner och initiativ från både konsumenter och jordbrukare
för att driva på förloppet. För att uppnå en hållbar förändring inom Sveriges framtida jordbruk tror vi alltså
att det fodras både bättre kommunikation samt en gemensam framtidsvision från samtliga aktörer.

6.3 Elproduktion i Sverige

Solens strålning är en relativt outnyttjad energikälla, som har stor potential för utveckling. Om vi i Sverige
producerar mer förnybar el kommer vi bli oberoende av importerad el och till och med exportera el i mycket
större utsträckning än vad som görs idag. I detta avsnitt diskuteras utgångspunkter för att fortskrida en
utveckling mot ett mer solelsdrivet lantbruk.

6.3.1 Solel

Båda exemplen i Resultat 5.4 visar att en installation av solpaneler skulle innebära en stor investeringskost-
nad. I båda fallen går lantbruket med en marginell vinst vid installation av solceller, jämfört med att köpa in
all el. En större vinst skulle kunna erhållas genom att söka subventioner för anläggningen. Vid beräkningen
gjordes nödvändiga antaganden, vilket medförde en viss osäkerhet i resultatet. Vinsten för en gård med
samma dimensioner kan variera i praktiken, trots detta ger beräkningen insikt i vilka kostnadsstorleksord-
ningar som är aktuella. Något som är viktigt att ta hänsyn till är att solcellsproduktion rent ekonomiskt kan
likställas eller anses vara bättre än att köpa in all el.

Som lantbrukare kan det därför vara fördelaktigt att installera solceller för att få kontroll över sitt elpris.
Det är en engångsinvestering som sedan producerar gratis el. Den egna produktionen ger även en trygghet i
jämförelse med att att köpa in el utan att veta vilket pris det kommer vara framöver.

Ett problem med att montera solpaneler på äldre byggnader kan vara att kvalitén på taket är för dålig.
Det är ett något som vi stött på i en intervju, se resultat 5.1.8, utförd under projektet. För att byggnaden
ska hålla för montering av solpaneler måste taket renoveras. En renovering av tak och andra delar i äldre
byggnader är dels en extra kostnad, dels ett tidskrävande projekt. En annan lantbrukare, se resultat 5.1.9, an-
såg att en renovering av tak motiverade till att investera i solceller och därmed utföra båda jobben samtidigt.

Behovet av elektricitet varierar under året och beror även på vilken verksamhet som bedrivs inom lant-
bruket, vilket bekräftas i intervjuerna. De verksamheter som kräver mycket uppvärmning under vintertid
anser vi vara mindre lämpade att använda sig av solpaneler än de gårdar där elproduktionen är som störst
under vår och sommar. Många odlingsverksamheter har hög aktivitet under vårperioden vilket gör att de
lämpar sig bättre för solelsproduktion. En utveckling inom lagring av solel krävs för att jämna ut den årliga
variationen av solinstrålning och elförbrukning. Om det, i stor skala, blir möjligt att lagra energi producerad
från solpanelerna under en lång tidsperiod i bättre batterier skulle solel med största sannolikhet bli ännu
mer attraktivt. Batteribranschen har utvecklats snabbt de senaste åren med förbättrad kapacitet på batte-
rierna, men att lagra energin under längre perioder är omöjligt i dagsläget. Vi ställer oss tveksamma till att
lagringskapaciteten i batterierna kommer kunna förbättras i den utsträckning som lantbruket kräver.

Trots detta anser vi att det finns goda förutsättningar för många lantbrukare att bli självförsörjande på
el på en årsbasis. Flera lantbruk har stora byggnader med tak som vetter mot söder och då gårdar ofta
omges av plan, relativt obebyggd, mark finns oftast inga objekt i närområdet som skuggar takytorna. I en
enkät, genomförd av Innovatum Teknikpark, uppger 65 % av de lantbrukare som svarat att de har en takyta
mellan 101-400 m2 i sydlig riktning som inte skuggas (Innovatum Teknikpark 2013). Vid besök hos lantbru-
kare i denna studie har majoriteten haft tak i helt eller delvis sydlig riktning, vilket styrker antagandet att
majoriteten har takytor väl anpassade för solceller.

Utifrån de intervjuer som gjorts med lantbrukare finns en positiv inställning till solceller. Vi tror att mer
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tillförlitliga och riktade subventioner för installation av solceller skulle göra lokalproducerad solel mer at-
traktivt. Även att konsumenter visar ett intresse för att köpa solel skulle innebära att elbolag betalar ett
högre pris för överskottsproduktion från anläggningar.

6.3.2 Vindkraft

Vindkraft är till synes är bra lösning för att tillverka förnybar el men vid närmare eftertanke finns det en hel
del nackdelar när det ska byggas småskaligt. Åsikterna om vindkraft hos de lantbrukare som intervjuades
skiljde sig något men sammantaget var det få som skulle kunna tänka sig att installera ett vindkraftverk
på gården. Wåge Forsberg på Väddö var den enda av de intervjuade lantbrukarna som har ett installerat
gårdsverk, men uttryckte en del missnöje kring dess funktionalitet i praktiken. Jämfört med de solceller som
låg på hans ladugårdstak producerade vindkraftverket inte vad det hade förväntats samt att det var en större
investering. Han hade också stött på mycket problem kring att få tillstånd till gårdsverket rent juridiskt.

Vinden spelar stor roll för att få ett vindkraftverk lönsamt, men enligt Wåge är det svårt trots mycket
blåst. En annan nackdel med vindkraft är att det har rörliga delar och kräver en del underhåll under dess
livstid. Detta kan jämföras med solceller som i princip endast kräver en installation och minimalt med till-
syn. I andra länder finns problemet att solceller kräver rengöring för att damm och smuts inte ska dra ner
effekten. I Sverige har vi relativt mycket nederbörd vilket i stor grad löser detta problem.

Att gå ihop och bygga större vindkraft verkar vara mer lönsamt om intresset finns. Många av de inter-
vjuade lantbrukarna har dock uttryckt att det finns svårigheter med ett sådant samarbete och vill hellre
ha sin egna elproduktion. Främst för att det är svårt att få ett samarbete att fungera men också för att
lantbrukare med känslig produktion, såsom mjölkproduktion och fjäderfän, idag redan har ett krav på att
ha ett eget elverk som går att använda vid eventuellt strömavbrott.

6.4 Gödsel

Enligt figur 2 står handelsgödsel för nästan 35 % av energiförbrukningen inom det svenska lantbruket och är
därmed en viktig aspekt att ta hänsyn till. Då fossila bränslen används vid tillverkningen av handelsgödsel
och betydande mängder växthusgaser, främst lustgas och koldioxid, släpps ut vid användning anser vi att
nyttjandet av handelsgödsel bör reduceras. Det är önskvärt att använda stallgödsel i så stor utsträckning
som möjligt och alternativ till mineralgödsel behöver utforskas ytterligare. Ytterligare ett sätt att gå tillväga
är att använda biokol, vilken håller kvar näringsämnen i marken.

6.4.1 Åtgärder för att minska klimatpåverkan vid användning av handelsgödsel

I dagsläget finns det inte någon bra implementerad strategi för att reducera utsläpp och klimatpåverkan
från handelsgödsel. Att helt stoppa användningen är inte ett realistiskt alternativ då det behövs till konven-
tionella lantbruk. Ett ekologiskt jordbruk får enligt lag inte använda handelsgödsel, men det är inte heller
hållbart att endast ha denna typ av jordbruk. Enbart ekologiskt jordbruk skulle minska produktionen av
livsmedel samt att en del jordar inte klarar av den mekaniska påfrestning som ekologiskt jordbruk innebär.
Vi anser att det först och främst krävs en minskning i användningen av handelsgödsel. Därefter effektivisera
tillverkningsprocessen samt investera i svensk produktion av handelsgödsel.

En stor del av klimatpåverkan från handelsgödsel kommer från bruket på åkrarna. Här anser vi att det
ligger ett stort ansvar på den individuella lantbrukaren att se över sin egna konsumtion, undersöka om det
går att använda mer stallgödsel samt att minska doseringen samtidigt som effekten och produktionsmäng-
den bevaras. Doseringsanvisningar av handelsgödsel bör ses som rekommendationer och det är viktigt att
själv undersöka hur mycket som faktiskt behövs på den enskilda gården, vilket kan vara betydligt mindre än
anvisningarna. Biokol kan ses som ett alternativ till handelsgödsel då det verkar som jordförbättrare och på
sikt håller kvar näringsämnen i marken. Ett antagande är att verkningsgraden på biokol varierar beroende
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på jord, vilket medför att det inte är ett alternativ som fungerar överallt.

Vidare är det av stor vikt att effektivisera tillverkningen av handelsgödsel för att spara energi samt att
minimera dess klimatpåverkan. Företaget Yara har utvecklat en katalysatorteknik som drastiskt minimerar
utsläpp och det är ett stort steg i rätt riktning. Att sprida denna teknik samt att öka användningen av BAT
inom Europa är av stor vikt. Nästa steg anser vi vara att komma fram till en bra strategi för att fasa ut
fossilt från tillverkningsprocessen och ersätta med förnybara medel. Att starta en svensk produktion där
enbart förnybar el används och minska utnyttjandet av naturgas är två viktiga delar i processen mot att
minska klimatpåverkan och sträva efter ett klimatsmartare jordbruk.

6.5 Drivmedel

Enligt figur 2 står drivmedel för drygt 36 % av den svenska energiförbrukningen inom lantbruket och är
därför viktig att ta hänsyn till. Framtidsvisionen om ett fossilfritt lantbruk delas av många och vi ser tydliga
satsningar från flera aktörer för att utveckla framtidens drivmedel och maskinpark. Men för att förändringen
ska vara praktiskt genomförbar krävs även en god kommunikation mellan de olika aktörerna, från regeringen
och maskintillverkare till lantbrukare och konsumenter. I praktiken innebär detta att efterfrågan från konsu-
menter och lantbrukare påverkar investeringar från maskintillverkare och regeringen. För att se en övergång
till förnybara bränslen är det därför viktigt att konsumenter efterfrågar en förändring så att regering och
maskintillverkare gör satsningar inom området.

6.5.1 Framtidens drivmedel för lantbruksmaskiner

Den mesta vätgas som används inom industrin idag är skapad med hjälp av biogas, men för en mer hållbar
utveckling framåt bör vätgasen komma från andra förnybara energikällor, som sol- och vindkraft. Ett av pro-
blemen med vätgasdrivna jordbruksmaskiner är att tyngre maskiner kräver betydligt mer vätgas än mindre
maskiner, vilket behöver lagras i stora tankar. Det leder till höga produktionskostnader för vätgasdrivna
maskiner. Detta tillsammans med den mycket energikrävande processen bakom vätgasframställning är två
bidragande orsaker till att utvecklingen inom vätgas för tyngre fordon tagit lång tid. Björn Andersson, som
är verksamhetsledare på Vätgas Sverige, tror att framtidens drivmedel i huvudsak kommer representeras av
el, vätgas och ett fåtal flytande drivmedel (Jordbruksverket 2017). Vidare genomförs projekt som utreder
möjligheter och förutsättningar att använda vätgas som drivmedel i tyngre maskiner. I denna rapport be-
lystes projektet angående att utrusta en tung truck med bränsleceller som drivs på vätgas, vilket bedrivs av
SSAB och Kalmar Global. Projektet startade år 2017 i syfte att undersöka möjligheter och förutsättningar
för att driva trucken med vätgas. Många ser detta som ett betydande steg för utvecklingen av fossilfria driv-
medel för framförallt mindre maskiner inom jordbruket. Förhoppningen är att tekniken i framtiden skulle
kunna appliceras på i första hand mindre traktorer och andra maskiner som används inom jordbruket, innan
tekniken kan användas till fullstora maskiner.

Charlotte Erlander, från företaget Energifabriken, anser att det finns ett stort behov att använda samt
vidareutveckla befintliga förnybara energikällor. Detta kommer stimulera fortsatt utveckling av dagens tek-
nik samt göra tekniken mer tillämpbar och ekonomiskt fördelaktig. Om det finns en tydlig efterfrågan hos
konsumenter, tror Erlander även att detta kommer påverka företagen inom branschen att investera i flera
hållbara tekniska lösningar. För att en omställning ska bli genomförbar inom en överskådlig framtid behöver
jordbruksmaskinernas livslängd tas med i beräkningen, anser Tomas Johansson på JTI. Han tror på förny-
bara bränslen som kan fungera i den befintliga maskinparkens dieselmotorer samt långsiktiga politiska beslut
för att kunna driva igenom en hållbar förändring (Jordbruksverket 2017).

Ett annat drivmedel som är aktuellt för mindre maskiner är ren eldrift. Redan idag finns mindre eldrivna
maskiner på marknaden. Lantbrukarnas generella inställning till eldriften är positiv och en av anledningarna
till detta är att en eldriven traktor är mer tystgående vid drift. Ska maskinen användas inne i ladugården
är, förutom detta, avsaknaden av avgaser en stor fördel. Eldrivna traktorer passar bra för arbetsuppgifter
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som uträttas under en kortare tidsperiod, vilket ofta är fallet för de mindre maskinerna. För att eldrift
ska bli aktuell för större maskiner krävs stora framsteg inom batteriteknik, då batteritid är en begränsande
faktor idag. Odlingsjordbruk sätter stora krav på sina maskiner då ett tungt arbete utförs under längre tid.
De senaste åren har kapaciteten hos batterier ökat markant, men det är ännu inte säkert hur den fortsatta
utvecklingen kommer se ut. Vi tror att batteribegränsningarna för traktorer som utför tungt arbete gör att
drivmedel från bioråvara kommer spela stor roll i framtiden. Detta påstående visualiseras i figur 5 där både
eldrift och biobränslen utgör en stor del av vår framtidsvision. Vid undersökning av bränsleutvecklingen
ses att inga gasformiga bränslen är en del av framtidsvisionen, se figur 6. Detta beror framförallt på det
tidigare nämnda problemet - det är ett mer volymkrävande drivmedel. Detta innebär att redan existerande
tankar på stora maskiner måste justeras eller nyproduceras, vilket blir en kostnadsfråga. Alltså är gasfor-
miga drivmedel, som biogas, troligtvis endast aktuellt för mindre maskiner. Vi tror att det kommer vara
mer fördelaktigt att driva de mindre maskinerna på el och därmed kommer sannolikt gasformiga drivme-
del helt fasas ut, om det inte sker något oväntat genombrott inom området. Anledningen till att eldrivna
fordon kommer alltmer på marknaden är framförallt det låga elpriset, möjligheten att tillverka drivmedlet
på lokal nivå och att det inte sker några utsläpp från maskinen. Därför tror vi att eldrivet kommer utgö-
ra ca 1/3 av energiförbrukningen år 2060. För att eldrivna fordon ska vara miljömässigt försvarbara är det
viktigt att även ta hänsyn till de utsläpp som uppstår vid elframställningen, därför bör förnybar el användas.

Drivmedel som BTL, HVO och DME kan till stor del framställas ur samma råvara. Detta kommer leda
till en hög konkurrens mellan de tre biodrivmedlen. DME grundar sig främst i avfall som kommer från
pappersmassaindustrin. Skogs- och pappersindustri finns i stor utsträckning i Sverige och vi tror att DME
är ett bränsle som kommer vara attraktivt i framtiden. Om det kommer vara ett bränsle som är aktuellt
i framtiden grundar sig dock i att ingen alternativ användning av biprodukten från pappersbruken anses
vara effektivare. Det är svårt att veta inom vilket område ett större genomslag kommer ske. Framställning
av HVO fokuserar främst på att använda slaktavfall som råvara och tekniken har kommit långt. Forskning
kring BTL är inte lika omfattande, vilket gör försvårar prognosen för användningsutbredningen. Eventuellt
kommer BTL vara ett lämpligt bränsle i framtiden, men det kommer antagligen ta lång tid innan tekniken
är tillräckligt utforskad för att kunna uppta en större del av energimarknaden. Inom de olika biodrivmedlen
är det svårt att avgöra vilket bränsle som kommer vara ledande i framtiden, då många av biobränslena är
under utveckling. Antagligen kommer RME inte att användas i framtiden då ursprungsråvaran raps kan
användas till livsmedel. Att använda yta och produkter som kan användas till livsmedelstillverkning kommer
antagligen inte vara försvarbart i en framtid med befolkningsökning, vilket kräver en högre produktion av
mat. RME har även blivit förknippat med problem vid användning, såsom bakterietillväxt och igensättning
av filter, vilket gjort bränslet oattraktivt.

6.5.2 Vår vision

I figur 5 och 6 antas fossilbaserade drivmedel kunna fasas ut inom en närliggande framtid, dels på grund av
att samhället vill ha en förändring gällande användning av fossila bränslen och dels för att priserna på dessa
kan tänkas gå upp när oljereserverna börjar sina. Regeringen har som mål att inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser i Sverige år 2045 (Regeringskansliet 2017). Samtidigt tror säljkoordinatorn, Mats Hjelmstedt,
på Traktor Nord AB (2017) att sannolikheten att diesel fasas ut inom 50 år är liten. Användningen av fly-
tande förnybara drivmedel är nästintill direkt applicerbara i dagens motorer och kan därför tänkas komma
användas mer.

I graferna antas att en förbättring av batterikapaciteten kommer ske, vilket innebär att eldrift kommer
spela större roll inom lantbruket, främst för mindre maskiner. Om det inte sker en omfattande utveckling
inom en överskådlig framtid så kan det istället tänkas att biogas kommer dominera marknaden för mindre
maskiner. För att vätgas ska bli ett framstående drivmedel krävs en markant teknikutveckling. Även om
tekniken skulle finnas kommer det ta lång tid innan en vätgasdriven traktor skulle finnas på marknaden till
konkurrenskraftigt pris. Det är viktigt att ha i åtanke att graferna representerar hur vi tror att utvecklingen
kommer ske framöver och grundar sig i intervjuer och litteraturstudie. Att fossila bränslen kommer fasas ut
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ur lantbruket är något som är tämligen säkert även om det är osäkert hur lång tid det kommer ta samt vilka
bränslen som kommer att ersätta dieseln.

6.5.3 Utvecklingsområden och framtidsprojekt

Det finns flera projekt i Sverige som drivs i syfte att utreda och utveckla teknik som används inom det
svenska jordbruket. I denna rapport har vi bland annat berört MEKA-projektet som var en satsning från
regeringen i syfte att utreda hur bra dual-fuel teknik fungerar i traktorer. MEKA-projektets slutsats var
att tekniken fungerar i praktiken och att klimatpåverkan från traktorerna kunde minskas med 40 %. Det
konstaterades också att tekniken behöver vidareutvecklas och få bättre stöd från regeringen för att nå än-
nu bättre resultat. MEKA-projektet understryker vikten av att bepröva ny teknik för att bli ett realistiskt
alternativ för lantbrukare, ett ansvar som ligger hos regeringen och stämmer väl överens med exempelvis
livsmedelsstrategin (Regeringskansliet 2017).

Ett ytterligare exempel på projekt är Östgötamodellen som utredde möjligheterna kring en omställning
från fossila bränslen till RME. En av slutsatserna var att vid omställning från diesel till förnybara ener-
gikällor kan en gård av storleken 100 ha minska sina klimatpåverkande utsläpp med 68 %. För att kunna
utvärdera hur en ny teknisk lösning kommer fungera i praktiken är det av största vikt att förändringen testas
och utvärderas för att säkerställa att resultatet är tillförlitligt.

7 Slutsats
Utifrån projektet konstateras att ny teknik behöver göras mer tillgänglig för lantbrukare, bland annat i form
av subventioner och ett bredare utbud av fossilfria alternativ inom maskinförsäljning. De förnybara drivmedel
som finns tillgängliga för lantbruksmaskiner idag är främst biodiesel, men i framtiden inkluderas förhopp-
ningsvis även vätgas och ren eldrift i större utsträckning. Samtliga kan produceras inom Sveriges gränser,
vilket leder till en högre självförsörjandegrad. Från intervjuer med lantbrukare framkom att investeringsviljan
finns gällande förnybara energikällor, men det saknas ofta lättillgänglig information och realistiska alternativ
på marknaden. Riktade subventioner från regeringen skulle föranleda lantbrukare och maskinproducenter att
göra investeringar som tidigare ansetts vara för riskabla. För att nå en högre självförsörjandegrad inom det
svenska lantbruket krävs följande:

• Tekniska lösningar för lokala solpaneler inom lantbruk behöver göras lättillgängliga och mer lönsamma.

• Framtidens teknik inom lantbruksmaskiner behöver vidareutvecklas och testas för att bli kommersiell.

• Utfasning av fossila drivmedel genom omedelbart bredare bidrag från forskningsinstitut och regering
till förmån för effektivare produktion av förnybara drivmedel, främst syntetisk- och biodiesel.

• För att öka självförsörjandegraden på längre sikt krävs satsningar för att utveckla tekniken inom
bränsleceller och batterier för lagring av el. Batterier med betydligt högre lagringskapacitet än de som
finns idag skulle kunna revolutionera marknaden.

• Riktade subventioner från regeringen i form av skattereduktion till förmån för förnybara drivmedel och
solel. Samarbete med EU som gynnar en omställning till mer förnybar energi.

• För att reducera energiförbrukning och minska klimatpåverkan bör stallgödsel användas i så hög grad
som möjligt medan handelsgödsel bör ses mer som ett komplement.

• Produktionsprocessen av svenskt handelsgödsel behöver energieffektiviseras för att minska den totala
energianvändningen inom lantbruket samt öka produktionen för att täcka Sveriges behov.
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9 Bilagor

9.1 Beräkning av solcellsexempel

I rapporten, resultat 5.4, visas ett lantbruksexempel för de ekonomiska effekterna då solceller skulle instal-
leras och användas under en 30 årsperiod. Elkostnaden för en lantbrukare räknades ut på följande sätt.
Månadskostnaden på elenergi vid avtal om rörligt pris för lantbrukare under perioden mars 2016 till mars
2017 (SCB 2017) användes som grund. Ett månadsvärde för togs fram som består av ett medelvärdet för de
fyra elzonerna som finns i Sverige. Till varje månadsvärde adderades nättjänstpriset för en kund inom jord-
och skogsbruk som 2016 låg på 34,8 öre/kWh. Ett medelvärde tas över det undersökta året och resulterar
då i att elkostnaden för en lantbrukare idag är 72 öre per kWh. Om gården drar 25 kWh per år innebär det
att den totala elkostnaden under en 30 årsperiod är 520 tusen kronor.

På en yta på 7 m2 får en anläggning på 1 kW plats (Energimyndigheten 2017). Det skulle innebära
att på en yta som är 200 m2 får en anläggning på 28,6 MWh plats. Varje kW antas producera 950
kWh(Energimyndigheten 2017). En installerad anläggning beräknas kosta 12 kr/watt, inklusive växelrik-
tare (Svensk solenergi 2015). Försäljningspriset av den tillverkade elen är det genomsnittliga spotpriset från
2016 och sedan adderat 40 öre/kWh (Nord Pool 2016), (Vattenfall 2017) . Resterande beräknar går att finna
i den kommenterade matlabkoden i bilaga 9.1.1.

9.1.1 Matlabscript för solcellsexempel

%Kostnad för en solcellsanläggning

%Elpriset

Elp=0.7214423;

%Ytan i m^2

m2=200;

%m2=1000;

%1kW tar upp en yta på 7 m^2

kW=m2/7;

%Kostnaden för en anläggning 1 kW (12kr/watt)

KkWh=12*1000;

%Kostnaden för exempelanläggningn blir då

KA=kW*KkWh;

%Pris för såld el

%Spottpriset i alla 4 områden under 2016- NordPol

SkWhSpot=((28.95+28.95+29.24+29.53)*9.69443)/(4*1000);

SkWh=SkWhSpot+0.6;
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%produktion från anläggningen

%varje kW producerar .. kWh per år

kWh=950;

%Efter 30 år producerar anläggningen 87%, det sker linjärt.

%Minsking i produktion varje år

MinProc=0.87/30;

%AkWh kommer bli en vektor med produktionen från anläggningen varje år

AkWh=zeros;

%Exempelanläggningen producerar då .. antal kWh per år, initialt

AkWh(1)=kW*kWh;

i=1;

for i=2:30

AkWh(i)=AkWh(i-1)-(AkWh(i-1)*(MinProc));

i=i+1;

end

% Total produktion från anläggningen under de 30 åren:

SumAkWh=sum(AkWh)

%Gården använder 25 000 kWh per år

GkWh=25000;

%GkWh=195000;

%Över/Underproduktion som sker varje år =Differansen till årsförbruktingen

DkWh=GkWh-AkWh;

j=1;

Pj=1;

Nj=1;

PDkWh=zeros;

NDkWh=zeros;

for j=2:30

if DkWh(j)>0

PDkWh(Pj)=DkWh(j);

Pj=Pj+1;

else

NDkWh(Nj)=DkWh(j);

Nj=Nj+1;

end
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end

%Den kostnad lantbrukaren kommer köpa in el för under de 30 åren om solceller byggs:

KostVsol=Elp.*PDkWh;

Kostsol=sum(KostVsol);

%Vinst från att sälja överbliven el

VinVsol=NDkWh.*Elp.*-1;

Vinsol=sum(VinVsol);

%Kostnaden för inköp av el utan solceller

Kost=Elp*GkWh*30;

%Total installera solceller + köpa el under de 30 åren:

TotalKostSol=(Kostsol-Vinsol+KA);

%Vinst från att installera solceller

Total=Kost-TotalKostSol;
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9.2 Intervjufrågor

Om verksamheten

1. Vad finns det för verksamhet på gården? Djurhållning/spannmål?

2. Arbetar ni med den verksamheten heltid/deltid?

3. Hur många hektar är gården på?

4. Vid djurhållning; hur många djur finns?

5. Är gården ekologisk?

6. Hur många fordon/maskiner har ni och av vilken typ, samt vilket bränsle drivs de med? (skördetröska,
traktor, biodiesel osv.)

7. Med hur många års mellanrum brukar ni generellt byta ut er maskinpark? Skulle ni kunna estimera
ungefär hur stor takyta ni har till ladugård/maskinhall? Vilket väderstreck ligger de i (lämpliga för
solceller)?

Energiförbrukning och elanvändning

8. Hur mycket energi/el gör ni av med? Årlig el- och drivmedelsförbrukning?

9. När på året gör ni av med mest el?

10. Vad använder ni för typ av energi/elproduktion idag?

Förnybar energi och omställning

11. Hur ser ni på att byta ut fossilt mot förnybar energi inom ert lantbruk? Är det något som är viktigt
för er?

12. Vilka resurser skulle ni kunna tänka er att lägga ner på för att få till en omställning till enbart förnybara
energikällor och bränslen inom ditt företag? Vad skulle låneräntan för en ny traktor gå på?

13. Är det någon speciell typ av energiproduktion ni ser mer positivt/negativt till? T.ex. hur känner ni för
att ha ett vindkraftverk i närheten eller att ha solceller på ditt tak/fält?

14. Kan ni tänka er att ev. gå ihop med närliggande gårdar och offra lite åkermark för solanläggning-
ar/vindkraft? Finns det några krav?

Framtiden och en eventuell krissituation

15. Har gården gått igenom någon typ av kris tidigare då resurser/råvaror tog slut?

16. Har ni funderat på hur er verksamhet skulle se ut vid ett eventuellt stopp på import av fossila bränslen
(olja)?

17. Hur viktigt är det för er att vara självförsörjande och har ni ett reservlager med mat/drivmedel?
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18. Vem har ansvar för och ska se till att Sverige går mot ett mer självförsörjande lantbruk?

Övrig information

19. Är det okej att vi använder dessa uppgifter och ert namn i vår rapport? Fullständigt namn, gårdsnamn
samt intervjudatum

9.3 Tabell över intervjusvar
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Gårdsnamn Ramsjögård Hånsta Östergärde SLU Forskningscentrum - Senneby Trädgård 

Namn Anders och Karin 
Berlin Kjell Sjelin Mats Pehrsson, driftchef Wåge Forsberg - 

Område Björklinge Hånsta, Vattholma SLU Forskningscentrum,  
Funbo-Lövsta 27 Väddö Väddö 

Datum för intervju 2017-04-06 2017-04-06 2017-04-07 2017-04-07 2017-04-07 

Verksamhet på 
gården 

Grönsaker, 
en del äldre 
spannmålssorter. 

Djurhållning, skog och 
spannmål Forskning, djurhållning Privatperson, vinodling Grönsaksodling vallfodersodling 

Småskaligt traditionellt skogsbruk 

Ekologisk Ja Ja Nej - Ja 

Heltid/deltid Heltid. Heltid Heltid Deltid Heltid 

Hektar mark 
Odling spannmål: 50 
ha 
Odling: 3-4 ha 
lite skog 

Brukar: 160 ha 
Betesmark: 10 ha 
Skog: 57 ha 

Djur + Odling: 1300 ha  - 

Odling: 60 ha varav 
Frilandsodling: 3 ha 
Potatis: 3 ha 
Växthus: 650 kvm 

Vid djurhållning, 
vilka djur - Värphöns, får, gris och 

dikor 

270 mjölkkor 
270 kalvar (ungdjur) 
110 suggor 
2500 slaktgrisar 
Ca 500 höns 

- - 

Antal fordon Speciella maskiner för  
grönsaksodling Ca 10 st traktorer 

1 Traktor, 2 hjullastare 
2 minilastare, fodertruck 
1 fodertruck  

1 Traktor 4 traktorer, speciella maskiner  
till grönsaksodling 

Drivmedel Miljödiesel  Diesel 
 (5% RME) 

Diesel 
Fodertruck: ecopar Diesel Diesel med inblanding av tallolja 



 

 

 

Hållbarhet 
maskinpark 

Tekniskt sett 50 år, 
men används längre 
 

Byts ej ut,  
repareras och underhålls 10 år - Befintliga maskiner på 30 år och 

ska hålla länge till 

Årlig 
bränsleförbrukning 
 

diesel: ca 2,5 kubik - -  - 3 kubik/år 

Tak i lämpligt 
väderstreck 

Ja, snett emot 
söderläge Ja, söderläge Ja, söderläge (7 grader  

avvikande från söderläge) Ja, söderläge Ja 

Årlig elförbrukning 35-40 MW/år 45-50 MWh 25 000 MWh 30 MWh/år 
30 MWh/år, 
123 MWh används till tomat och 
gurka och fås genom flis 

När på året förbrukas 
mest el? Våren Vinterhalvåret Sommarperioden, 

Dock relativt jämnt över året - Våren 

Anledning till den 
högre 
elförbrukningen 

Uppvärmning av 
plantor - - - Uppvärmning växthus 

Vad används för el 
idag? Miljöel, grön el Köper in vindkraft Egenproducerad  

Solel och biogas 
Egenproducerad 
Solel och vind Grön el, vindkraft 



Gårdsnamn Björndal Svista gård Ledinge säteri Hilariusgården 

Namn Ulla och Alf Eriksson Mats Eriksson  
Fredrik Wallin Fredrik Reinsson 

Område Rasbokil, Uppsala Svista, Uppsala Ledinge, Knivsta Sennebyvägen 77, VÄDDÖ 

Datum för intervju 2017-05-02 2017-05-08 2017-04-10 2017-04-11 

Verksamhet på gården Mjölkkor, spannmål och en 
liten del köttdjur 

Mjölkproduktion samt 
mindre 
spannmålsproduktion 

slaktdjur, Nöt 
Spannmål Mjölkproduktion 

Ekologisk Nej Ja Nej Ja 

Heltid/deltid Heltid. Heltid Heltid Heltid 

Hektar mark Äger: 35 ha 
Arrenderar ytterligare: 50 ha 

Åker: 290 ha åker 
Stödstätt: 23 ha 80 ha 300 ha varav 

Betesmark: 25 ha 

Vid djurhållning, vilka 
djur 30 mjölkkor 300 nötdjur  

varav 130 mjölkkor Ca 75 kor 130-135 kor 

Antal fordon 

4 traktorer 
1 fungerande veterantraktor 
skördetröska, dyngspridare, 
urinspridare, rundbalspress, 
plog, harv, såmaskin mm. 
 

2 traktorer  
1 minilastare 4 traktorer 3 traktorer, 1 självgående hack 

Drivmedel Diesel  Diesel Diesel Diesel 

Hållbarhet maskinpark 
Köper in begagnat och “mekar” 
själva, har köpt in en ny traktor 
när de har varit verksamma. 
 

- Befintliga maskiner på 30 år och 
ska hålla länge till 15 år 



 

Årlig bränsleförbrukning 
 diesel: ca 12,4 kubik 16 kubik 3 kubik/år - 

Tak i lämpligt 
väderstreck Ja Ja, ca 1000m3  söderläge Ja Ja, söderläge 

Årlig elförbrukning 80 MW/år 210 MWh 
30 MWh/år, 
123 MWh används till tomat och 
gurka och fås genom flis 

5,83 MWh/år 

När på året förbrukas 
mest el? Sommartid Vinterhalvåret (dock 

marginellt) Våren Vinter 

Anledning till den högre 
elförbrukningen Hötork - Uppvärmning växthus Uppvärmning av dricksvatten till 

korna 

Vad används för el idag? “Vanligt” elabonnemang Grön el Grön el, vindkraft - 
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Datum 

2017.03.28 

Ersätter 

  Författare 

 Lovisa Eriksson, Lina Skilberg, 

Louise Bartek och Carin Hayer 

Handledare 

Björn Claremar 

Rapportnamn 

Mötesstruktur 

  

 
 Gruppen har gemensamt bestämt följande: 

● Gruppen ska träffas måndag, onsdag och fredag varje vecka. Då ska det finnas grupprum              

bokat, gärna skall det vara grupprum bokat övriga dagar i veckan. 

● Sammanställning av reflektionsdokumenten samt ett uppsamlingsmöte hålls varje fredag.         

Preliminärt ska detta möte hållas mellan kl 10-12. Reflektionsdokument laddas upp på            

studentportalen varje fredag och ansvaret för uppladdningen enligt schema. 

● Inga möten planeras under omtentaveckan. 

● Vi kommer alltid att använda oss av ak-tider. 

● Fika såsom kaffe, te, mjölk och frukt köps till gruppen och kostnaden delas mellan oss. 

● Slutrapporten skrivs i latex och läggs in som pdf-filer i mapp i driven. Resterande dokument               

(A, P, G och L) kan skrivas direkt i driven och läggs in under respektive mapp. 

● Vid arbetsrapporter som kräver mer material vill vi arbeta två och två (så länge det inte blir                 
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● Checka av vid mittutvärderingen så att alla står med eller kommer att stå med som ansvarig                

för minst en arbetsrapport. 

● Mittutvärderingen sammanställs och slutförs innan ledigheten 10-11 april. 

Gör powerpoint-presentation till redovisning. 

● Rullande schema kring sammanställning av reflektionsdokument i ordning: Louise, Hampus,          

Carin, Anna, Lovisa och Lina. 

● Vi använder oss av messenger för att meddela vid förhinder eller sjukdom samt försening.              

Under tisdagen och torsdagen (och helg) får man gärna meddela om man sitter hemma eller i                

skolan samt vad man har gjort, också gärna via messenger. 

● Anna påminner varje vecka om vilka tider och lokaler som gäller för kommande vecka. 

● Lokaler bokas gemensamt under fredagens möte. 



  

  

Självständigt arbete i miljö- 

och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Administrativ rapport 

Dokumentkod 

W-17-59 /A-02 

Datum 

2017.03.31 

Ersätter 

  Författare 

 Carin Hayer 

Handledare 

Björn Claremar 

Rapportnamn 

Projektplan 

  

 

 
 



Projektplan

Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman.

31 mars 2017

1 Inledning

I Sverige sker stor import av både livsmedel och fossila bränslen, vilka sedan används
inom jordbruk. Om det i framtiden skulle uppstå en politisk eller klimatrelaterad kris
skulle detta innebära att den svenska befolkningen står utan mat. För att undvika en
rikstäckande katastrof och omfattande svält är det relevant att undersöka vilka möjlig-
heter det finns att vid användning av enbart de resurser som finns inom Sveriges gränser
erhålla ett fungerande jordbruk, dvs ett självförsörjande jordbruk. Detta kan vara intres-
sant även om landet inte befinner sig i en krissituation, då ett självförsörjande jordbruk
skulle innebära en utökning och optimering av befintliga resurser i Sverige. Att nyttja
de resurser som finns i Sverige skulle alltså kunna generera ekonomisk vinning, då lokala
möjligheter annars riskerar att gå till spillo. Att fasa ut fossila bränslen skulle även vara
positivt ut ett klimatperspektiv, om den ersätts av förnybara alternativ.

2 Syfte

I detta projekt undersöks möjligheten att kombinera en eldriven maskinpark med lokala
solanläggningar för att uppnå ett självförsörjande jordbruk i Sverige. Målet är att kunna
presentera en, eller flera lösning(ar) på hur ett större jordbruk kan bli helt eller delvis
självförsörjande.

3 Frågeställningar

Kan Sverige bli självförsörjande med avseende på el genom en eldriven maskinpark som
försörjs av lokala solanläggningar?

Följande frågeställningar kommer användas för att leda fram till målet.

• Vilka alternativa drivmedel finns det för fossila bränslen?

• Vilka metoder finns för att producera el på lokal nivå?

• Vad finns det för småskaliga/lokala lösningar idag?

• Finns det möjlighet att införa dessa lösningar på storskalig nivå?
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• Vad krävs teknikmässigt för en omställning till ett energimässigt självförsörjande
jordbruk?

• Vad tycker lantbrukarna inför en omställning till fossilfria bränslen?

4 Metod

Information kommer främst att införskaffas via en litteraturstudie samt via intervjuer
med berörda parter för att undersöka hur tankarna går kring förnyelsebar energi i jord-
bruk. Det viktigaste i denna studie är att undersöka hur intresset ser ut idag och vad
det finns för möjligheter att fasa ut fossila bränslen. För att få så stor bredd som möj-
ligt kommer flera aktörer att intervjuas, önskvärt är att få åsikter från både små- och
storskaliga jordbruk och både djurhållnings- och spannmålslantbrukare. Kontaktuppgif-
ter fås från handledare från STUNS energi och vid behov har gruppmedlemmarna egna
kontakter. Litteratur såsom rapporter och artiklar kommer att sökas efter i olika databa-
ser; google scholar, Uppsala och SLU bibliotek. Dessa sammanställs i en litteraturstudie
som ligger till grund för arbetet även om det kommer behövas kompletteras vartefter
arbetet fortskrider. Eventuellt dataanalys av siffror och kostnader för befintligt jordbruk
och omställning från bränsledrivna maskiner till eldrivna.

Själva grupparbetet är uppstyrt på så sätt att möten kommer att hållas varje mån-
dag, onsdag och fredag för att kunna samla upp gruppen på bästa sätt. Arbetet delas
upp löpande mellan gruppmedlemmar beroende på intresse och hur mycket resurser som
krävs till arbetsuppgiften. Detta beror på att handledarna på StunsEnergi önskar ett
dynamiskt arbete som grundar sig i en bredare litteraturstudie som sedan mynnar ut i
ett mer avgränsat område. Allt arbete som gjorts under veckan stäms av och ev. kan ar-
betsuppgifter omfördelas vid behov, vem som gör vad skrivs upp i ärendeloggen. Angivna
mallar för rapporter och protokoll kommer att följas och det mesta av arbetet kommer
att skrivas i google docs samt latex för mer komplexa rapporter. Slutrapporten kommer
gemensamt skrivas i latex och laddas upp som pdf.

Handledare från universitetet finns till gruppens hjälp för att ge stöd samt säkerställa
att kursmålen uppfyll. Vidare finns även handledare från projektets beställare, STUNS
energi, till förfogande för att leda arbetet i rätt riktning. Senare under våren, troligtvis
i början på maj, kommer handledarna från STUNS energi att anordna ett tillfälle för
övning av presentation och pitcha vårt arbete till relevanta aktörer.
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5 Tidsplan

Figur 1: Ett Gantt-schema över arbetet.

Figur 2:

Figur 3: Ett schema över bokade grupprum.
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Projektplan

Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman.

31 mars 2017

1 Inledning

I Sverige sker stor import av både livsmedel och fossila bränslen, vilka sedan används
inom jordbruk. Om det i framtiden skulle uppstå en politisk eller klimatrelaterad kris
skulle detta innebära att den svenska befolkningen står utan mat. För att undvika en
rikstäckande katastrof och omfattande svält är det relevant att undersöka vilka möjlig-
heter det finns att vid användning av enbart de resurser som finns inom Sveriges gränser
erhålla ett fungerande jordbruk, dvs ett självförsörjande jordbruk. Detta kan vara intres-
sant även om landet inte befinner sig i en krissituation, då ett självförsörjande jordbruk
skulle innebära en utökning och optimering av befintliga resurser i Sverige. Att nyttja
de resurser som finns i Sverige skulle alltså kunna generera ekonomisk vinning, då lokala
möjligheter annars riskerar att gå till spillo. Att fasa ut fossila bränslen skulle även vara
positivt ut ett klimatperspektiv, om den ersätts av förnybara alternativ.

2 Syfte

I detta projekt undersöks möjligheten att kombinera en eldriven maskinpark med lokala
solanläggningar för att uppnå ett självförsörjande jordbruk i Sverige. Målet är att kunna
presentera en, eller flera lösning(ar) på hur ett större jordbruk kan bli helt eller delvis
självförsörjande.

3 Frågeställningar

Kan Sverige bli självförsörjande med avseende på energi genom en eldriven maskinpark
som försörjs av lokala solanläggningar?

Följande frågeställningar kommer användas för att leda fram till målet.

• Vilka alternativa drivmedel finns det för fossila bränslen?

• Vilka metoder finns för att producera el på lokal nivå?

• Vad finns det för småskaliga/lokala lösningar idag?

• Finns det möjlighet att införa dessa lösningar på storskalig nivå?
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• Vad krävs teknikmässigt för en omställning till ett energimässigt självförsörjande
jordbruk?

• Vad tycker lantbrukarna inför en omställning till fossilfria bränslen?

4 Metod

Information kommer främst att införskaffas via en litteraturstudie samt via intervjuer
med berörda parter för att undersöka hur tankarna går kring förnyelsebar energi i jord-
bruk. Det viktigaste i denna studie är att undersöka hur intresset ser ut idag och vad
det finns för möjligheter att fasa ut fossila bränslen. För att få så stor bredd som möj-
ligt kommer flera aktörer att intervjuas, önskvärt är att få åsikter från både små- och
storskaliga jordbruk och både djurhållnings- och spannmålslantbrukare. Kontaktuppgif-
ter fås från handledare från STUNS energi och vid behov har gruppmedlemmarna egna
kontakter. Litteratur såsom rapporter och artiklar kommer att sökas efter i olika databa-
ser; google scholar, Uppsala och SLU bibliotek. Dessa sammanställs i en litteraturstudie
som ligger till grund för arbetet även om det kommer behövas kompletteras vartefter
arbetet fortskrider. Eventuellt dataanalys av siffror och kostnader för befintligt jordbruk
och omställning från bränsledrivna maskiner till eldrivna.

Själva grupparbetet är uppstyrt på så sätt att möten kommer att hållas varje mån-
dag, onsdag och fredag för att kunna samla upp gruppen på bästa sätt. Arbetet delas
upp löpande mellan gruppmedlemmar beroende på intresse och hur mycket resurser som
krävs till arbetsuppgiften. Detta beror på att handledarna på StunsEnergi önskar ett
dynamiskt arbete som grundar sig i en bredare litteraturstudie som sedan mynnar ut i
ett mer avgränsat område. Allt arbete som gjorts under veckan stäms av och ev. kan ar-
betsuppgifter omfördelas vid behov, vem som gör vad skrivs upp i ärendeloggen. Angivna
mallar för rapporter och protokoll kommer att följas och det mesta av arbetet kommer
att skrivas i google docs samt latex för mer komplexa rapporter. Slutrapporten kommer
gemensamt skrivas i latex och laddas upp som pdf.

Handledare från universitetet finns till gruppens hjälp för att ge stöd samt säkerstäl-
la att kursmålen uppfyll. Vidare finns även handledare Fredrik Björklund från projektets
beställare, STUNS energi, till förfogande för att leda arbetet i rätt riktning. Senare under
våren, troligtvis i början på maj, kommer handledarna från STUNS energi att anordna
ett tillfälle för övning av presentation och pitcha vårt arbete till relevanta aktörer.
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5 Tidsplan

5.1 Sammanfattning av milstolpar

Tabell 1: Visar de milstolpar som är uppsatta samt vilket datum, och i vissa fall tid, de
ska vara slutförda
Milstolpe Beskrivning Datum

M1 Presentation av projektplan 3 April
M2 Inlämning av litteraturstudie 10 April 17:00
M3 Mittredovisning 24 April

M4 Inlämning av individuell minilittaraturstudie kring
populärvetenskapligasammanfattningar 27 April

M5 Inlämning av första versionen av slutrapporten 12 Maj 12:00
M6 Inlämning av Preliminär slutrapport 17 Maj 17:00
M7 Presentation och opponering av rapport 24 Maj
M8 Inlämning av av individuella sammanfattningar 30 Maj

M9 Omarbetad preliminär slutrapport
inlämnad 30 Maj 17:00

M10 Stunsredovisning 30 Maj 13:00-15:00
M11 Inlämning av total sammanfattad rapport 1 Juni
M12 Inlämning av gemensamt reflektionsdokument 1 Juni, 17:00

5.2 Scheman

Figur 1: Ett Gantt-schema över arbetet.
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Figur 2: Schema över hållpunkter.

Figur 3: Ett schema över bokade grupprum.
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Projektplan

Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg,

Hampus Vestman.

28 april 2017

1 Inledning

I Sverige sker stor import av både livsmedel och fossila bränslen, vilka sedan används
inom jordbruk. Om det i framtiden skulle uppstå en politisk eller klimatrelaterad kris
skulle detta innebära att den svenska befolkningen står utan mat. För att undvika en
rikstäckande katastrof och omfattande svält är det relevant att undersöka vilka möjlig-
heter det finns att vid användning av enbart de resurser som finns inom Sveriges gränser
erhålla ett fungerande jordbruk, dvs ett självförsörjande jordbruk. Detta kan vara intres-
sant även om landet inte befinner sig i en krissituation, då ett självförsörjande jordbruk
skulle innebära en utökning och optimering av befintliga resurser i Sverige. Att nyttja
de resurser som finns i Sverige skulle alltså kunna generera ekonomisk vinning, då lokala
möjligheter annars riskerar att gå till spillo. Att fasa ut fossila bränslen skulle även vara
positivt ut ett klimatperspektiv, om den ersätts av förnybara alternativ.

2 Syfte

I detta projekt undersöks Sveriges självförsörjande grad när det gäller jordbruk, ur ett
energipersektiv. Målet är att kunna redovisa hur stor självförsörjandegrad det är möjligt
att få inom det svenska jordbruket vad det gäller el, drivmedel, handelsgödsel och hur
kan vi uppnå den nivån. Det kommer att redovisas en eller flera lösningar på teknik och
resurser som skulle kunna användas.

3 Frågeställningar

Hur stor självförsörjandegrad är det möjligt att det svenska jordbruket kan få vad det
gäller el, drivmedel, handelsgödsel och hur kan vi uppnå den nivån?

Följande frågeställningar kommer användas för att leda fram till målet.

• Vilka alternativa drivmedel finns det för fossila bränslen? Hur kan dessa tillverkas
och användas i det svenska lantbruket på en nationell nivå?
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• Vilka metoder finns för att producera el på lokal nivå?

• Vad krävs teknikmässigt för en omställning till ett energimässigt självförsörjande
jordbruk?

• Vad tycker lantbrukarna inför en omställning till fossilfri energi (el och drivmedel)?

4 Metod

Information kommer främst att införskaffas via en litteraturstudie samt via intervjuer
med berörda parter för att undersöka hur tankarna går kring förnyelsebar energi i jord-
bruk. Det viktigaste i denna studie är att undersöka hur intresset ser ut idag och vad
det finns för möjligheter att fasa ut fossila bränslen. För att få så stor bredd som möj-
ligt kommer flera aktörer att intervjuas, önskvärt är att få åsikter från både små- och
storskaliga jordbruk och både djurhållnings- och spannmålslantbrukare. Kontaktuppgif-
ter fås från handledare från STUNS energi och vid behov har gruppmedlemmarna egna
kontakter. Litteratur såsom rapporter och artiklar kommer att sökas efter i olika databa-
ser; google scholar, Uppsala och SLU bibliotek. Dessa sammanställs i en litteraturstudie
som ligger till grund för arbetet även om det kommer behövas kompletteras vartefter
arbetet fortskrider. Eventuellt dataanalys av siffror och kostnader för befintligt jordbruk
och omställning från bränsledrivna maskiner till eldrivna.

Själva grupparbetet är uppstyrt på så sätt att möten kommer att hållas varje mån-
dag, onsdag och fredag för att kunna samla upp gruppen på bästa sätt. Arbetet delas
upp löpande mellan gruppmedlemmar beroende på intresse och hur mycket resurser som
krävs till arbetsuppgiften. Detta beror på att handledarna på StunsEnergi önskar ett
dynamiskt arbete som grundar sig i en bredare litteraturstudie som sedan mynnar ut i
ett mer avgränsat område. Allt arbete som gjorts under veckan stäms av och ev. kan ar-
betsuppgifter omfördelas vid behov, vem som gör vad skrivs upp i ärendeloggen. Angivna
mallar för rapporter och protokoll kommer att följas och det mesta av arbetet kommer
att skrivas i google docs samt latex för mer komplexa rapporter. Slutrapporten kommer
gemensamt skrivas i latex och laddas upp som pdf.

Handledare från universitetet finns till gruppens hjälp för att ge stöd samt säkerstäl-
la att kursmålen uppfyll. Vidare finns även handledare Fredrik Björklund från projektets
beställare, STUNS energi, till förfogande för att leda arbetet i rätt riktning. Senare under
våren, troligtvis i början på maj, kommer handledarna från STUNS energi att anordna
ett tillfälle för övning av presentation och pitcha vårt arbete till relevanta aktörer.
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5 Tidsplan

5.1 Sammanfattning av milstolpar

Tabell 1: Visar de milstolpar som är uppsatta samt vilket datum, och i vissa fall tid, de
ska vara slutförda
Milstolpe Beskrivning Datum

M1 Presentation av projektplan 3 April
M2 Inlämning av litteraturstudie 10 April 17:00
M3 Mittredovisning 24 April

M4 Inlämning av individuell minilittaraturstudie kring
populärvetenskapligasammanfattningar 27 April

M5 Inlämning av första versionen av slutrapporten 12 Maj 12:00
M6 Inlämning av Preliminär slutrapport 17 Maj 17:00
M7 Presentation och opponering av rapport 24 Maj
M8 Inlämning av av individuella sammanfattningar 30 Maj

M9 Omarbetad preliminär slutrapport
inlämnad 30 Maj 17:00

M10 Stunsredovisning 30 Maj 13:00-15:00
M11 Inlämning av total sammanfattad rapport 1 Juni
M12 Inlämning av gemensamt reflektionsdokument 1 Juni, 17:00

5.2 Scheman

Figur 1: Ett Gantt-schema över arbetet.
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Figur 2: Schema över hållpunkter.

Figur 3: Ett schema över bokade grupprum.
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Tid: 9.15-13.00 

Plats: Micro, Geo 

  

Närvarande: 

Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman  

 
Dagordningen för projektgruppsmöten  
  

1)   Meddelanden 
Diskuterar när gruppmedlemmar har eventuella andra uppdrag, resor eller dyl. - skrivs in i 

schemat. Under forsränningen önskas att boka  grupprum på Ångström samt lite ledighet för påsk 

för omtentor. 

Anna kan inte närvara under mittredovisningen och bör därför inte vara en av de två som 

redovisar.  

  

2)   Lägesrapport 
- 

  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Louise ansvarar för att hon, Carin och Anna tar fram information och skriver en inledning, syfte 

och frågeställning till projektplanen, löpnummer L1. Lina ansvarar för att hon, Lovisa och 

Hampus tar fram information och skriver en metod och tidsplan till projektplanen, löpnummer L2. 

Dessa kommer sedan sammanställas tillsammans till en projektplan med en kompletterande 

powerpoint på fredagen den 31/3. 

  

4)   Till nästa gång 
Både ärende L1 och L2 ska vara färdigt till fredagen den 31/3.  

 

  

 

Vid protokollet 

Lina Skilberg, Louise Bartek, Carin Hayer 
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Tid: 11:15- 12:00 

Plats: Blekinge, Geocentrum 

  

Närvarande: 

Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman 

  

Dagordningen för projektgruppsmöten  
Val av sekreterare:  Hampus Vestman 

Val av justerare: Louise Bartek 

 

1)   Personliga meddelanden 
Lovisa utses till projektledare. 

Anna åker till Karlstad över helgen och kommer tillbaka på måndag. 

Under varje måndagsmöte kommer den ansvariga för reflektionsdokumentet ta upp relevanta 

åsikter som uppkommit från föregående vecka. 

  

2)   Lägesrapport från gruppmedlemmar 

● L-01: Inledning, syfte och frågeställning har skrivits klart inför mötet. 

● L-02: Tidsplan och metod är i princip färdiga inför mötet, tidsplanen kan behöva justeras lite 

inför redovisningen på måndag.  

● A-02: Efter mötet kommer L-01 och L-02 sammanställas till en projektplan som blir A-02 

vilken kommer presenteras under måndagen den 03-04-2017. 

● Gruppen har träffat sina handledare under veckan. Universitetets handledare gav 

förtydligande kring projektets upplägg, och från mötet med STUNS energi fick vi mycket 

inspiration kring vad projektet kan komma att handla samt användbara kontaktuppgifter. 

  

3)   Ändringar och nya åtgärder/uppgifter  
● Carin har ansvar för sammanställning av projektplanen (Texter och bilder) i LaTeX/word. 

● Lovisa har ansvar för att läsa och skicka in projektplanen samt arbetsrapporter innan 17.00. 

● En presentation ska skapas under fredagen som beskriver projektplanen. 

● Ett excel-dokument med kontaktuppgifter skapas. Anna ansvarar för att ringa och kontakta. 

● En enkät ska sammanställas med frågor till intervjuer som Hampus ansvarar för. Relevanta 

frågeställningar tas in från övriga gruppmedlemmar i samband med litteraturstudien. 

● Louise ansvarar för att sammanställa och ladda upp gemensamt reflektionsdokument. 

 
4)   Till nästa gång 

1) Anna ser till att det finns grupprum bokade 2 veckor framåt. 

2) Individuella reflektionsdokument skrivs och läggs in på den gemensamma driven. 

3) Till nästa möte ska gruppen kommit på god väg med litteraturstudien samt boka intervjuer 

med relevanta kontakter. 

  

Vid protokollet 

Hampus Vestman  

 

Justeras 

Louise Bartek 
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Tid: 14:45-15:45 

Plats: Geocentrum 

  

Närvarande: 

Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman 

  

Dagordningen för projektgruppsmöten  

Val av sekreterare: Anna Lindholm  

Val av justerare: Carin Hayer 

 

1)   Personliga meddelanden 

Lina kommer inte sitta på geo och arbeta på onsdag. Hampus har skifte nästa vecka, vilket 

möjligtvis kan påverka tillgängligheten. Vi diskuterar bensinkostnader för besök hos lantbrukare. 

Lovisa mailar Cecilia angående denna fråga för att reda ut hur vi ska lösa bensinfrågan.  

  

2)   Lägesrapport från gruppmedlemmar 

● Lina: Har kollat på stöd och subventionering i Sverige, EU och andra länder. Kommer kolla 

på vindkraft (kostnad, drift, vad som finns idag osv).  

● Lovisa: Ringt lantbrukare. Kollat lite på biobränslen och kommer kolla mer i helgen. Har 

skrivit mail till handledare och Kjell. Var ute hos två lantbrukare och kommer lägga fokus på 

att sammanställa det idag, samt imorgon. Att ringa runt till folk har tagit mycket tid från 

litteraturstudien, men kommer ta ifatt det snart.  

● Louise: Har tittat på jordbruksmaskiner och tillverkare, vad de har för utbud osv. Identifierat 

de stora aktörerna och undersökt dessa.  

● Hampus: Mestadels läst artiklar och länkar. Bra övergripande koll, men ska specificera 

statistiken till på måndag.  

● Carin: har kollat på bränsleceller. Finns mycket forskning, men inte så många praktiska 

exempel “i verkligheten”. Ska fråga om några praktiska lösningar på “traktorstället”. Har 

kollat lite på framtidsaspekter. Börjat kolla lite på solceller angående vad som finns på 

marknaden. 

● Anna: Har ringt runt till folk vilket har tagit mycket tid. Ligger lite efter i litteraturstudien, 

men ska kolla på det i helgen. 

  

3)   Ändringar och nya åtgärder/uppgifter  

● Under kommande intervjuer ska vi åka ut tre och tre. 

● Intervjufrågor sammanställs och formuleras tillsammans av gruppen 5/4-17 

● Första intervjun sker 6/5-17 och sker sedan löpande enligt ärendeloggen 

● Det ska skrivas ett intervjuformulär den 6 april till traktorbesöket den 7 april  (L-05). 

● Intervjusvaren ska bearbetas och sammanställas som separata L-rapporter, vilket var ett arbete 

som inte var inräknat i projektplanen från början. Varje sådan L-rapport ska inledas med en 

kort information om intervjun (ex om gården, URL, typ av jordbruk, ev. en liten bild). Vi ska 

skicka tillbaka sammanställningen till respektive lantbrukare för granskning.  

● Gruppen ska ha kommit på god väg med litteraturstudien samt bokat intervjuer med relevanta 

kontakter innan veckans slut. 

 



 

En gemensam litteraturstudie skrivs i ett dokument där ansvarsområden anges nedan: 

● Louise har ansvar för att kolla på tekniska lösningar inom fordon 

● Carin har ansvar för att kolla på tekniska lösningar inom bränsleceller och vätgas 

● Hampus har ansvar för information om statistik, energitillgång och ren fakta om jordbruk 

● Anna har ansvar för att kolla på tekniska lösningar inom solceller 

● Lovisa har ansvar för att kolla på tekniska lösningar för alternativa lösningar 

● Lina har ansvar för att kolla på regelverk, ramverk och juridiska aspekter 

 

4)   Till nästa gång 

1) Anna ser till att det finns grupprum bokade 2 veckor framåt. 

2) Individuella reflektionsdokument skrivs och läggs in på den gemensamma driven. 

3) Till nästa möte ska litteraturstudien vara färdigställd. 

4) Tisdagen den 11 april ska arbetet fått en tydlig uppdelning, detta i samband med att arbetet 

avgränsas.  

 

5) Övrigt 

Cecilia svarade angående bensinfrågan att Universitet står för bensinkostnader, så länge vi kan ange 

hur långt vi kört.  

 

  

Vid protokollet 

Anna Lindholm 

 

Justeras 

Carin Hayer 
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Tid: 9.30-11.00 

Plats: Geo 

  

Närvarande: 

Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman 

  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten   

1)   Personliga meddelanden 

● Lina åker hem imorgonbitti 12/4-17, Lovisa åker 12/4, Anna och Louise åker torsdag 13/4. 

● Louise, Lovisa och Lina är närvarande under omtentavecka (Anna är här mån,tis,ons). 

  

2)   Lägesrapport från gruppmedlemmar 

Mån 10/4-17 

 

● Lovisa och Anna åker till Ledinge Säteri måndag 10/4-17. Fredrik Reinsson ringer klockan 13 

och  har möte med Carin och Hampus. 

● Lina ska skriva referenser på sin text och lägga till en del om vindkraft, ev. skriva intervjuer. 

● Hampus ska sammanställa sin statistik och ser om det något som saknas.  

● Carin ska fixa sina referenser, revidera text, fixar en bild, kikar på alternativ teknik. 

● Lovisa ska när hon kommer tillbaka skriva lite om diesel och revidera befintlig text hon har 

skrivit. 

● Anna ska justera text, utveckla lite.  

 

Tis 11/4-17 

Diskussion kring avgränsning: 

 

● Rapportens upplägg: Sammanfattning, Inledning - syfte/mål/frågeställning, Bakgrund, 

Metod, Resultat (mycket), Diskussion och slutsats, Bilagor. Hur ska man gå vidare ifrån 

det här - fixa ett verktyg för lantbrukare för att ta reda på vilken typ förnybar energi de skulle 

kunna använda utifrån ett par frågor såsom storlek på tak, energianvändning mm. 

 

● Vad är relevanta energikällor? Solceller verkar ligga i framkant, medan vindkraft i småskalig 

produktion inte är lika lönsamt - måste då gå ihop, tveksamhet inom lantbruket. Diskutera 

kring fordonen - byta drivmedel! Eldrivet - räcker det till lantbruket? Någon form av hybrid? 

Vad är nackdelar med biogas? Solceller på trakortak?  

● Vi tar bort fokus från vindkraft. 

● Vätgas ser positivt ut för framtiden men det är en bit kvar - både användning i bränsleceller 

och klyvning/tillverkning genom solceller. Något kanske vi ser positivt ut inför framtiden 

men kanske inte genomförbart direkt idag. Kommersiella solfångare har inte tillräckligt hög 

spänning. 

● Eldrivet eller syntetisk diesel. Syntetisk diesel - kommer från fossila bränslen eller biomassa. 

Hur mycket kan användas från en gård? Hur svårt är det att bygga motorer för att anpassa? 

● För att få en förändring inom jordbruket måste något ske på nationell nivå - stoppa 

användningen av fossila bränslen för att tvinga fram förändring, locka fram? 



● Ska vi ta med en omställning inom matförsörjningen? 

● Hur självförsörjande är Norge och Finland och vad är skillnaden? 

● Nyckelord - självförsörjandegrad. 

  

3)   Ändringar och nya åtgärder/uppgifter 

● Hampus och Lovisa håller i mittredovisningen, den muntliga delen (hur långt har vi kommit, 

har vi följt projektplanen, redovisa milstolpeplanen, kommer vi hinda, vad händer härnäst). 

De kommer förbereda detta med en arbetsrapport L-14 och en powerpoint. 

● Lina skriver Metoden till slutrapporten L-15. 

● Anna skriver en L-16 om biogas/biodiesel, etanol, syntetisk diesel. Vad finns det för 

nackdelar/fördelar? 

● Louise skriver L-17 om Norge och Finlands självförsörjningsgrad, ta reda på mer information 

om varför den är högre, politik? 

● Carin skriver L-18 om solcellsförbrukning som ska stå med i resultat - utgå lite ifrån 

intervjuer, skriva om befintlig, integrera i en rapport.  

● Intervjusvar ska vara klara klockan 14.00 idag tisdag 11/4-17. 

● Lovisa bokar in ett möte med Fredrik. 

  

4)   Till nästa gång 

1) Grupprum bokad mån-tis 24-25/4 på ångström, se schema. 

2) Reflektionsdokument ska ha skrivits till torsdag kväll 17.00 

- Carin sammanställer sedan detta på fredagen. 

 

5)   Övriga punkter 

● Hålla kontakt och uppdatera varandra onsdag, torsdag denna vecka om vad vi har gjort  

● Möte med Fredrik! 

  

  

Vid protokollet 

Lina Skilberg  

  

Justeras 

Hampus Vestman  



  

  

Självständigt arbete i miljö- 

och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 

W-17-59 / P-05 

Datum 

2017.04.25 

Ersätter 

  Författare 

 Lina Skilberg, Lovisa Eriksson 

Handledare 

Björn Claremar 

Rapportnamn 

Mötesprotokoll 

  

 

 
  



   
Tid: 09.30 

Plats: Geo/Ångström 

  

Närvarande: 

Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman 

  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten  
  

1)   Personliga meddelanden 
Lovisa kommer att vara borta onsdag förmiddag till ca kl 2. I och med forsfestivalen kommer 

grupparbete ske på Ångström och vissa eftermiddagar kommer att falla bort. 

Teambuildingslunch på Bastards Burgers fredag 28/4. 

 

  

2)   Lägesrapport från gruppmedlemmar 
Louise: Har pluggat till omtenta, har tittat på nordiska länders självförsörjandegrad - svårt att hitta 

bra siffror, har skrivit lite med fokus på jordbruk, politik - Finland ny upphandlingslag som gör 

det lättare för kommuner att köpa närodlat och ekologiskt, i Sverige med? L-17 

Hampus : Har skiftat med Baskå, har kollat på drivmedelsförbrukning - hur man får ner/minskar 

åtgången vid transporter. 

Carin : Kollat på solceller - kostnader för en gård, svårt att avgöra då man måste skicka in offert 

för att få siffror. Kollat möjlighet för batterier - de som är dyrast idag. De gör tester i Frankrike. 

Sammanfatta intervjuer litegrann - gällande solcellsdelen. 25 kW. 

Lovisa: Har förberett dokument och PP till mittredovisning. 

Lina: Kollat på metoddel. Kollat hur andra rapporter lagt upp det. Hon har skrivit en del av det 

men sedan kört fast då det krävs källor av metodval. Det finns en bok på Ångan som hon ska låna.  

Anna: Har kollat på drivmedel. 

  

  

3)   Ändringar och nya åtgärder/uppgifter 
Mån 24/4 
Louise är snart klar med självförsörjandegrad (L-17) som blir en del av bakgrund och diskussion i 

slutrapporten - ska sedan tillsammans med Carin ta kontakt och boka in intervju med John Deere. 

Carin behöver någon dag till med delen solceller som kommer bli en del av resultatet i 

slutrapporten. Lina har någon dag kvar med metoddel samt ska tillsammans med Lovisa skriva 

mini-litteraturstudie. Hampus ska omarbeta delar av litteraturstudien för att integrera i 

slutrapporten.  

Tis 25/4 
Anna fortsätter med drivmedel, främst kanske olika typer av diesel som kommer bli en del av 

slutrapporten. Carin och Anna skriver ihop sammanfattningen av intervjuer som också blir en del 

av rapporten. Hampus, Carin, Louise och Lina se ovan. Lovisa tar reda på mer och skriver om 

handelsgödsel/stallgödsel. 

 

  



4)   Till nästa gång 
1) Finns det bokade lokaler till nästa vecka samt vilka tider? - Ja, endast torsdag nästa vecka som 

står tomt. 

2) Reflektionsdokument - sammanställning och uppladdning. 

Anna skickar in 28/4-17 
 

5)   Övriga punkter 
  

  

Vid protokollet 

Lina Skilberg 

  

  

Justeras 

Lovisa Eriksson 
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Tid: 9:30-10:45 

Plats: 10:204, Ångström 

  

Närvarande: 

Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman 

  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten 

  

1)   Personliga meddelanden 

Hundar finns hos Anna och Lovisa från den 4/5-17. 

 

2)   Lägesrapport från gruppmedlemmar 

Louise kollar på självförsörjandegrad, L-17 klar - det rullar 

Carin håller på med solceller - räknar en del.  

Diskussion kring dokumentären - gödsel (finns i Sverige osv) 

Hampus - data från litteraturstudie. snart en L-rapport klar. 

Anna - jobbar på med drivmedel, för- och nackdelar 

Lina - metoddel nästan klar. Småjusteringar. Har ändrat i projektplanen och skickar in den snart. 

Lovisa - handelsgödsel och stallgödsel. Kollat på LRF:s hemsida för att undersöka deras 

miljöarbete och antecknat frågor som man kan ställa till LRF.  

 

Beräkningar kan läggas till i metod-delen.  

  

3)   Ändringar och nya åtgärder/uppgifter 

Träffa Ulla på tisdag morgon - Lina, Lovisa, Louise, Carin åker till Ulla.  

Slutrapporten - alla skriver L-rapporter som sedan klistras in i overleaf, småändringar kan göras 

direkt i overleaf. 

På nästa veckas fredagsmöte kommer gruppen samlas och ta fram en bra disposition av 

slutrapporten.  

  

4)   Till nästa gång 

1) Finns det bokade lokaler till nästa vecka samt vilka tider? 

Ja, se schema.  

2) Reflektionsdokument - sammanställning och uppladdning. 

Anna sammanställer.  

3) Det mesta står i ärendeloggen.  

 

5)   Övriga punkter 

 

Vid protokollet 

Anna Lindholm 

  

Justeras 

Lina Skilberg 
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Tid:  
Plats: Annas köksbord 
  
Närvarande: 
Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman 
  
Dagordningen för projektgruppsmöten   
1)   Personliga meddelanden 

3/5 
Lovisa kommer ha hund hemma från och med ikväll (ons) Annas hund kommer imorgon (tors). 
Okej att jobba hemifrån 
Möte hemma hos någon på fredag med hundar. 
  

2)   Lägesrapport från gruppmedlemmar 

3/5 
Anna - Rullar på med bränslen, mål att bli klar med en rapport idag (ons) för att sedan korr-läsa. 
Funderat på att skapa en tabell med olika bränslen med för- och nackdelar. 
Lovisa - Var på intervju igår, tog lång tid men var ändå givande. Kollat på handelsgödsel under 
kvällen. 
Louise - Lägger in delarna om maskiner och självförsörjandegrad i slutrapporten. Borde bli klar 
imorgon 
Hampus - har börjat med lite diskussion, lite solkraft och jämfört intervjusvar. Gör grafer 
Carin - Var på intervjun igår där svartlut togs upp. Kollade på det igår kväll. tagit en liten paus 
från solceller, behöver räkna om en del. Gör grafer 
Lina - Kollat på Carins text om solceller och ‘pillat lite’, också varit på intervjun med Carin och 
Lovisa. Gör grafer 
5/5 
Louise - gör klart självförsörjande (L20) och fixar med slutrapporten. Börjar med 
dispositionsarbetet, skriver “intro stycken” till de olika delarna för att få sammanhängande. 
Anna - gör även tabeller till bränslen och jobbar på (L16) 
Lovisa - Lägger in handelsgödsel i slutrapporten (L19) 
Hampus - fixar grafer (L25) och skriver om diskussion 
Carin - fixar grafer (L25) och skriver om ligninbaserade drivmedel (L24) 
Lina - fixar grafer (L25) och omskrivning av sollceler till bakgrund 

 
3)   Ändringar och nya åtgärder/uppgifter 

Alla lägger in sina delar från litteraturstudien i det gemensamma dokumentet för slutrapporten. 
Framförallt rubriker för att underlätta dispositionen och se vart mer fokus behöver läggas. 
 
Disposition - Louise, vid behov Lovisa och Anna 
Grafer - Hampus, Lina och Carin 
  

4)   Till nästa gång 

Lokaler är bokade. Se ärendelogg. 
 



5)   Övriga punkter 

- 
  
Vid protokollet 
Hampus Vestman 
  
Justeras 
Louise Bartek 
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Tid: 9.15  

Plats: Geo 

  

Närvarande: 

Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman 

  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten   
1)   Personliga meddelanden 

Louise och Lina kommer eventuellt lite senare torsdag morgon, Hampus tar sen lunch onsdag - 

tillbaka till möte, måndag - ind. arbete pga. rapport är på rättning. 

  

2)   Lägesrapport från gruppmedlemmar 
Louise: Har skrivit diskussion för självförsörjandegrad och relevanta forskningsområden, skriver 

lite här och där - tänkte skriva mer i diskussion (utifrån bakgrund) och på avgränsinngar. 

Anna: Har korrekturläst ganska mycket, kämpar med de sista siffrorna om energiinnehåll - ska 

hitta det idag. Därefter jobbar mer med hela rapporten. 

Carin : Sitter nu med text som beskriver beräkningar - ska placeras i Bilaga, har också skrivit 

diskussion om solceller - Hampus har lite mer. För- och nackdelar med DME ska också skrivas.  

Hampus : Har fixat en inledning - kan behöva kompletteras, korrekturläst en del, sammanfatta l/ha 

per gård samt föra över en tabell från litteraturstudien - kött, spannmål, mjölk mm - produktion. 

Lina: Har satt in sina delar i rapporten, skriver nu om diagrammen i rapporten, tänkte fortsätta 

med samt skriva om de i diskussionen. 

Lovisa:  
  

3)   Ändringar och nya åtgärder/uppgifter 
Vi skriver en slutsats tillsammans i eftermiddag samt ser över vad som är kvar att göra på 

slutrapporten. 

 

  

4)   Till nästa gång 
1) Finns det bokade lokaler till nästa vecka samt vilka tider? - Ja. 

2) Reflektionsdokument - sammanställer Lina. 

 
 

5)   Övriga punkter 
 - 

  

Vid protokollet 

Lina Skilberg 

  

Justeras 

Carin Hayer 
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Tid: 9.45 
Plats: Geo 
  
Närvarande: 
Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman 
  
  
Dagordningen för projektgruppsmöten  

  
1)   Personliga meddelanden 

Anna har mycket utöver skolarbete, har lite svårt tidsmässigt, medan Hampus har mer tid. Lovisa 
upptagen tisdag eftermiddag, från 13.00. 
Lina är sjuk men Anna skjuter upp sin sjukdom till på söndag. 
 
Gruppen bestämde tillsammans att ta ledigt efter lunch på fredagen 19/5. 

  
2)   Lägesrapport från gruppmedlemmar 

Tis 16/5 
Vi har lämnat in rapporten. Carin har gjort ett till exempel i matlab och tagit bort lite 
anmärkningar i uträkningsproceduren, samt kompletterat några kommentarer, Lina har förnyat 
diagram och lagt till intervjufrågor, Lovisa har ändrat små korrigeringar. Anna, Louise och 
Hampus har läst igenom kommentarerna på rapporten. 
 
Fre 19/5 
Anna och Lovisa satt med PP till UU redovisningen, känner att det kom ganska långt. Har tagit 
fram en del slides och lite utkast till vad man ska säga. Den är snart klar men behöver testas och 
finslipas lite. Beräknas vara klar på måndag så att gruppen har möjlighet att träna i nästa vecka. 
Lovisa har även fixat med L och G rapporter så att allt laddas upp på studentportalen, 
Anna lägger upp sina L rapporter på söndag. 
 
Carin och Hampus har gått igenom opponeringsgruppens rapport, skrivit kommentarer i deras 
rapport och lagt större kommentarer i ett worddokument som kommer delas med gruppen. Har lite 
kvar att fixa. Första intrycket var att den var välskriven och intressant, men vissa delar kunde varit 
tydligare och som är bra att lyfta fram i en opponering. Känns bra med opponeringen. 
 
Louise och Lina har börjat på en PP till STUNS. Max fem slides. De diskuterade lite kring vad 
som är intressant och fångar publiken. Inte så mycket skrämseltaktik. De har utformat ett manus, 
för att kunna ta tid på presentationen. Manuset är under bearbetning.  

 
3)   Ändringar och nya åtgärder/uppgifter 

Det diskuteras kring vilka som ska göra presentationer och opponering - det delas upp på så sätt 
att två gör opponering, två stunsredovisning och uu-presentation. Det lottas fram att Louise och 
Lina gör presentation till stuns, Anna och Lovisa gör uu-presentation och Hampus och Carin gör 
oppponering. Alla hjälps åt med idéer. 
 



Grupper till UU-presentation: 

- 2. Hampus och Carin  Opponering: deadline 22 maj 13.00 
- 1. Anna och Lovisa UU-presentation: deadline 19 maj 13.00 
- 3. Louise och Lina  STUNS-presentation: deadline 29 maj deadline 

 (+ 23 maj pres. träning 8.30) 
 

En flyer görs till STUNS-redovisning men påbörjas nästa vecka (G-06). 
 
Ärendelogg och rapportlogg ska uppdateras - vem som gör vad skrivs upp i ärendelogg, alla ska 
lägga upp de L-rapporter som ännu inte har kommit upp på studentportalen. Deadline för samtliga 
L-rapporter: måndag kl 23:59. 
 
Lovisa ändrar info om gödsel i slutrapporten. 
Louise ska uppdatera rapportloggen. 
Anna kollar så att slutrapporten finns representerad som L rapporter. 
 
Gruppen går gemensamt igenom PP efter fredagsmötet för att utveckla idéer.  
  

4)   Till nästa gång 

1) Finns det bokade lokaler till nästa vecka samt vilka tider? 
2) Reflektionsdokument - sammanställning och uppladdning (Louise) 
 

5)   Övriga punkter 

  
Måndag 22/5 har gruppen gemensamma presentationsövningar á la Anna. 
Tisdag 23/5 kl 8.30-9.00 är det övningstillfälle med STUNS energi. Hela gruppen ska närvara. 
Alla gruppmedlemmar ska läsa igenom opponeringsgruppens rapport under helgen så att vi på 
måndag kan gå igenom och prata ihop oss. 
 
  
  
Vid protokollet 
Louise Bartek 
  
Justeras 
Anna Lindholm 
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Tid: 8.30-9.00 
Plats: Geo 
  
Närvarande: 
Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus Vestman 
  
  
Dagordningen för projektgruppsmöten  

  
1)   Personliga meddelanden 

- 
  

2)   Lägesrapport från gruppmedlemmar 

Presentationer och opponering nästan klara, gå igenom under dagen tillsammans. Alla har gjort de 
tilldelade uppgifterna sen förra mötet. 
  

3)   Ändringar och nya åtgärder/uppgifter 

Måndagens agenda (22/5): 

9.45 - Gå igenom opponering 
10.45 - Kaffe/te 
11.00 - Kolla igenom presentation UU, sedan gå ihop och kolla inom grupperna. 
12ish - lunch 
13ish - Övningar presentation 
14.45 - Skriva manus inom grupperna 
 

  
4)   Till nästa gång 

Se ärendelogg samt 3). 
 

5)   Övriga punkter 

 - 
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1 Bakgrund och fakta

1.1 Energianvändning

För att Sverige ska kunna driva ett självförsörjande jordbruk krävs det en omfattande
omställning från fossila drivmedel. År 2010 gjordes en rikstäckande kartläggning av ener-
gianvändningen inom det svenska lantbruket, se tabell 1. (Baky, Sundberg och Brown,
2010) Det finns dock en påtaglig mätosäkerhet i rapporten då lantbruken använder sig
av olika typer av mätutrustning för att mäta sin energiförbrukning. Det är även viktigt
att poängtera att datan som framställs nedan är medelvärden samt storskaliga uppskatt-
ningar.

Tabell 1: Den totala fördelningen av drivmedel inom Sveriges lantbruk, exklusive torkning
och växthusodling (Baky, Sundberg och Brown, 2010)

Drivmedel Energiförbrukning (GWh/år)
Diesel 2 160
Olja 144
Biobränsle 142
El 656
Summa 3 110
Handelsgödsel 2 310
Övrigt 1 330
Total Summa 6 750

Av tabell 1 går det att se att fossila bränslen står för majoriteten av det svenska lant-
brukets energiförbrukning. Det är även anmärkningsvärt hur mycket energi som går åt
utanför själva lantbruket i form av framför allt importerat handelsgödsel.
För att kunna ta fram tillämpbara lösningar behövs energianvändningen delas upp. Ne-
dan redovisas svensk energidata från såväl växtodling som djurhållning, se tabellerna 2
och 3).

Tabell 2: Sveriges energiförbrukning vid växtodling
Användning Diesel (m3) Energi (GWh/år) Omfattning/år
Odling/skörd 147 900 1 449 2 571 309 ha
Stallgödsling 12 500 121 22 180 000 ton
Summa 160 400 1 570

Av tabell 2 går det att utläsa att det går åt 57,5 liter diesel för att odla 1 ha mark
under 1 år.
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Tabell 3: Sveriges energianvändning för djurhållning
Produktionstyp Energikälla Energiåtgång (GWh/år) Omfattning/år
Mjölk El 341 2 810 000 ton

Diesel 118
Kött El 656 478 290 ton

Diesel 589
Olja 144
Biobränsle 148

Ägg El 917 3 760 ton
Diesel 7,5

1.2 Framtiden

I och med de klimatförändringar som sker samt det ständiga flödet av ny teknik går det
med säkerhet att anta att framtidens jordbruk inte kommer ske på samma sätt som da-
gens. För att kunna ge ett förslag vad jordbrukare bör investera i är det viktigt att veta
hur dessa förändringar ser ut.

Jordbruksverket har gjort en rapport där de konstaterar att under de nästkommande
25 åren kommer dagens växtzoner att flyttas ca en mil norrut per år. (Jordbruksverket
2007) Förflyttningen är till följd av en ökande medeltemperatur. Förändringen innebär
i praktiken att jordbrukare kan tvingas byta gröda som odlas och det finns en möjlig-
het att odla grödor som tidigare inte klarat av det kalla klimatet. Temperaturhöjningen
tillsammans med ett högre CO2-halt i luften samt mer nederbörd förutses leda till en
högre avkastning från skördejordbruk (Jordbruksverket 2007). Det är även uppskattat
att vegetationsperioden kommer bli betydligt längre i framtiden. SMHI uppskattar att
vegetationsperioden i sydöstra Sverige troligtvis kommer bli 100 dagar längre medan den
längst i norr ökar med 30 dagar. (SMHI 2017)

2 Vätgas och bränsleceller

Det finns flertalet sätt att producera vätgas men den metod som har kommit längst i
utvecklingen är framställning genom elektrolys. Metoden går ut på att vatten spjälkas
till vät- och syrgas med hjälp av solenergin. (Yilancia, Dincerb, Ozturka 2009) Även andra
energikällor än just solenergi kan användas men principen kommer vara densamma. Det
innebär att den energi som produceras med hjälp av solenergi kan lagras som vätgas. Ett
problem är dock att vätgas tar upp stor plats, detta löses genom att komprimera gasen
med hjälp av temperatur och tryck så den övergår till flytande form. (Ren, Zhong, Zhang
2014) En bränslecell kan sedan användas för att omvandla den kemiskt lagrade energin
till elektricitet och värme. (Härnösand Energi & Miljö 2015)
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2.1 Användningsområden

Vätgas ger en möjlighet att lagra energi som kan användas vid ett senare tillfälle. Detta
kan komma till nytta till exempel då solceller ger en högre produktion än vad som kan
användas vid det ögonblicket. Istället för att energi ska gå förlorad produceras vätgas som
kan användas då effekten från solen är för låg för att tillgodose elbehovet.
Det finns även goda möjligheter att förflytta vätgasen innan energin utnyttjas vilket är
ett attribut som gör att vätgasen är högaktuell som bränsle till fordon. För att driva
ett fordon med vätgas går det att ladda ackumulationer med el redan framtaget i en
vätgasdriven bränslecell. En effektivare metod är att bränslecellen producerar el då den
drivs direkt av vätgas och att fordonet i sin tur drivs av en elmotor. (Zagroba 2014)

2.2 För- och nackdelar

En av de största nackdelarna är de energiförluster som sker i förloppet samt att den
resulterande energieffektiviteten är jämförbar med användandet av en förnybar primär
energi eller elektricitet. (Pregger 2009) Genom att använda bränsleceller behöver inte en
ineffektiv förbränning ske. Det innebär att vätgasdrivna bränsleceller rent teoretiskt är
dubbelt så effektiva som konventionella värmemotorer. (Yilancia, Dincerb, Ozturka 2009)
Andra fördelar är att det inte förekommer några rörliga delar i en bränslecell vilket bidrar
till ett lågt underhållsbehov. (Yilancia, Dincerb, Ozturka 2009) Det är även möjligt att
med vätgas drivna bränsleceller variera den önskade effekten. En annan fördel är att
det är en metod som ger ifrån sig lite ljud. (Friberg 1993) Vid användningen av vätgas
släpps endast vattenånga ut, dvs inga andra växthusgaser, vilket gör det till en attraktiv
energikälla ur miljösynpunkt. (Yilancia, Dincerb, Ozturka 2009) För att processen ska ske
helt utan miljöpåverkan krävs att den energi som används till att värma upp vätgasen är
förnybar.

2.3 Användning idag

Det finns flera länder som har kommit en bra bit när det gäller vätgas. Kalifornien är en
region som ligger i framkant, där finns det både flertalet bilmodeller och bussar som drivs
av vätgas. (CAFCP 2017) I Sverige finns det numera fyra vätgasstationer som det går att
tanka på och det är ett nummer som sakta men säkert ökar.(Vätgas Sverige, 2017) Att det
ska finnas tillgängliga tankstationer är en grund till att vätgasdrivna bilar kan användas
kommersiellt men när det gäller jordbruksmaskiner kan bränslet tillverkas hemma på
gården, därmed är få tankstationer inget hinder. Det hinder som finns för vätgas som
källa till elektricitet är att tekniken ännu inte används i stor skala. Detta på grund av dyr
teknologi, vilket i sin tur innebär att det i dagens läge är svårt att implementera vätgas
utan subventioner.

3 Jordbruksmaskiner

Idag drivs de flesta jordbruksmaskiner av diesel vilket gör lantbruket till en stor kon-
sument av fossila bränslen trots att många tillverkare erbjuder möjlighet att använda
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biodiesel i motorerna. För att uppnå en hållbar och långsiktig förändring inom lantbru-
ket krävs en förändring inom bränsleanvändningen, bort från fossila bränslen och med
fokus på förnybara energikällor som gärna får vara lokalproducerade. Idag anses förnybar
och lokalproducerad el vara en av de alternativen med störst potential för att minska
dagens dieselbehov. Förnybar energi, så som eldrift via vätgas i bränsleceller, är ett hett
ämne och det finns många aktörer, framförallt inom persontransport, som jobbar hårt för
att hänga med i utvecklingen och erbjuda mer miljömedvetna drivmedel. Dessvärre har
utveckling inte nått lika långt inom eldrivna jordbruksfordon och det saknas i dagsläget
en storskalig produktion av jordbruksmaskiner med motorer som helt eller delvis kan
drivas med el eller vätgas. (Energikontoret Västra Götaland, 2014)

Störst fokus när det gäller drivmedel för lantbruksmaskiner ligger idag på biologiskt driv-
medel och i synnerhet på RME (rapsmetylester) som är en form av biodiesel och även
den vanligaste formen av biodiesel i Sverige. (Energikontoret Västra Götaland, 2014) Idag
finns ett minimikrav på att alla dieselmotorer ska klara av fem procents inblandning av
RME men många motorer klarar av 100% RME med små eller inga förändringar. (Lant-
männen, 2006)

Under perioden 2012-2015 genomförde Jordbruksverket och Transportstyrelsen på upp-
drag av regeringen MEKA-projektet, som står för ”Metandiesel Efter Konvertering av
Arbetsmaskiner”, i syfte att utveckla en mer miljövänlig teknik inom jordbruket. Det
långsiktiga målet var att bl.a. att de svenska jordbruksmaskinerna skulle vara oberoende
av fossila bränslen vid år 2030. MEKA-projektet undersökte förutsättningarna för att
använda dual-fuel-teknik där diesel och biogas används som bränsle i arbetsmaskiner och
traktorer. Inom MEKA-projektet testades tre olika maskinmodeller varav två traktormo-
deller från Valtra. (Jordbruksverket, 2012)

3.1 Aktörer som finns på maknaden

John Deere tillverkar bland annat jordbruksmaskiner och företaget har flera maskiner
med alternativa bränslen, främst biodiesel, för fullstora jordbrukstraktorer. Alla John
Deere-motorer kan drivas på biodiesel upp till 100% förutsatt att de uppfyller standar-
den (EN 14214), vilket är en vanlig standard i Europa (John Deere, 2017).

New Holland tillverkar jordbruksmaskiner samt entreprenadmaskiner med stort fokus
på förnyelsebara bränslen. På företagets hemsida anges att samtliga traktorer och maski-
ner som är utrustade med deras motor är utvecklade för att kunna drivas med bränsle
som består av upp till 100% biodiesel (New Holland, 2016).

Valtra tillverkar traktorer och har flera dual-fuel motorer som kan drivas med en bland-
ning av diesel och biogas, bland annat T133 Dual Fuel-modellen inklusive några modeller
som kan drivas med 100% biodiesel. Gastuberna kan innehålla 170 liter gas vid ett tryck
på 200 bar, vilket motsvarar ca 30 liter diesel och räcker för mellan 3 till 5 timmars arbete.
(Valtra, 2015)

Många tillverkare av jordbruksmaskiner har motorer som helt eller delvis går att dri-
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va med biodiesel. Exempel på fler aktörer som har dessa motorer i sin produktion är
Claas, Fendt och Same Deutz-Fahr (Lantmännen, 2006). Claas är ledande inom den eu-
ropeiska tillverkningen av skördetröskor, Fendt är traktortillverkare som ingår i AGCO
Corporation (Fendt, 2015) och Same Deutz-Fahr är tillverkare av bl.a. traktorer och skör-
detröskor. Samtliga har motorer som går att driva med upp till 100% biodiesel (Farmers
Weekly, 2006).

3.2 Alternativa drivmedel och lösningar

John Deere har i sitt sortiment en hjullastare som är utrustad med en el- och dieselhy-
bridmotor. Vidare lanserade företaget i december 2016 en ny traktorprototyp som helt
drivs av litiumjon-batterier som kan laddas med hjälp av exempelvis vind- eller solkraft.
Konceptet kring den batteridrivna traktorn kallas för SESAM, som står för ”Sustainable
Energy Supply for Agricultural Machinery” och följer visionen om en koldioxidneutral
jordbruksindustri. I dagsläget tar batterierna ungefär tre timmar att ladda upp och hål-
ler till fyra timmars drift vid varierande arbetsuppgifter eller till ca 56,3 km transport.
Förväntningarna är att den elektriska motorn kommer kräva mindre underhåll än dagens
dieselmotorer (John Deere, 2016).

New Holland lanserade 2009 ”New Holland NH2” som är en traktorprototyp baserad
på deras T6000-serie där motorn drivs via en bränslecell som omvandlar vätgas till elekt-
ricitet. New Holland förespråkade de många möjligheterna för jordbrukare att använda
vätgastekniken då det ofta finns goda förutsättningar för att installera vind-eller solpane-
ler för att generera den el som krävs för att koka vätgasen. Vätgasen kunde sedan tankas i
speciella trycktankar på traktorns baksida och användas som drivmedel i bränslecellerna
(New Holland, 2017). Produktionsmodeller har dröjt på grund av den höga kostnaden
för bränsleceller samt kostnad för att framställa vätgas av el. Den första prototypen be-
räknades kosta mer än 4 756 900 SEK, men New Holland har inte övergivit H2-konceptet
trots att projektet i dagsläget ligger på is i väntan på att tekniken ska bli mer kostnads-
effektiv (Norvinge, 2015). New Holland har även en annan naturgastraktorprototyp som
lanserades 2016 och går under namnet ”New Holland CNG”, som står för ”Compressed
Natural Gas”. Denna traktor drivs på metangas (New Holland, 2015) vilket beräknas
vara mer kostnadseffektivt då det baseras på en aktuell produktionsmodell. Enligt en
artikel i jordbruksaktuellt befinner sig den nya traktorn i testfasen och produktionspriset
beräknas hamna i närheten av en likvärdig dieseltraktor (Norvinge, 2015).

3.3 Fossilfria drivmedel för jordbruksmaskiner

Den mesta vätgas som används inom industrin idag är skapad med hjälp av biogas, men
för en mer hållbar utveckling framåt anser Björn Andersson, verksamhetsledare på Vät-
gas Sverige, att vätgasen bör komma från förnybara energikällor så som sol-och vindkraft.
Tyngre fordon kräver mer vätgas och blir därför dyrare vilket har varit en bidragande
orsak till att utvecklingen inom vätgas för tyngre fordon tagit längre tid. Aronsson tror
på en mer global användaranalys när det gäller villkor och möjligheter för framtidens
fossilfria lantbruk, men i framtiden tror han på att drivmedlen i huvudsak kommer repre-
senteras av el, vätgas samt ett fåtal flytande drivmedel. (Jordbruksverket, 2017) Charlotte
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Erlander från företaget Energifabriken anser att det finns ett stort behov att använda och
visa på funktion och fördelar med att använda befintliga förnybara energikällor då detta
kommer stimulera en vidareutveckling för att göra dagens teknik mer praktiskt tillämpbar
och mer ekonomisk. Detta tror hon även kommer påverka så att företag inom branschen
vågar investera om det finns en tydlig efterfrågan hos konsumenter och allmänhet. För
att en omställning ska bli praktisk och genomförbar inom en snar framtid behöver jord-
bruksmaskinernas livslängd tas med i beräkningen anser Tomas Johansson på JTI. Han
tror på förnybara bränslen som kan fungera i den befintliga maskinparkens dieselmoto-
rer samt långsiktiga politiska beslut för att kunna driva igenom en hållbar förändring
(Jordbruksverket, 2017).

3.4 Relevanta forskningsområden och projekt

3.4.1 Vätgasdriven truck

SSAB och Kalmar, som är en del av Cargotec, utvecklar en tung vätgastruck i ett pågåen-
de vätgasprojekt. SSAB som idag är Nordens största tillverkare av handelsstål kommer
tillsammans med Kalmar och forskningsinstitutet TFK genomföra ett projekt med start
2017 i syfte att förse en tung gaffeltruck med bränsleceller och driva den med hjälp av vät-
gas. Trucken som väger 14 ton kommer produceras av Kalmar och testas dygnet runt i ca
5-8 månader för interna transporter vid SSAB i Oxelösund. I projektet kommer bränslecel-
ler analyseras och utvärderas utifrån dess effektivitet, driftekonomin samt miljöaspekter.
Projektet har utöver SSAB även Energimyndigheten och Kalmar som huvudfinansiärer
med en budget på över 10 MSEK. (Vätgas Sverige, 2016)

3.4.2 Östgötamodellen för ett fossilfritt lantbruk

AgroÖst tillsammans med Energikontoret Östra Götaland avslutade 2014 projektet ”Fos-
silfria Lantbruk” vars syfte var att identifiera möjligheter inom ett fossilfritt lantbruk
tillika sprida kunskap och information om dessa möjligheter och investeringar. Projektet
finansierades av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och fokuserade i
stor utsträckning på omställningen från fossila bränslen till RME, vilket bland annat re-
sulterade i en handbok i minskat fossilberoende. I projektet utvecklades en modell som
baseras på erfarenheter från tre gårdar i Östergötland, som visar på hur en omställning
till förnybara energikällor kan genomföras för att ersätta fossila bränslen inom lantbruk.
En av projektets slutsatser är att vid en omställning från fossila bränslen till förnybart,
enligt Östgötamodellen, skulle ett lantbruk av storleken 100 hektar minska sina klimat-
påverkande utsläpp med 68%. (Energikontoret Västra Götaland, 2014)

3.4.3 MEKA-projektet

Under perioden 2012-2015 genomförde Jordbruksverket och Transportstyrelsen på upp-
drag av regeringen MEKA-projektet, som står för ”Metandiesel Efter Konvertering av
Arbetsmaskiner”, i syfte att utveckla en mer miljövänlig teknik inom jordbruket. Det
långsiktiga målet var att bl.a. att de svenska jordbruksmaskinerna skulle vara oberoende
av fossila bränslen vid år 2030. MEKA-projektet undersökte förutsättningarna för att
använda dual-fuel-teknik där diesel och biogas används som bränsle i arbetsmaskiner och
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traktorer. Inom MEKA-projektet testades tre olika maskinmodeller varav två traktormo-
deller från Valtra. (Jordbruksverket, 2012)

4 Energikällor

4.1 Solceller

Principen för en solcell är att omvandla solens ljus till energi, energin från solinstrålning-
en genererar sedan en likström som exempelvis kan användas till att driva en ångturbin
eller tillverka vätgas. (Svensk Solenergi, 2015) En solcell består av flera olika delar vil-
ka tillsammans bildar en elektrisk potential som genererar en likström. För att skapa
en likström krävs att ett kisellager har ett överskott av elektroner och ett intilliggande
lager har ett underskott av elektroner, vilka binds samman med en extern krets, vilket
möjliggör elektronrörelse. En vanlig teknik för en solcell är att använda sig av en s.k.
pn-övergång. Detta innebär att man använder sig av två kristallina kisellager – det ena
lagret har överskott på elektroner och det andra ett underskott. För att processen ska
fungera krävs halvledande egenskaper hos kisellagren. Denna egenskap skapas genom när
atomer i den kristallina strukturen byts ut mot andra atomer med en annan laddning. I
den s.k. p-dopningen byts en, eller flera, kiselatomer ut mot atomer med lägre elektron-
täthet, exempelvis aluminium. På så vis skapas ett underskott av elektroner i kisellagret
som övriga elektroner försöker fylla igen och därmed har en elektronrörelse skapats. Prin-
cipen för n-dopningen är densamma som för p-dopningen, men istället byts kiselatomen
ut mot en annan atom med högre elektrontäthet, exempelvis fosfor. Dessa två processer
tillsammans kallas pn-övergången och det har då skapats en elektrisk potential mellan de
två lagerna, vilka sammansluts med en extern krets.(Solarlab, 2016)

Problematiken kring solceller är dess låga verkningsgrad, dvs kvoten mellan den energi
som erhålls och den energi som tillförs av solen. De solceller som finns ute på marknaden
nu har en verkningsgrad på ca 12-16 %, vilket innebär att andelen som energi som inte
absorberas är stor (Energimynigheten, 2016). Verkningsgraden sjunker ytterligare någon
enhet när solceller seriekopplas och bildar solpaneler. En kommersiell solpanel på 1 m2

kan generera 150 W under en solig dag i Sverige och solinstrålningen har en effekt på 1
kW/m2. Den årliga solinstrålningen i Sverige är i genomsnitt på 800-1000 kW/m2 (Vat-
tenfall, 2017).

Solceller har flera användningsområden utöver att bara generera el till eldrivna fordon.
Nu pågår en forskning kring att bilda vätgas från vatten med hjälp av solceller. Denna
princip baseras på att klyva vatten så att restprodukterna blir vätgas och syrgas. Fördelen
med vattenklyvningen är att restprodukterna inte bidrar till ökad klimatpåverkan samt
att när vätgasen sedan används i bränsleceller blir förbränningsprodukten vatten (Pauls-
son, 2014). Ännu bedrivs en del forskning kring detta område, vars fördel är den stora
utvecklingspotentialen. Det pågår även forskning kring att öka solcellernas verkningsgrad
(Uppsala Universitet, 2017)
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4.2 Kostnad och tillgänglighet

Kostnaden för solpaneler har minskat mycket det senaste årtiondena tack vare en stor
forskningsinsats samt en kommersialisering. I figur 1 visualiseras den markanta ökning-
en i installerad produktionskraft mellan åren 2000-2014. Det har lett till att priset för
kristallina kisel solpaneler globalt minskat från att ha kostat 75,67 USD per watt år 1976
till 0,36 USD per watt år 2012 (Rodziewicz 2016).

Figur 1: Den totala installerade produktionskapaciteten av solenergi mellan år 2000 och
2014. (Brand 2017) Använd med tillstånd.

Trenden med en minskad kostnad syns även när man undersöker solpanelsutvecklingen i
Sverige men har efter 2013 stabiliserat sig något. Detta beror bland annat på att att EU
2013 införde en importskatt på kinesiska solceller som ligger på minst 5,2 kronor per watt.
Det är alltså omöjligt att importera kiselsolceller eller moduler från Kina till ett lägre pris.
(Energimyndigheten 2015) Då Kina är en av de största tillverkarna av solcellspaneler och
moduler är importskatten av stor betydelse när de kommer till prissättning. Under 2014 så
stod Kina bland annat för 70 % av exporten av batterier ämnade för solcellstillverkning.
(Brand 2017) Priset för en standardmodul i Sverige år 2015 var 7,6 kronor per watt.
(Energimyndigheten 2015)

4.3 Alternativa lösningar

4.3.1 Syntetiskt diesel

Syntetiskt diesel kan tillverkas på flera olika sätt och det kallas ofta för FT-diesel då
Fischer–Tropsch-processen används under tillverkningen oberoende startråvara. Beroen-
de på vilken råvara som används har hela processen olika namn så som GTL, BTL och
CTL vilket står för Gas-, Biomass- samt Coal-to-liquid. (Bioenergiportalen 2008) För att
framställa FT-diesel från biomassa krävs det fem olika steg. Först sker en atmosfärisk
förgasning, sedan en syntetgasrening där gasen renas från bland annat damm och tjära
innan det sker en kompression av syntetgasen. Efter det sker ytterligare en rening där
bland annat svavelväte, karbonylsulfid och koldioxid samlas upp och tas bort från bräns-
let. Sist kan FT-processen användas (Kim 2016).
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BTL skulle vara en process som främjar användandet av landets egna resurser då bi-
omassa producerad inom Sveriges gränser kan används som grund till bränslet. Beroende
på vilken motor som används så kan BTL-bränsle sänka både koldioxid- och kolväteut-
släppen med upp till 90% (Green Car Congress 2005). Negativt med metoden är att det
krävs en kombination av produkter av högt värde och framförallt en betydande mängd
energi för att det ska bli ett användbart bränsle. (Luo 2004) Produktionskostnaden för
FE-diesel producerat från biomassa uppskattas ligga runt 6,71-11,51 kronor per liter.
(Seiler 2010)

De separata stegen för tillverkning av syntetiskt diesel från biomassa är kända och det
är något som visats fungera på en industriell skala. Trots detta har det visat sig svårt
att genomföra det kommersiellt vilket innebär att metoden inte finns ute på marknaden.
(EBTP 2016) FT-diesel producerat från kol användes dock under andra världskriget i
Tyskland då olja var en bristvara. (Bioenergiportalen 2008)

4.3.2 Biogas

Biogas är ett helt förnyelsebart drivmedel som framställs av organiskt nedbrytbart mate-
rial så som matavfall, alvoppsslam, slaktavfall och grödor/gödsel. Mikroorganismer bryter
ned materialet i en anaerob miljö och bildar då främst metan och koldioxid (men även
kvävgas, ammoniak och vätesulfid) som sedan används för att driva fordon (Aga 2017).
I och med att biogas framställs av organiskt material släpps ingen extra koldioxid ut vid
förbränning, endast den som tidigare var naturligt bundet i växter återförs då till atmo-
sfären och på så sätt är förbrukning av biogas en del i det naturliga kretsloppet. Detta är
alltså en process som förekommer kontinuerligt och fritt i naturen men vid tillverkning
av biogas som drivmedel sker det under kontrollerade förhållanden för att ta tillvara på
så mycket energi som möjligt (Svensk biogas).

Råvaran i biogasproduktion kallas substrat och består av det organiska materialet be-
skrivet ovan. För att mikroorganismerna, som alltså agerar som nedbrytare, ska vara så
effektiva som möjligt krävs att substratet innehåller bla kol, kväve, fosfor och vitaminer.
En relativt hög C/N-kvot är även viktigt för att mikroberna ska frodas och den bör ligga
på uppemot 30 för att dess cellmetabolism ska vara gynnsam. Av dessa anledningar är
det därför viktigt att det slutgiltiga substratet som används är en blandning av olika
organiska material, detta ger en effektivare utvinning av biogas.

Vissa substrat behöver förbehandlas för att biogasproduktionen ska effektiviseras. Det
kan göras genom t.ex. malning för sönderdelning till mindre partiklar, att substratet
blöts upp eller avvattnas. Animaliska produkter, så som slaktavfall och gödsel, behöver
hygieniseras innan det kan bearbetas av mikroorganismerna och denna process består
oftast av att materialet hettas upp till 70� C och hålls i den temperaturen i en timme.

Därefter inleds rötningen som är den process då själva biogasen bildas, det sker i en
så kallad rötkammare. Första fasen i detta stadium är hydrolysen då mikroberna till-
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sammans med enzymer bryter ned substratet till mindre, enklare föreningar. Därefter
inleds fermentationen, jäsning, då alkoholer, vätgas och fettsyror bildas. Med hjälp av en
unik grupp mikroorganismer omvandlas dessa mellanprodukter till biogas, som mestadels
består av metangas och koldioxid. Denna gas innehåller ca 45-85% metan och 15-45% kol-
dioxid och utvinns oftast från den övre delen av rötkammaren medan rötresten, som kan
användas som biogödsel, utvinns från nedre delen.

För att gasen ska kunna användas som bränsle i fordon behöver den ha en metanhalt
på ca 98% och detta uppnås genom uppgradering. Uppgradering kan ske genom tryck-
vattenabsorption, membranteknik och processintern metananrikning. Tryckvattenabsorp-
tion är den vanligaste tekniken men samtliga går alltså ut på att anrika metangasen och
avskilja koldioxid samt avlägsna vatten och andra föroreningar (Biogasportalen 2015).

Biogas är ett drivmedel som kan tillverkas i Sverige och är helt förnybart. Det är miljövän-
ligt jämfört med övriga fordonsbränslen och i och med att kolet som är inbundet i metanen
härstammar från koldioxiden i luften som växter tar upp bidrar det inte märkbart till öka-
de koldioxidutsläpp. I resterna som används som gödsel finns växttillgängliga baskatjoner
och näringsämnen vilket gör att behovet av handelsgödsel minskar (Biogasportalen 2014).

Ibland används energiskog och/eller matprodukter till framställning av biogas. En nackdel
med det är att denna mark hade kunnat användas till andra saker istället för bränsletill-
verkning, t.ex. just matproduktion.

4.4 Vindkraft

Det finns många olika typer och storlekar på vindkraftverk på marknaden men de som
generellt är mest lämpade för gårdar och lantbruk kallas gårdsverk. Benämningen gårds-
verk kommer ursprungligen ifrån Plan- och Bygglagen och är enligt definition ett verk
som är högre än 20 meter över markytan som är placerat på avstånd från gränsen som är
kortare än vindkraftverkets höjd över marken. Det gäller också att verket är fastmonterat
på en byggnad eller har en vindturbin vars diameter är större än tre meter. Dessa verk
kräver ett bygglov. (SFS 2011:338) Det får dock inte vara ett anmälningspliktigt verk
enligt miljöbalken vilket det blir vid bland annat om verk inklusive rotorblad är högre än
50 meter samt om det är två eller flera verk som står tillsammans. (Källner, 2012)

Det viktigaste för att vindkraftverkets årliga produktion av el och därmed lönsamhet
är tillgången på vind. Då det är en väsentlig skillnad på bra och dålig vind är placeringen
det som avgör om det är en ekonomisk effektiv investering. Det är därför viktigt att göra
en vindmätning eller använda sig av vindkartor för att få en ungefärlig medelvindhastig-
het. (Källner, 2012)

Det finns flera producenter och distributörer av gårdsverk i Sverige idag. Verken har
en maximal effekt mellan ca 11-43 kW vid navhöjd (då det blåser 11 m/s) vilket ger en
årlig produktion på maximalt 50 000 kWh/år (vid 5 m/s i navhöjd). En del av verken
har batteri eller möjlighet till Ö-drift vilket innebär att de inte behöver uppkoppling till
elnätet med en del kräver uppkoppling. Det finns också en uppsjö av företag utomlands
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som producerar vindkraftverk , varav en del har återförsäljare i Sverige. (Ruin, 2016)

Det finns vissa restriktioner kring placering av vindkraftverk juridiskt sett, speciellt när
det gäller Natura-områden, fågellivet samt hur nära bebyggelse verket ligger. Tabell 4
visar hur långt ifrån bebyggelse såsom bostadsområden verket måste placeras för att inte
överskrida de givna restriktionerna. I ljudkänsliga område är kraven hårdare. Avstånden
nedan är angivna vid en vind på 8 m/s då det är då vindkraftverken generellt hörs som
mest. (Ruin, 2016)

Tabell 4: Ungefärliga värden på avstånd ett vindkraftverk måste ha för att underskrida
40 dB(A) hos närliggande bebyggelse.(Ruin, 2016)

Ljudeffektnivå

Ungefärligt avstånd till granne

för att underskrida 40 dB(A)

75 dB(A) 20 m
80 dB(A) 40 m
85 dB(A) 70 m
90 dB(A) 120 m
95 dB(A) 210 m
100 dB(A) 340 m

5 Mål och ramverk

5.1 Regeringens miljömål

Generationsmålet är ett av de övergripande målen som är extra aktuellt inom en bransch
där man ofta överlämnar företaget till yngre familjemedlemmar.
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett sam-
hälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.”
Det innebär att andelen förnybar energi ska öka och det ska vara en effektiv energian-
vändning med minimal påverkan på miljön. (Wrådhe, 2016)

Faktum är att många miljömål gynnas av en energiomställning inom lantbruket. Be-
gränsad miljöpåverkan, giftfri miljö och ett rikt odlingslandskap bland annat. Jordbruks-
marken ska ha en låg halt av föroreningar vilket minskar om fossila bränslen fasas ut som
drivmedel inom lantbruket. Men också att hänsyn tas till hur jorden brukas så att de fy-
sikaliska, kemiska, biologiska och hydrologiska egenskaperna är bibehållna hos åkermark.
Det är således mer än teknik och utsläpp som spelar roll för att upprätthålla ett rikt
odlingslandskap. (Wallander, 2012)

Koldioxid och andra växthusgaser som vi släpper ut i det svenska jordbruket bidrar till
den globala uppvärmningen. För stora förändringar i medeltemperatur och klimat kan
ha bedrövande konsekvenser för jord- och skogsbruk, speciellt på de nordligare bredd-
graderna. Förutom att klimatförändringarna kan påverka oss direkt, lokalt kan också
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de indirekta effekter påverka på grund av förändringar och oroligheter i omvärlden. Det
största bidraget till klimatförändringarna i Sverige är främst förbränning av fossila bräns-
len för el, värme och transporter. Att minska utsläppen kraftigt och nå gemensamma mål
innebär att hela samhället måste hjälpas åt och då är lantbruket en viktigt komponent.
Användningen av fossila bränslen är beroende av att det importeras - något som skulle
kunna påverkas av oroligheter runt om i världen. (Boberg, 2016)

5.2 Subventionering och stöd

Stöd finns att söka via jordbruksverket vid investering i förnybar energi och/eller biogas
inom jordbruks- och trädgårdsnäring. Det finns också möjlighet att söka stöd trots att
det inte är en verksamhet inom jordbruk och trädgård om företaget omsätter mindre
än 10 miljoner euro och har mindre än 50 anställda. Producerar man som jordbrukare
bioenergi, vindkraft, solenergi, vattenkraft, jordvärme och/eller bergvärme kan man söka
stöd för köp av nytt material, tjänster såsom konsulter, inköp av programvara samt köp
av tjänst för om- och nybyggnad av anläggning. Det är dock ett krav på att energiråvaran
i anläggningen inte ska vara spannmål, oljeväxter eller någon annan stärkelserik gröda
samt att vid produktion av elenergi ifrån biomassa krävs användning av minst 30% ifrån
den genererande spillvärmen. Upptill 40% av utgifterna kan fås i stöd, detta bestäms
av länsstyrelsen (eller Sametinget), och de budgeterade utgifter måste överstiga 100 000
kronor (Jordbruksverket 2016).

Vid produktion av biogas kan bidrag sökas för byggnation (både om-, tillbyggnad samt
nybyggnation) av anläggningar som producerar och använder biogas ifrån stallgödsel och
rötrester. Det som måste tas i betraktelse är dock att storleken på anläggningen för röt-
kammare eller gödselbaserad biogas avgör hur stor andel av substratet som måste vara
stallgödsel för att kunna få bidrag. För alla bidrag gäller dock att investering ska ha
betalats eller delvis betalats innan pengar delas ut som stöd. (Jordbruksverket, 2016)

5.2.1 Solenergi

Finns att söka stöd ifrån regeringen och det är energimyndigheten som fördelar dessa till
länsstyrelserna i landet. Stödet går att söka för installation av alla typer av nätanslutna
solcellssystem eller soel/solvärmehybridssystem. Fr.o.m. 1 januari 2015 är det maximala
sökbara stödet 30% till företag och beräknas utifrån de stödberättigade installationskost-
naderna. Det högsta möjliga stödet ligger på 1,2 miljoner kronor per solcellssystem och
de stödberättigade kostnader per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt får uppgå till
37 000 kronor plus moms. I höstbudgeten meddelade regeringen att de ökade satsningen
på solceller till 225 miljoner kronor år 2016 och därefter 390 miljoner kronor varje år mel-
lan 2017-2019, en ökad satsning på totalt 1,4 miljarder kronor.(Energimyndigheten, 2015)

Det går också att ansöka om skattereduktion för överskottsel som matas in till elnä-
tet upp till 60 öre per kilowatttimme, dock max 18 000 kronor/år. Dock går det inte
att söka skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget av el. För att ansöka om
skattereduktion måste också producenten räknas som mikroproducent och därför inte ha
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en säkring som överstiger 100 ampere i anslutningspunkten. (Energimyndigheten, 2015)
Det finns också en hel del lagar kring stöd till solceller, alla sammanfattade i Förordning
om statligt stöd till solceller (2009). (SFS 2009:689)

5.3 Jordbrukspolitik inom EU

Lantbrukare inom EU får inkomststöd som ersättning för att de vårdar marken och
på så sätt den biologiska mångfalden. Men också för att kunna anpassa jordbruket till
kommande klimatförändringar och dess effekter, och därmed få in mer förnyelsebart.
EU uppmuntrar till att lantbrukare ska hålla produktionen mer hållbar och miljövänlig.
Jordbruket finansieras därmed främst med EU-medel till medlemsländerna, där ca 40 %
av EU:s budget går till jordbrukspolitiken. Det kan tyckas vara mycket men jordbruks-
budgeten inom EU har minskat kraftigt de senaste 30 åren, från ca 75% till 40%. Den
tidigare jordbrukspolitiken ledde till ett livsmedelsöverskott och därav har det ändras till
att hjälpa lantbrukarna med att odla mer miljövänligt, minska utsläppen men också mer
specialiserad produktion som t.ex. ekologiskt. (Europeiska unionen, 2017)
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Sammanfattning 
Under projektets gång har samtliga projektmedlemmar fått möjlighet att åka och träffa            
lantbrukare för att hålla i intervjuer. Detta för att projektet ska fasthålla en verklighetsanknytning              
och göra rimliga avgränsningar, baserat på vad lantbrukare själva är villiga att investera i. 
I denna rapport finns sammanfattningar av samtliga intervjuer som genomförts med lantbrukare            
och traktorförsäljare i Uppsalaområdet. 
 



 
Ramsjö Gård 
Anders och Karin Berlin driver andelsföretaget Ramsjö Gård beläget i Björklinge, Uppsala, där             
de producerar grönsaker och olika sorters spannmål av äldre sorter genom ekologisk och             
KRAV-certifierad odling. De har intresse för förnybart och har funderat på att införskaffa både              
solenergi och vindkraft, men tiden har varit en bristande resurs. Dock så kan ett vindkraftverk               
inte installeras då gården ligger nära ett samhälle, men verksamheten lämpar sig bra för              
solelsdrivna maskiner. Anders anser att de omkringliggande ekologiska gårdarna har ett visst            
intresse för att gå ihop och anlägga en större elanläggning, men det är för stora avstånd. 
 
Hånsta Östergärde 
På gården Hånsta Östergärde är Kjell och Ylwa Sjelin medvetna om miljö och hållbarhet och har                
stor insikt i nya tekniker, såsom vätgasdrivna traktorer, keyline design och vakuumisolering.            
Keyline design är ett verktyg som används för att på ett speciellt sätt tubulera åkermark och                
skapa fåror vilket gör att en mycket större del av vattnet stannar kvar och sprids ut på marken                  
istället för att rinna ut i diken. Utöver deras växtodlning finns det på gården får, kor, gris och                  
värphöns. Samtliga djur går ute året om på åkermark med flyttbara stallar utan uppvärmning,              
utom värphönsen som får värme vintertid. Gården gör av med ca 50 MWh per år och den el de                   
köper in är från vindkraft, men det egna huset värms med ved. De är intresserade av solenergi                 
och anser att perenna växter, kolinlagring och god vattenhållning är viktiga parametrar för ett              
hållbart och självförsörjande jordbruk. 
 
SLU Forskningscentrum, Lövsta 
På SLU Forskningscentrum bedrivs produktion, utbildning och forskning inom lantbruk. Inom           
verksamheten finns mycket integrerad ny teknik, som möjliggör forskningsverksamheten. På          
gården bedrivs odling, mjölkproduktion, svin samt fjäderfän i ett varierande antal då de främst              
används till forskningsprojekt. Det finns en stor solpanelsanläggning på ladugårdstaket och en            
biogasanläggning som delvis försörjs av det gödsel som produceras från djurhållningen. Detta            
gör dem nästintill självförsörjande med avseende på solel och biogas. Från biogasanläggningen            
utvinns även fjärrvärme som används för att värma upp stallarna samt kontor- och             
konferensavdelningen. Driftchefen Mats Pehrsson tror att nästa stora omställning är att skaffa            
tjänstebilar som går på el samt att sätta upp laddstolpar vid anläggningen. 
 
Wåge Forsberg 
Wåge Forsberg äger tillsammans med sin hustru Yvonne en gård på fastlandet på Väddö, med               
sammanlagt 235 ha mark där huvuddelen av marken utgörs av skogsmark. De har världens              
nordligaste vinodling som Wåge och Yvonne själva driver tillsammans med skogsmarken,           
medan åkermarken är utarrenderad. All odlingsbar mark, inklusive vingården, brukas ekologiskt           
sedan förvärvet av gården 1993. Gården lockar många besökare i och med sin vinodling och               



satsning på grön energi. De har installerat solceller på sitt ladugårdtak och har även ett eget                
vindkraftverk som tillsammans ger dubbelt så mycket el som gården förbrukar, vilket gör att de               
kan sälja överskottselen. Vindkraftverket köptes in 2013 till en kostnad av ca 600 000 kr med en                 
maxeffekt på 45kW. De behöver kontinuerlig underhållning och ger en effekt på ca 30 000               
kWh/år. Solcellerna monterades år 2015 på ladugårdstaket som uppskattas ha en yta upp mot 200               
kvm och var till en början en investering på ca 460 000 kr, men ca 150 000 kr erhölls senare i                     
subventioner. Solceller innebar alltså en kostnad på ca 310 000 kr och har en maxeffekt på 28,2                 
kW men de gav tillika 30 000 kWh/år. Wåge tror starkt på solceller i och med den oväntat höga                   
produktionen och tror att de kommer bli lönsamma inom 6-7 år. 
 
Senneby Trädgård 
Senneby Trädgård är en ekologisk och KRAV-märkt grönsaksodling som ligger på Väddö och             
drivs av Dan Johansson och Britt-Inger Nilsson. Skogsbruk finns också på gården, där det mesta               
går åt till flispanna eller eget virke. Flispannan kompletterar de installerade solfångarna på             
ladugårdstaket att värma upp vatten som i sin tur sköter uppvärmningen av växthusen. På gården               
odlas också vall där det skördas hö tilldse försäljning, en del foder säljs i samarbete till                
grannmjölkgårdar och i utbyte får de köpa in gödsel till gården. Dan och Britt-Inger är idag                
engagerade i Roslagskraft, en förening som försöker anlägga ett andelsägt vindkraftverk på            
Väddö. Något som är problematiskt i arbetet är att dagens el i Sverige är väldigt billig så de                  
medlemmar som finns idag gör det snarare för ideella skäl än för att det blir ekonomisk vinst. 
 
Ledinge Säteri 
Ledinge Säteri är beläget vid sjön Valloxen, strax öster om Knivsta. Verksamheten på gården              
består främst i att föda upp och slakta kor samt bedriva spannmålsodling. Vid en eventuell               
omställning till förnybar istället för fossil energi tror Fredrik Wallin som brukar gården att det               
skulle gå hyfsat enkelt att bygga om dieselmotorerna till biogasdrivna men är lite tveksam till               
effektiviteten på biogas. De har också funderat på att sätta upp solceller, men på grund av deras                 
låga strömförbrukning skulle solceller kanske vara en större investering än vad som återbetalas i              
energikostnad. 
 
Hilariusgården 
Fredrik Reinsson driver en ekologisk mjölkgård i Senneby ansluten till Roslagsmjölk. På gården             
odlas även grovfoder som används som foder till djuren medan kraftfoder köps in från de               
närmsta grannarna. Det finns ett intresse att installera solceller men på grund av flertalet andra               
större investeringar så har det inte varit möjligt att uppföra än. Vid undersökningar kring en               
installera solpaneler visar det att förutsättningarna för att det blir en ekonomiskt vinst är goda.               
Varken vindkraft eller biogas är aktuellt på gården då det med dagens teknologi inte skulle ge en                 
ekonomiskt vinst. 
 



Björndal 
Björndal är en Arla-gård som har ett 30-tal mjölkkor samt odling av spannmål och foder. Det är                 
en konventionell gård som främst använder sig av stallgödsel från sin djurhållning men som även               
köper in svensktillverkat handelsgödsel. De har funderat på att sätta upp solceller och har flera               
takytor som skulle passa för ändamålet men ett av taken behöver läggas om för att det ska vara                  
möjligt att montera. 
 
Svista Gård 
Svista gård är en ekologisk Arlagård med 130 mjölkkor som drivs av lantbrukaren Mats              
Eriksson. Gällande framtidens drivmedel så tror Mats att ett stort hinder för utvecklingen är att               
oljan hittills varit för billig för att det ska vara lönsamt att använda något annat drivmedel samt                 
att det behöver läggas mer tid och resurser på teknikutveckling. Hittills har det inte varit               
ekonomiskt försvarbart att ersätta diesel med andra drivmedel, som biogas eller solkraft. På             
gården finns gott om tak som lämpar sig för solpaneler, vilket potentiellt skulle kunna göra               
gården självförsörjande på el. 
 
Lantmännen Maskin AB 
Lantmännen Maskin AB är ledande inom lantbruksmaskiner och har stort fokus på hållbar miljö.              
Fredric Carlsson, som är anläggningsansvarig, berättar att de säljer maskiner som uppfyller            
samtliga miljökrav som finns från staten. På Lantmännen Maskin AB säljs det mesta som behövs               
för en lantbrukare, allt från reservdelar till maskiner samt begagnat och nytillverkat. De är i               
huvudsak återförsäljare av Fendt- och Valtra-traktorer varav deras mest sålda traktor är tillverkad             
av Valtra. Alla maskiner på Lantmännen Maskin AB har motorer som drivs med diesel. Inom               
svenskt lantbruk förekommer få maskiner som drivs på något annat än diesel, främst för att               
tekniken inte är tillräckligt utvecklad i förhållande till tillverkningskostnaden. Vid inköp av            
maskiner kan konsumenten vända sig antingen till en privat bank eller till Lantmännen Finans för               
att ta lån, då en jordbruksmaskin är en stor investering. 
 
Traktor Nord AB 
Traktor Nord AB är ett företag inom försäljning av maskiner för lantbruk, skog, entreprenad och               
trädgård. På Traktor Nord AB är man stolt över sitt helhetskoncept där kunden sätts i fokus och                 
erbjuds hjälp med allt inom finansiering, försäljning och reparation av sin jordbruksmaskin.            
Inom traktorer är Traktor Nord AB i huvudsak återförsäljare av New Holland och Case-IH              
maskiner, där det säljs ungefär lika många enheter per år av båda varumärkena. Alla större               
maskiner på Traktor Nord AB har i dagsläget motorer som drivs uteslutande på diesel, men               
möjligheten finns för den enskilda lantbrukaren att blanda in en viss procent biodiesel i tanken.               
De flesta traktorerna som säljs idag har AdBlue inblandning, vilket gör att det blir renare avgaser                
från traktorerna. I det svenska lantbruket kan en del mindre maskiner drivas på el, men större                
jordbruksfordon drivs av diesel då tekniken ännu inte finns för att driva större motorer. 
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Sammanfattning 
Denna mini-litteraturstudie beskriver kortfattat hur en populärvetenskaplig sammanfattning ska         
skrivas. Detta för att underlätta det individuella arbetet och som ett stöd för gruppmedlemmarna att               
skriva egna sammanfattningar.  
 
  



Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet populärvetenskap på följande sätt: 

“Populärvetenskap, i vidaste mening all vetenskaplig information som inte riktar sig till            

fackmän på det behandlade området. Oftast avser termen sådan information som gjorts            

lättfattlig genom enkel, underhållande stil, ofta färgad av entusiasm för ämnet.           

Popularisering av vetenskap innebär nästan alltid att man strävar efter att inlemma det             

vetenskapliga innehållet i ett vidare kulturellt sammanhang, så att det behandlade ämnets            

betydelse för världsbild, livsåskådning, vardagsliv, industriella tillämpningar e.d. framhålls”         

(Nationalencyklopedin) 

 

Syftet med en sådan sammanfattning är att förmedla och sprida ett vetenskapligt arbete till så               

stor del av befolkningen som möjligt. Målgruppen är betydligt större än den som finns för det                

ursprungliga arbetet och därmed ska språket i en populärvetenskaplig sammanfattning vara           

enklare. Det ska vara anpassat för en allmänbildad vuxen individ utan specifik utbildning             

inom det aktuella området och vetenskapliga begrepp samt facktermer ska i så stor mån som               

möjligt undvikas. En viktig aspekt är att engagemanget för ämnet ska genomsyra texten och              

det är vanligt att betona resultatet och slutsatsen av arbetet. Ändamålet för en             

populärvetenskaplig sammanfattning är att göra forskning tillgänglig för allmänheten, att på           

ett intressant och relativt enkelt sätt förklara resultatet och sprida information för att höja              

allmänbildningen hos befolkningen. En fördel med denna typ av sammanfattning är dessutom            

att kunna få synpunkter och feedback från personer med en annorlunda synvinkel och som ej               

tillhör den krets som är engagerad i det specifika ämnet ( Lindgärde, 2015). 

 

Vid själva skrivandet ska följande delar tas med; rubrik, ingress samt brödtext. En passande              

rubrik bör inte vara längre än en rad och ska innehålla en kort och koncis sammanfattning av                 

vad arbetet handlar om. Därefter kommer ingressen som med ett par meningar ska locka och               

intressera läsaren till att läsa vidare. Med andra ord, en kort sammanfattning av det viktigaste               

och mest intressanta i arbetet. Brödtexten, som är den väsentliga delen av artikeln, ska inte               

vara längre än en A4 (Lindgärde, 2014). 

 

I texten bör det framgå vad det är för typ av arbete och vilka intressanta slutsatser som har                  

tagits fram. Kuriosa som gör texten mer underhållande eller sätter resultatet i ett större              

perspektiv kan underlätta så att läsaren lättare kan förstå. Vilka frågeställningar eller problem             



som tas upp i rapporten är också bra att nämna samt varför dessa ska lösas, finns det någon                  

typ av tillämpning av arbetet? Då sammanfattningen ska läsas av en person som inte är insatt                

i ämnet är det lämpligast att välja mer vardagliga exempel i texten för att denne ska kunna                 

relatera. Det är också bättre att välja mer vardagliga än generella tillämpningar och exempel              

eftersom de har en tendens att försvinna i texten. (Lindgärde, 2014) 

 

Själva språket ska som tidigare nämnts vara lättillgängligt och till viss del ovetenskapligt.             

Ordvalen spelar stor roll då enklare ord går snabbare att läsa än mer formella och fackliga                

som kan göra texten ryckig om läsaren ej förstår. Likaså är kortare meningar att föredra för                

att få ett så bra flyt som möjligt i läsandet. För att beröra läsaren kan känslouttryck mer än                  

gärna användas. (Lindgärde, 2014) 
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Sammanfattning 

En sammanställning av de svar som erhållits under interjuver med lantbrukare. Den innehåller främst 
grundinformation om de olika gårdarna samt lantbruken.   



Gårdsnamn Ramsjögård - SLU 
Forskningscentrum - Senneby 

Trädgård 
Ledinge 
säteri Roslagsmjölk? 

Namn Anders och Karin 
Berlin Kjell Sjelin Mats Pehrsson, driftchef Wåge Forsberg -  

Fredrik Wallin 
Fredrik 
Reinsson 

Område Björklinge Hånsta, 
Vattholma 

SLU 
Forskningscentrum,  
Funbo-Lövsta 27 

Väddö Väddö Ledinge, 
Knivsta 

Sennebyvägen 
77, VÄDDÖ 

Datum för intervju 2017-04-06 2017-04-06 2017-04-07 2017-04-07 2017-04-07 2017-04-10 2017-04-11 

Verksamhet på 
gården 

Grönsaker, 
en del äldre 
spannmålssorter. 

Djurhållning, 
skog och 
spannmål 

Forskning, djurhållning Privatperson, 
vinodling 

Grönsaksodling 
vallfodersodling 
Småskaligt 
traditionellt 
skogsbruk 

slaktdjur, Nöt 
Spannmål 

Mjölkproduktio
n 

Ekologisk Ja Ja Nej - Ja Nej Ja 

Heltid/deltid Heltid. Heltid Heltid Deltid Heltid Heltid Heltid 

Hektar mark 
Odling spannmål: 
50 ha 
Odling: 3-4 ha 
lite skog 

Brukar: 160 ha 
Betesmark: 10 
ha 
Skog: 57 ha 

Djur + Odling: 1300 ha  - 

Odling: 60 ha varav 
Frilandsodling: 3 ha 
Potatis: 3 ha 
Växthus: 650 kvm 

80 ha 
300 ha varav 
Betesmark: 25 
ha 

Vid djurhållning, 
vilka djur - Värphöns, får, 

gris och dikor 

270 mjölkkor 
270 kalvar (ungdjur) 
110 suggor 
2500 slaktgrisar 
Ca 500 höns 

- - Ca 75 kor 130-135 kor 

Antal fordon 
Speciella 
maskiner för  
grönsaksodling 

Ca 10 st 
traktorer 

1 Traktor, 2 hjullastare 
2 minilastare, 
fodertruck 
1 fodertruck  

1 Traktor 
4 traktorer, 
speciella maskiner  
till grönsaksodling 

4 traktorer 
3 traktorer, 1 
självgående 
hack 

Drivmedel Miljödiesel  Diesel 
 (5% RME) 

Diesel 
Fodertruck: ecopar Diesel 

Diesel med 
inblanding av 
tallolja 

Diesel Diesel 

Hållbarhet 
maskinpark 

Tekniskt sett 50 år  
 

Byts ej ut,  
repareras och 
underhålls 

Ca 10 år - 
Befintliga maskiner 
på 30 år och 
ska hålla länge till 

15 år 10 år 



Årlig 
bränsleförbrukning 
 

diesel: ca 2,5 
kubik - -  - 3 kubik/år - 186 MWh/år 

70 l/ha 

Tak i lämpligt 
väderstreck 

Ja, snett emot 
söderläge Ja, söderläge 

Ja, söderläge (7 grader  
avvikande från 
söderläge) 

Ja, söderläge Ja Ja, söderläge Ja, sydost  

Årlig elförbrukning 35-40 MW/år 45-50 MWh 25 000 MWh 30 MWh/år 

30 MWh/år, 
123 MWh används 
till tomat och 
gurka och fås 
genom flis 

5,83 MWh/år 195 MWh/år 

När på året förbrukas 
mest el? 

Våren Vinterhalvåret 
Sommarperioden, 
Dock relativt jämnt över 
året 

- Våren Vinter Vinter 

Anledning till den 
högre 
elförbrukningen 

Uppvärmning av 
plantor - - - Uppvärmning 

växthus 

Uppvärmning 
av 
dricksvatten 
till 
korna 

- 

Vad används för el 
idag? 

Miljöel, grön el Köper in 
vindkraft 

Egenproducerad  
Solel och biogas 

Egenproducerad 
Solel och vind Grön el, vindkraft - Grön el 
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Sammanfattning 
I denna rapport diskuteras resultaten från arbetet och slutsatser dras angående vad som behöver              
göras för att öka självförsörjandegraden inom svenskt lantbruk. Från intervjuerna som utfördes            
framkom att de flesta lantbrukare har stort intresse för ny teknik och anser att en omställning från                 
fossila energikällor till förnybara är av stor vikt. För att detta ska kunna ske behövs bland annat                 
bättre subventioner från staten riktade till lantbrukare och forskning.  
  



Diskussion 
För att driva en förändring inom Sveriges jordbruk krävs en vision om hur framtiden ska se ut,                 
kommunikation mellan olika aktörer samt ekonomiska investeringar för att realisera förändring.           
Med stöd av bakgrund och resultat i denna rapport resonerar vi i detta stycke kring hur en                 
omställning mot ett förnybart och mer självförsörjande jordbruk kan gå till. 
 
Analys av intervjuer 
Majoriteten av gårdarna vi besökte var ekologiska, vilket kan ha givit en viss färgning av de                
sammanfattade åsikterna. Det är därmed svårt att generalisera de svar som erhölls men det gav               
ändå en inblick i vad lantbrukare kan anse vara viktigt och avgörande faktorer vid en eventuell                
omställning till förnybar energi. 
 
Genomgående för samtliga lantbrukare som deltagit i intervjun är att tekniska           
energiförsörjningslösningar är av stort intresse, men i praktiken ofta för dyra eller            
svårtillgängliga. De lantbrukare som har intervjuats ställer sig positiva till nya tekniker och             
utveckling inom framtidens jordbruk, men är samtidigt måna om att den teknik som de väljer att                
investera i ska vara funktionell och tillförlitlig. Den teknik som har tilltalat mest är solceller då                
vindkraft anses vara för svårt rent juridiskt att sätta upp men också att de inte är lika lönsamma.  
 
Gällande en omställning till förnybara drivmedel ser traktorförsäljarna att det i dagsläget är             
omöjligt att driva de tyngre maskinerna på något annat än diesel då tekniken inte ännu finns.                
Däremot är möjligheterna många när de gäller att driva de mindre maskiner på till exempelvis el. 
 
Sveriges självförsörjandegrad 
Inom det svenska jordbruket råder stort fokus på att odla för de nordiska förhållandena. Många               
länder importerar livsmedel trots en hög självförsörjandegrad, detta då konsumenter i dagens            
samhälle i allt högre grad efterfrågar livsmedel som producerats utanför landets gränser. Om man              
jämför Sveriges självförsörjandegrad med övriga nordiska länder, se tabell 1, ser vi att Sverige är               
i behov av att importera drivmedel för att upprätthålla jordbruket. Norge har tagit tillvara på de                
förutsättningar som finns inom landets gränser och är helt självförsörjande på drivmedel. Sverige             
bör utnyttja de förutsättningar som finns för att utveckla sitt jordbruk i riktning mot en högre                
självförsörjandegrad inom drivmedel, för att på så sätt även öka självförsörjandegraden inom            
livsmedel. Teknik för att använda biomassa, avfall, slam etc. för att producera förnybara             
drivmedel är något som redan finns, dock bör ytterligare satsningar och investeringar prioriteras             
för att öka tillgängligheten på den kommersiella marknaden.  
 
I Sverige finns också mycket goda förutsättningar för solkraft och i samtal med lantbrukare              
framkommer att det idag finns outnyttjad potential i form av stora takytor på de svenska               



gårdarna. Dagens solpaneler har en tillräckligt hög verkningsgrad i kombination med           
söderbelagda ytor för att kunna försörja en gård med el. Detta innebär att en investering i                
solpaneler på gårdens tak kan medföra att gården bli självförsörjande i avseende på el. Om detta                
kan kombineras med lokalproducerade drivmedel, i form av exempelvis el, bio- eller vätgas,             
skulle Sveriges självförsörjandegrad öka. Vidare kan även användandet av stallgödsel och           
svenskproducerad handelsgödsel bidra till en högre självförsörjandegrad inom det svenska          
jordbruket. 
 
Positiva effekter av en hög självförsörjandegrad 
En högre självförsörjandegrad och egen produktion av el och drivmedel skulle ge många             
positiva effekter på landets ekonomi, miljömål och självständighet. Försvarsmakten vill gärna se            
en högre självförsörjandegrad för minska Sveriges utsatthet i en krissituation. 
Vidare finns även en ekonomisk lönsamhet för den enskilde lantbrukaren om de skulle kunna              
producera el och drivmedel som behövs för att försörja den egna gården. Det finns goda               
förutsättningar för förnybar energitillverkning inom landet, vilket skulle leda till lägre           
miljöpåverkan. 
 
Negativa effekter av Sveriges importberoende 
En högre självförsörjandegrad är som tidigare nämnt önskvärt i dagens samhälle både ur en              
ekonomisk-, försvarsmakts- och miljösynpunkt (Svedberg 2016). Exempel på negativa effekter          
av Sveriges importberoende är den dåliga vinterskörden av grönsaker i Sydeuropa år 2017 och              
Rysslands exportstopp av vete år 2010. Båda resulterade i ökade priser samt svårigheter att få tag                
på specifika livsmedel vilket ökar landets utsatthet (Makridova 2014). Genom att föra en politik              
som förespråkar en högre självförsörjandegrad kan effekter av liknande händelser minskas, vilket            
i en framtid med ökande befolkning kan anses mycket fördelaktigt. Sveriges landsbygdsminister            
Sven-Erik Bucht säger i en intervju med tidningen Jordbruks Aktuellt (Brink 2015), att Sveriges              
låga självförsörjningsgrad innebär att vi är extra utsatta för förändringar på den internationella             
marknaden - oavsett om förändringarna sker till följd av politiska konflikter eller            
klimatkatastrofer. 
 
Vad krävs för att höja Sveriges självförsörjandegrad 
Regeringens livsmedelsstrategi har som mål att vägleda kring frågor vars syfte är att gynna ett               
ekologiskt och hållbart svenskt jordbruk (Regeringskansliet 2017). Strategin syftar även till att            
höja Sveriges självförsörjandegrad men har fått kritik då ett stort ansvar läggs på konsumenterna              
istället för regeringsbeslut (Meny 2017).  
 
Anna Nilsson, som är chefredaktör på tidningen Lantmannen, anser att det svenska jordbruket             
behöver stöd från regeringen i form av lagar, bestämmelser och skattereduktioner. Hon tror att en               
högre självförsörjandegrad måste få stöd från högsta ort för att bli hållbar i längden och hittills                



ser hon inte tillräckliga satsningar från regeringen (Meny 2017). Denna uppfattning delas även             
av Karlis Neretnieks, som är generalmajor och knuten till Kungliga Krigsvetenskapsakademin.           
Enligt honom är en ökad svensk livsmedelsproduktion ett måste inför framtiden och han ser en               
stor nytta i att lantbrukare kan producera förnybar energi lokalt. I en intervju med Lantbrukets               
affärstidning säger Neretnieks att det är statens skyldighet att sörja för att Sveriges             
självförsörjandegrad ökar. Svenska lantbrukare har i dagsläget inte alltid de ekonomiska           
förutsättningarna som krävs för omfattande investeringar i och med dagens lönsamhetskrav och            
konkurrenssituation. Vidare anser Neretnieks att det är Lantbrukarnas Riksförbund som bäst kan            
förse regeringen med det underlag som krävs för att uppnå önskat resultat genom subventioner              
(Simonsson 2015).  
 
Vi anser att det i första hand behövs direktiv, lagreformer samt pådrivning från staten för en                
omställning. Både förnybara energikällor och ett hållbart samhälle måste ställas högre än endast             
ekonomisk vinning, i alla fall under en begränsad tidsperiod, för att förändra normen hos både               
lantbrukare och konsumenter. Subventioner och lagar behöver införas för att ge lantbrukare            
möjligheten att investera i fossilfria alternativ då det är en verksamhet som bedrivs med små               
ekonomiska marginaler. Att med politiska medel driva en förändring i konsumtionsmönster           
beträffade livsmedelsval, i form av t.ex. begränsade valmöjligheter med fokus på hållbart            
producerade svenska råvaror, skulle öka lönsamheten för jordbrukarna. Vi tror att detta skulle             
påverka lantbrukare att välja mer hållbara energiformer, såsom solsanläggningar och förnybara,           
inhemska drivmedel. Utöver detta behövs naturligtvis ambitioner och initiativ från både           
konsumenter och jordbrukare för att driva på förloppet. För att uppnå en hållbar förändring inom               
Sveriges framtida jordbruk tror vi alltså att det fodras både bättre kommunikation samt en              
gemensam framtidsvision från samtliga aktörer. 
 
Elproduktion i Sverige 
Solel 
Båda exemplen i Resultat visar att en installation av solpaneler skulle innebära en stor              
investeringskostnad. I båda fallen går lantbruket med en marginell vinst vid installation av             
solceller, jämfört med att köpa in all el. En större vinst skulle kunna erhållas genom att söka                 
subventioner för anläggningen. Vid beräkningen gjordes nödvändiga antaganden, vilket         
medförde en viss osäkerhet i resultatet. Vinsten för en gård med samma dimensioner kan variera               
i praktiken, trots detta ger beräkningen insikt i vilka kostnadsstorleksordningar som är aktuella.             
Något som är viktigt att ta hänsyn till är att solcellsproduktion rent ekonomiskt kan likställas               
eller anses vara bättre än att köpa in all el.  
 
Som lantbrukare kan det därför vara fördelaktigt att installera solceller för att få kontroll över sitt                
elpris. Det är en engångsinvestering som sedan producerar gratis el. Den egna produktionen ger              



även en trygghet i jämförelse med att att köpa in el utan att veta vilket pris det kommer vara                   
framöver.  
 
Ett problem med att montera solpaneler på äldre byggnader kan vara att kvalitén på taket är för                 
dålig. Det är ett fenomen som vi stött på i intervjun med Björndal, utförd under projektet. För att                  
byggnaden ska hålla för montering av solpaneler måste taket renoveras. En renovering av tak och               
andra delar i äldre byggnader är dels en extra kostnad, dels ett tidskrävande projekt. En annan                
lantbrukare, på Svista gård, ansåg att en renovering av tak motiverade till att investera i solceller                
och därmed utföra båda jobben samtidigt. 
 
Behovet av elektricitet varierar under året och beror även på vilken verksamhet som bedrivs              
inom lantbruket, vilket bekräftas i intervjuerna. De verksamheter som kräver mycket           
uppvärmning under vintertid anser vi vara mindre lämpade att använda sig av solpaneler än de               
gårdar där elproduktionen är som störst under vår och sommar. Många odlingsverksamheter har             
hög aktivitet under vårperioden vilket gör att de lämpar sig bättre för solelsproduktion. En              
utveckling inom lagring av solel krävs för att jämna ut den årliga variationen av solinstrålning               
och elförbrukning. Om det, i stor skala, blir möjligt att lagra energi producerad från solpanelerna               
under en lång tidsperiod i bättre batterier skulle solel med största sannolikhet bli ännu mer               
attraktivt. Batteribranschen har utvecklats snabbt de senaste åren med förbättrad kapacitet på            
batterierna, men att lagra energin under längre perioder är omöjligt i dagsläget. Vi tror att det                
inom en snar framtid kan vara svårt att vidareutveckla tekniken för att täcka lagringsbehoven              
fullt ut. 
 
Trots detta anser vi att det finns goda förutsättningar för många lantbrukare att bli              
självförsörjande på el på en årsbasis. Flera lantbruk har stora byggnader med tak som vetter mot                
söder och då gårdar ofta omges av plan, relativt obebyggd, mark finns oftast inga objekt i                
närområdet som skuggar takytorna. I en enkät, genomförd av Innovatum Teknikpark, uppger 65             
% av de lantbrukare som svarat att de har en takyta mellan 101-400 m2 i sydlig riktning som inte                   
skuggas (Innovatum Teknikpark 2013). Vid besök hos lantbrukare i denna studie har majoriteten             
haft tak i helt eller delvis sydlig riktning, vilket styrker antagandet att majoriteten har takytor väl                
anpassade för solceller.  
 
Utifrån de intervjuer som gjorts med lantbrukare finns en positiv inställing till solceller. Vi tror               
att mer tillförlitliga och riktade subventioner för installation av solceller skulle göra            
lokalproducerad solel mer attraktivt. Även att konsumenter visar ett intresse för att köpa solel              
skulle innebära att elbolag betalar ett högre pris för överskottsproduktion från anläggningar.  
 
 
  



Vindkraft 
Vindkraft är till synes är bra lösning för att tillverka förnybar el men vid närmare eftertanke finns                 
det en hel del nackdelar när det ska byggas småskaligt. Åsikterna om vindkraft hos de               
lantbrukare som intervjuades skiljde sig något men sammantaget var det få som skulle kunna              
tänka sig att installera ett vindkraftverk på gården. Wåge Forsberg på Väddö var den enda av de                 
intervjuade lantbrukarna som har ett installerat gårdsverk, men uttryckte en del missnöje kring             
dess funktionalitet i praktiken. Jämfört med de solceller som låg på hans ladugårdstak             
producerade vindkraftverket inte vad det hade förväntats samt att det var en större investering.              
Han hade också stött på mycket problem kring att få tillstånd till gårdsverket rent juridiskt.  
 
Vinden spelar stor roll för att få ett vindkraftverk lönsamt, men enligt Wåge är det svårt trots                 
mycket blåst. En annan nackdel med vindkraft är att det har rörliga delar och kräver en del                 
underhåll under dess livstid. Detta kan jämföras med solceller som i princip endast kräver en               
installation och minimalt med tillsyn. I andra länder finns problemet att solceller kräver             
rengöring för att damm och smuts inte ska dra ner effekten. I Sverige har vi relativt mycket                 
nederbörd vilket i stor grad löser detta problem. 
 
Att gå ihop och bygga större vindkraft verkar vara mer lönsamt om intresset finns. Många av de                 
intervjuade lantbrukarna har dock uttryckt att det finns svårigheter med ett sådant samarbete och              
vill hellre ha sin egna elproduktion. Främst för att det är svårt att få ett samarbete att fungera men                   
också för att lantbrukare med känslig produktion, såsom mjölkproduktion och fjäderfän, idag            
redan har ett krav på att ha ett eget elverk som går att använda vid eventuellt strömavbrott.  
 
 
Gödsel 
Enligt figur 3 står handelsgödsel för nästan 35 % av energiförbrukningen inom det svenska              
lantbruket och är därmed en viktig aspekt att ta hänsyn till. Då fossila bränslen används vid                
tillverkningen av handelsgödsel och betydande mängder växthusgaser, främst lustgas och          
koldioxid, släpps ut vid användning anser vi att nyttjandet av handelsgödsel bör reduceras. 
Det är önskvärt att använda stallgödsel i så stor utsträckning som möjligt och alternativ till               
mineralgödsel behöver utforskas ytterligare. Ytterligare ett sätt att gå tillväga är att använda             
biokol, vilken håller kvar näringsämnen i marken.  
 
Åtgärder för att minska klimatpåverkan vid användning av handelsgödsel 
I dagsläget finns det inte någon bra implementerad strategi för att reducera utsläpp och              
klimatpåverkan från handelsgödsel. Att helt stoppa användningen är inte ett realistiskt alternativ            
då det behövs till konventionella lantbruk. Ett ekologiskt jordbruk får enligt lag inte använda              
handelsgödsel, men det är inte heller hållbart att endast ha denna typ av jordbruk. Enbart               



ekologiskt jordbruk skulle minska produktionen av livsmedel samt att en del jordar inte klarar av               
den mekaniska påfrestning som ekologiskt jordbruk innebär. Vi anser att det först och främst              
krävs en minskning i användningen av handelsgödsel. Därefter effektivisera         
tillverkningsprocessen samt enbart använda svenskproducerat gödsel.  
 
Den största delen av klimatpåverkan från handelsgödsel kommer från bruket på åkrarna. Här             
anser vi att det ligger ett stort ansvar på den individuella lantbrukaren att se över sin egna                 
konsumtion, undersöka om det går att använda mer stallgödsel samt att minska doseringen             
samtidigt som effekten och produktionsmängden bevaras. Doseringsanvisningar av        
handelsgödsel bör ses som rekommendationer och det är viktigt att själv undersöka hur mycket              
som faktiskt behövs på den enskilda gården, vilket kan vara betydligt mindre än anvisningarna.              
Biokol kan ses som ett alternativ till handelsgödsel då det verkar som jordförbättrare och på sikt                
håller kvar näringsämnen i marken. Ett antagande är att verkningsgraden på biokol varierar             
beroende på jord, vilket medför att det inte är ett alternativ som fungerar överallt.  
 
Vidare är det av stor vikt att effektivisera tillverkningen av handelsgödsel för att spara energi               
samt att minimera dess klimatpåverkan. Det svenska företaget Yara har utvecklat en            
katalysatorteknik som drastiskt minimerar utsläpp och det är ett stort steg i rätt riktning. Att               
sprida denna teknik samt att öka användningen av BAT inom Europa är av stor vikt. Nästa steg                 
anser vi vara att komma fram till en bra strategi för att fasa ut fossilt från tillverkningsprocessen                 
och ersätta med förnybara medel. Att enbart använda svensk förnybar el och minska utnyttjandet              
av naturgas är två viktiga delar i processen mot att minska klimatpåverkan och sträva efter ett                
klimatsmartare jordbruk.  
 
Drivmedel 
Framtidsvisionen om ett fossilfritt lantbruk delas av många och vi ser tydliga satsningar från              
flera aktörer för att utveckla framtidens drivmedel och maskinpark. Men för att förändringen ska              
vara praktiskt genomförbar krävs även en god kommunikation mellan de olika aktörerna, från             
regeringen och maskintillverkare till lantbrukare och konsumenter. I praktiken innebär detta att            
efterfrågan från konsumenter och lantbrukare påverkar investeringar från maskintillverkare och          
regeringen. För att se en övergång till förnybara bränslen är det därför viktigt att konsumenter               
efterfrågar en förändring så att regering och maskintillverkare gör satsningar inom området. 
 
Framtidens drivmedel för jordbruksmaskiner 
Den mesta vätgas som används inom industrin idag är skapad med hjälp av biogas, men för en                 
mer hållbar utveckling framåt bör vätgasen komma från andra förnybara energikällor, som sol-             
och vindkraft. Ett av problemen med vätgasdrivna jordbruksmaskiner är att tyngre maskiner            
kräver betydligt mer vätgas än mindre maskiner, vilket behöver lagras i stora tankar. Det leder               
till höga produktionskostnader för vätgasdrivna maskiner. 



Detta tillsammans med den mycket energikrävande processen bakom vätgasframställning är två           
bidragande orsaker till att utvecklingen inom vätgas för tyngre fordon tagit lång tid. Björn              
Andersson, som är verksamhetsledare på Vätgas Sverige, tror att framtidens drivmedel i            
huvudsak kommer representeras av el, vätgas och ett fåtal flytande drivmedel (Jordbruksverket            
2017). Vidare genomförs projekt som utreder möjligheter och förutsättningar att använda vätgas            
som drivmedel i tyngre maskiner. I denna rapport belystes projektet angående att utrusta en tung               
truck med bränsleceller som drivs på vätgas, vilket bedrivs av SSAB och Kalmar. Projektet              
startade år 2017 i syfte att undersöka möjligheter och förutsättningar för att driva trucken med               
vätgas. Många ser detta som ett betydande steg för utvecklingen av fossilfria drivmedel för              
framförallt mindre maskiner inom jordbruket. Förhoppningen är att tekniken i framtiden skulle            
kunna appliceras på i första hand mindre traktorer och andra maskiner som används inom              
jordbruket, innan tekniken kan användas till fullstora maskiner. 
 
Charlotte Erlander, från företaget Energifabriken, anser att det finns ett stort behov att använda              
samt vidareutveckla befintliga förnybara energikällor. Detta kommer stimulera fortsatt         
utveckling av dagens teknik samt göra tekniken mer tillämpbar och ekonomiskt fördelaktig. Om             
det finns en tydlig efterfrågan hos konsumenter, tror Erlander även att detta kommer påverka              
företagen inom branschen att investera i flera hållbara tekniska lösningar. För att en omställning              
ska bli genomförbar inom en överskådlig framtid behöver jordbruksmaskinernas livslängd tas           
med i beräkningen, anser Tomas Johansson på JTI. Han tror på förnybara bränslen som kan               
fungera i den befintliga maskinparkens dieselmotorer samt långsiktiga politiska beslut för att            
kunna driva igenom en hållbar förändring (Jordbruksverket 2017). 
 
Ett annat drivmedel som är aktuellt för mindre maskiner är ren eldrift. Redan idag finns mindre                
eldrivna maskiner på marknaden. Lantbrukarnas generella inställning till eldriften är positiv och            
en av anledningarna till detta är att en eldriven traktor är mer tystgående vid drift. Ska maskinen                 
användas inne i ladugården är, förutom detta, avsaknaden av avgaser en stor fördel. Eldrivna              
traktorer passar bra för arbetsuppgifter som uträttas under en kortare tidsperiod, vilket ofta är              
fallet för de mindre maskinerna. För att eldrift ska bli aktuell för större maskiner krävs stora                
framsteg inom batteriteknik, då batteritid är en begränsande faktor idag. Odlingsjordbruk sätter            
stora krav på sina maskiner då ett tungt arbete utförs under längre tid. De senaste åren har                 
kapaciteten hos batterier ökat markant, men det är ännu inte säkert hur den fortsatta utvecklingen               
kommer se ut. Vi tror att batteribegränsningarna för traktorer som utför tungt arbete gör att               
drivmedel från bioråvara kommer spela stor roll i framtiden. Detta påstående visualiseras i figur              
6 där både eldrift och biobränslen utgör en stor del av vår framtidsvision. Vid undersökning av                
bränsleutvecklingen ses att inga gasformiga bränslen är en del av framtidsvisionen, se figur 7.              
Detta beror framförallt på det tidigare nämnda problemet - det är ett mer volymkrävande              
drivmedel. Detta innebär att redan existerande tankar på stora maskiner måste justeras eller             
nyproduceras, vilket blir en kostnadsfråga. Alltså är gasformiga drivmedel, som biogas, troligtvis            



endast aktuellt för mindre maskiner. Vi tror att det kommer vara mer fördelaktigt att driva de                
mindre maskinerna på el och därmed kommer sannolikt gasformiga drivmedel helt fasas ut, om              
det inte sker något oväntat genombrott inom området. Anledningen till att eldrivna fordon             
kommer alltmer på marknaden är framförallt det låga elpriset, möjligheten att tillverka            
drivmedlet på lokal nivå och att det inte sker några utsläpp från maskinen. Därför tror vi att                 
eldrivet kommer utgöra ca 1/3 av energiförbrukningen år 2060. För att eldrivna fordon ska vara               
miljömässigt försvarbara är det viktigt att även ta hänsyn till de utsläpp som uppstår vid               
elframställningen, därför bör förnybar el användas.  
 
Drivmedel som BTL, HVO och DME kan till stor del framställas ur samma råvara. Detta               
kommer leda till en hög konkurrens mellan de tre biodrivmedlen. DME grundar sig främst i               
avfall som kommer från pappersmassaindustrin. Skogs- och pappersindustri finns i stor           
utsträckning i Sverige och vi tror att DME är ett bränsle som kommer vara attraktivt i framtiden.                 
Om det kommer vara ett bränsle som är aktuellt i framtiden grundar sig dock i att ingen                 
alternativ användning av biprodukten från pappersbruken anses vara effektivare. Det är svårt att             
veta inom vilket område ett större genomslag kommer ske. Framställning av HVO fokuserar             
främst på att använda slaktavfall som råvara och tekniken har kommit långt. Forskning kring              
BTL är inte lika omfattande, vilket gör försvårar prognosen för användningsutbredningen.           
Eventuellt kommer BTL vara ett lämpligt bränsle i framtiden, men det kommer antagligen ta              
lång tid innan tekniken är tillräckligt utforskad för att kunna uppta en större del av               
energimarknaden. Inom de olika biodrivmedlen är det svårt att avgöra vilket bränsle som             
kommer vara ledande i framtiden, då många av biobränslena är under utveckling. Antagligen             
kommer RME inte att användas i framtiden då ursprungsråvaran raps kan användas till             
livsmedel. Att använda yta och produkter som kan användas till livsmedelstillverkning kommer            
antagligen inte vara försvarbart i en framtid med befolkningsökning, vilket kräver en högre             
produktion av mat. RME har även blivit förknippat med problem vid användning, såsom             
bakterietillväxt och igensättning av filter, vilket gjort bränslet oattraktivt.  
 
Figur 6 och 7 är framtagna med hänsyn till en rapport från Energikommissionen för att ge en                 
tydligare bild av hur vi tror att det svenska lantbruket kan komma att drivas i framtiden. Det är                  
dock svårt att veta exakt i vilken riktning teknikutvecklingen kommer gå (Energikommissionen            
2017). Fossilbaserade drivmedel kan antas fasas ut inom en närliggande framtid, dels på grund              
av att samhället vill ha en förändring gällande användning av fossila bränslen, dels för att               
priserna på dessa kan tänkas gå upp när oljereserverna börjar sina. Regeringen har som mål att                
inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige år 2045 (Regeringskansliet 2017). Samtidigt             
tror säljkoordinatorn, Mats Hjelmstedt, på Traktor Nord AB (2017) att sannolikheten att diesel             
fasas ut inom 50 år är liten. Användningen av flytande förnybara drivmedel är nästintill direkt               
applicerbara i dagens motorer och kan därför tänkas komma användas mer.  
 



I graferna antas att en förbättring av batterikapaciteten kommer ske, vilket innebär att eldrift              
kommer spela större roll inom lantbruket, främst för mindre maskiner. Om det inte sker en               
omfattande utveckling inom en överskådlig framtid så kan det istället tänkas att biogas kommer              
dominera marknaden för mindre maskiner. För att vätgas ska bli ett framstående drivmedel krävs              
en markant teknikutveckling. Även om tekniken skulle finnas kommer det ta lång tid innan en               
vätgasdriven traktor skulle finnas på marknaden till konkurrenskraftigt pris. Det är viktigt att ha i               
åtanke att graferna representerar hur vi tror att utvecklingen kommer ske framöver och grundar              
sig i intervjuer och litteraturstudie. Att fossila bränslen kommer fasas ut ur lantbruket är något               
som är tämligen säkert även om det är osäkert hur lång tid det kommer ta samt vilka bränslen                  
som kommer att ersätta dieseln.  
 

 
Figur 6. En översiktlig bild av en vision av framtidens drivmedel i Sverige. Den procentuella               
fördelningen av framtidens el-, biobränsle- och fossildrift i det svenska lantbruket. 
 



 
Figur 7. En detaljerad bild av framtidsvision av drivmedel i Sverige. 
 
 
Utvecklingsområden och framtidsprojekt 
Det finns flera projekt i Sverige som drivs i syfte att utreda och utveckla teknik som används                 
inom det svenska jordbruket. I denna rapport har vi bland annat berört MEKA-projektet som var               
en satsning från regeringen i syfte att utreda hur bra dual-fuel teknik fungerar i traktorer.               
MEKA-projektets slutsats var att tekniken fungerar i praktiken och att klimatpåverkan från            
traktorerna kunde minskas med 40 %. Det konstaterades också att tekniken behöver            
vidareutvecklas och få bättre stöd från regeringen för att nå ännu bättre resultat. MEKA-projektet              
understryker vikten av att bepröva ny teknik för att bli ett realistiskt alternativ för lantbrukare, ett                
ansvar som ligger hos regeringen och stämmer väl överens med exempelvis livsmedelsstrategin            
(Regeringskansliet 2017). 
 
Ett ytterligare exempel på projekt är Östgötamodellen som utredde möjligheterna kring en            
omställning från fossila bränslen till RME. En av slutsatserna var att vid omställning från diesel               
till förnybara energikällor kan en gård av storleken 100 ha minska sina klimatpåverkande utsläpp              
med 68 %. För att kunna utvärdera hur en ny teknisk lösning kommer fungera i praktiken är det                  
av största vikt att förändringen testas och utvärderas för att säkerställa att resultatet är              
tillförlitligt. 
 
 
  



Slutsats 
Utifrån projektet konstateras att ny teknik behöver göras mer tillgänglig för lantbrukare, bland             
annat i form av subventioner och ett bredare utbud av fossilfria alternativ inom             
maskinförsäljning. De förnybara drivmedel som finns tillgängliga för lantbruksmaskiner idag är           
främst biodiesel, men i framtiden inkluderas förhoppningsvis även vätgas och ren eldrift i större              
utsträckning. Samtliga kan produceras inom Sveriges gränser, vilket leder till en högre            
självförsörjandegrad. Från intervjuer med lantbrukare framkom att investeringsviljan finns         
gällande förnybara energikällor, men det saknas ofta lättillgänglig information och realistiska           
alternativ på marknaden. Riktade subventioner från regeringen skulle föranleda lantbrukare och           
maskinproducenter att göra investeringar som tidigare ansetts vara för riskabla. För att nå en              
högre självförsörjandegrad inom det svenska lantbruket krävs följande: 
 

● Tekniska lösningar för lokala solpaneler inom lantbruk behöver göras lättillgängliga och           
mer lönsamma.  

● Framtidens teknik inom lantbruksmaskiner behöver vidareutvecklas och testas för att bli           
kommersiell. 

● Utfasning av fossila drivmedel genom omedelbart bredare bidrag från forskningsinstitut          
och regering till förmån för effektivare produktion av förnybara drivmedel, främst           
syntetisk- och biodiesel. 

● För att öka självförsörjandegraden på längre sikt krävs satsningar för att utveckla            
tekniken inom bränsleceller och batterier för lagring av el. Batterier med betydligt högre             
lagringskapacitet än de som finns idag skulle kunna revolutionera marknaden. 

● Riktade subventioner från regeringen i form av skattereduktion till förmån för förnybara            
drivmedel och solel. Samarbete med EU som gynnar en omställning till mer förnybar             
energi. 

● För att reducera energiförbrukning och minska klimatpåverkan bör stallgödsel användas i           
så hög grad som möjligt medan handelsgödsel bör ses mer som ett komplement. 

● Produktionsprocessen av svenskt handelsgödsel behöver energieffektiviseras för att        
minska den totala energianvändningen inom lantbruket samt öka produktionen för att           
täcka Sveriges behov av handelsgödsel.  
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Projektplan 
 
Medlemmar 
Louise Bartek, Lovisa Eriksson, Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg, Hampus 
Vestman. 
 
Inledning 
I Sverige sker stor import av både livsmedel och fossila bränslen, vilka sedan används inom 
jordbruk. Om det i framtiden skulle uppstå en politisk eller klimatrelaterad kris skulle detta 
innebära att den svenska befolkningen står utan mat. För att undvika en rikstäckande katastrof 
och omfattande svält är det relevant att undersöka vilka möjligheter det finns att vid 
användning av enbart de resurser som finns inom Sveriges gränser erhålla ett fungerande 
jordbruk, dvs ett självförsörjande jordbruk. Detta kan vara intressant även om landet inte 
befinner sig i en krissituation, då ett självförsörjande jordbruk skulle innebära en utökning 
och optimering av befintliga resurser i Sverige. Att nyttja de resurser som finns i Sverige 
skulle alltså kunna generera ekonomisk vinning, då lokala möjligheter annars riskerar att gå 
till spillo. Att fasa ut fossila bränslen skulle även vara positivt ut ett klimatperspektiv, om den 
ersätts av förnybara alternativ. 
 
Syfte 
I detta projekt undersöks möjligheten att kombinera en eldriven maskinpark med lokala 
solanläggningar för att uppnå ett självförsörjande jordbruk i Sverige. Målet är att kunna 
presentera en, eller flera alternativa lösning(ar) på hur ett större jordbruk kan bli helt eller 
delvis självförsörjande.  
 
Frågeställning 
Kan Sverige bli självförsörjande med avseende på el genom en eldriven maskinpark som 
försörjs av lokala solanläggningar?  
 
Frågeställningar som kommer användas för att leda fram till målet. 

● Vilka alternativa drivmedel finns det för fossila bränslen? 
● Vilka metoder finns för att producera el på lokal nivå? 

○  Vad finns det för småskaliga/lokala lösningar idag?  
○  Finns det möjlighet att införa dessa lösningar på storskalig nivå? 

●  Vad krävs teknikmässigt för en omställning till ett energimässigt självförsörjande 
jordbruk? 

● Vad tycker lantbrukarna inför en omställning till fossilfria bränslen?  
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Sammanfattning 
I denna rapport definieras delar av metoden samt en översiktlig tidsplan i ett Gantt-schema              

för projektet. 

 
 
 
 

 



 

 
Metod 

Information kommer främst att införskaffas via en litteraturstudie samt via intervjuer med            

berörda parter för att undersöka hur tankarna går kring förnyelsebar energi i jordbruk. Det              

viktigaste i denna studie är att undersöka hur intresset ser ut idag och vad det finns för                 

möjligheter att fasa ut fossila bränslen. För att få så stor bredd som möjligt kommer flera                

aktörer att intervjuas, önskvärt är att få åsikter från både små- och storskaliga jordbruk och               

både djurhållnings- och spannmåls lantbrukare. Kontaktuppgifter fås från handledare från          

STUNS energi och vid behov har gruppmedlemmarna egna kontakter. Litteratur såsom           

rapporter och artiklar kommer att sökas efter i olika databaser; google scholar, Uppsala och              

SLU bibliotek. Dessa sammanställs i en litteraturstudie som ligger till grund för arbetet även              

om det kommer behövas kompletteras vartefter arbetet fortskrider. Eventuellt dataanalys av           

siffror och kostnader för befintligt jordbruk och omställning från bränsledrivna maskiner till            

eldrivna.  

 

Själva grupparbetet är uppstyrt på så sätt att möten kommer att hållas varje måndag, onsdag               

och fredag för att kunna samla upp gruppen på bästa sätt. Arbetet delas upp löpande mellan                

gruppmedlemmar beroende på intresse och hur mycket resurser som krävs till           

arbetsuppgiften. Detta beror på att handledarna på STUNS Energi önskar ett dynamiskt            

arbete som grundar sig i en bredare litteraturstudie som sedan mynnar ut i ett mer avgränsat                

område. Allt arbete som gjorts under veckan stäms av och ev. kan arbetsuppgifter omfördelas              

vid behov, vem som gör vad skrivs upp i ärendeloggen. Angivna mallar för rapporter och               

protokoll kommer att följas och det mesta av arbetet kommer att skrivas i google docs samt                

latex för mer komplexa rapporter. Slutrapporten kommer gemensamt skrivas i latex och            

laddas upp som pdf. 

 

Handledare från universitetet finns till gruppens hjälp för att ge stöd samt säkerställa att              

kursmålen uppfyll. Vidare finns även handledare från projektets beställare, STUNS energi,           

till förfogande för att leda arbetet i rätt riktning. Senare under våren, troligtvis i början på                

maj, kommer handledarna från STUNS energi att anordna ett tillfälle för övning av             

presentation och pitcha vårt arbete till relevanta aktörer. 
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Intervjufrågor till Lantbrukare 

Om verksamheten 
1. Vad har du/ni för verksamhet? Djurhållning/spannmål? 
2. Heltid/deltid/hobby? 
3. Hur många hektar är gården på? 
4. Hur många djur har du/ni?  
5. Hur många fordon/maskiner och av vilken typ samt vilket bränsle används? (skördetröska, traktor, 

biodiesel osv.)  
6. Med hur många års mellanrum brukar ni generellt byta ut er maskinpark? (alltså hur länge håller en 

traktor, tröska mm.) 
7. Skulle du/ni kunna estimera ungefär hur stor takyta ni har till ladugård/maskinhall? Vilket väderstreck 

ligger de i (lämpliga för solceller)? 
 
Energiförbrukning och elanvändning 

8. Hur mycket energi/el gör ni av med? Årlig elförbrukning? 
9. När på året gör du/ni av med mest el? 
10. Vad använder du/ni för typ av energi/elproduktion idag? 

 
Förnybar energi och omställning 

11. Hur ser du/ni på att byta ut fossilt mot förnybar energi inom ert lantbruk? Är det något som är viktigt 
för er? Vilka resurser skulle du/ni kunna tänka dig att lägga ner på att få till en omställning till enbart 
förnybara energikällor och bränslen inom ditt företag? Vad skulle låneräntan för en ny traktor gå på? 

12. Är det någon speciell typ av energiproduktion du ser mer positivt/negativt till? T.ex. hur känner du för 
att ha ett vindkraftverk i närheten eller att ha solceller på ditt tak/fält?  

13. Kan de tänka sig att ev gå ihop med närliggande gårdar och offra lite åkermark för 
solanläggningar/vindkraft? Finns det några krav? 

 
Framtiden och en eventuell krissituation 

14. Har gården gått igenom någon typ av kris tidigare då resurser/råvaror tog slut?  
15.  Har du/ni funderat på hur er verksamhet skulle se ut vid eventuell kris och spärr på import av fossila 

bränslen (olja)? Hur viktigt är det att vara självförsörjande och ha ett reservlager med mat/drivmedel?  
16. Vem har ansvar för en ev. kris och se till att Sverige kan vara självförsörjande? 

 
Övrig information 

17. Är det okej att vi använder dessa uppgifter och ert namn i vår rapport? 
Fullständigt namn, gårdsnamn samt intervjudatum 
(anges som en fotnot i rapporten, se slu-webben) 
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Aktör Ansvarig Kontaktperson Telefon Mail Besöksadress Kontaktdatum Mötesdatum Kommentar Länkar
Kalmar Global Lovisa

Roslagsmjölk Lovisa 0173-761290 info@roslagsmjolk.se Väddö? 4 april, inget svar

Lövsta Kött Lovisa Julia Österberg 018-671457 info@lovstakott.se Funbo-Lövsta 129, 755 97 Uppsala 4 April 7 april 9-10 Sväng av mot Lövsta, åk 3 km, SLU flaggor utanför entren. ring på klocka till driftkontor, en trappa upp. Mats Persson heter hanonsd efter 12

Andersson&Tillman Lovisa 018-12 41 42 info@andersson-tillman.se Danmarksgatan 24, 752 23 Uppsala systerbolag till ovanstående torsd innan 10, efter 15

Almunge kött Lovisa 0174-213 75 info@almungekott.se Almunge Göran Karlsson: 0705-521195 hela fredag
Väddö Gårdsmejeri Lovisa info@vaddogardsmejeri.se Väddö Har inte  tid
Senneby Trädbgård Lovisa Dan Johansson och Britt-Inger Nilsson070-39 27 889 info@sennebytradgard.nu Senneby Trädgård, Sennebyvägen 53, 764 92 VÄDDÖ 4 April 7 april 9.00

Kell Sjelin Lovisa 018-35 04 00/070-635 04 71kjell.sjelin@telia.com Hånsta 74, 743 92 Vattholma 4 April 6 april 10.30

Wåge Forsberg Lovisa
Sjöhagens Gårdsväg 10
764 91 Väddö

Anders Wikman? Lovisa
Varberg energi Lovisa
LRF-mälardalen Anna måndag, tisdag, onsdag
HF (liknande förening som LRF) Anna
Gårdar med kosläpp: Anna
Sju Gårdar, Stabby Anna Elisabeth Gauffin 0705-360 361 elisabeth.gauffin@sjugardar.se Stabby Gård 3 April De kan inte träffas
Gods och gårdar Anna Tina Klingspor tina.klingspor@gmail.com Gillberga Prästgård (Eskilstuna)
Arla Anna Ulrica Carlsson 073-6298488 Mailat 4 april Hon svarar förhoppningsvis på mailet den 5 april
Grådö mejeri Anna Berith Serenius 072-566 77 99 berith.serenius@gradomejeri.se Mejerivägen 4, Hedemora Inget svar x2 (3 april)
Lantmännen Maskin Anna Johan Mårtesson 010 - 556 20 11 Åkaregatan 11, 754 54 Uppsala 3 April vard. 7:00-16:30 http://www.lantmannenmaskin.se/sv/om-oss/har-finns-vi/uppsala/
Traktor Nord AB Anna 018-183085 butiken@traktornord.se Lövstalöt 755 93 Uppsala Behövs kanske inte om vi ska till Lantmännen http://www.traktornord.se/Kontakt.htm
Härvesta Gård AB Anna 0171-465012 Örsundsbro, Uppsala län Numret används inte... Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
Ledinge Säteri Anna Fredrik Wallin Utanför Knivsta 3 April 10 april kl 10:00 Vi ska ringa innan vi åker! 

Lantmännen Anna Katrin Wallin, säljare 010-5561994 De får inte ge ut kunduppgifter (dvs nr till bönder)
Ramsjö Gård Anna Anders och Karin Berlin018-370921 karin.d.berlin@telia.com Ramsjö 105, 743 63 Björklinge 3 April 6 april kl 9:00 Inte senare än kl 9:00 http://www.ramsjogard.net/om-oss.html
Länsstyrelsen? http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/Pages/default.aspx

mailto:berith.serenius@gradomejeri.se
http://www.lantmannenmaskin.se/sv/om-oss/har-finns-vi/uppsala/
http://www.traktornord.se/Kontakt.htm
tel:0171-465012
http://www.allabolag.se/verksamhet/odling-av-spannmal-utom-ris-baljvaxter-och-oljevaxter/01110
mailto:karin.d.berlin@telia.com
http://www.ramsjogard.net/om-oss.html
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/Pages/default.aspx


Kontaktark för intervjuer
Ett självförsörjande jordbruk
L-04

Aktör Kontaktperson Telefon Mail Besöksadress Kontaktdatum Mötesdatum

Ledinge Säteri Fredrik Wallin 073-938 17 49 fredrik@ledingelantbruk.se Ledinge Säteri
 Knivsta 3/4-2017 10/4-2017

Ramsjö gård Anders och Karin Berlin 018-37 09 21 karin.d.berlin@telia.com Ramsjö 105
 743 63 Björklinge 3/4-2017 6/4-2017

Lantmännen Maskin AB Fredric Carlsson 010-556 20 11 fredric.carlsson@lantmannen.com Åkaregatan 11
 754 54 Uppsala 3/4-2017 7/4-2017

Roslagsmjölk Fredrik Reinsson 070-341 27 62 info@roslagsmjolk.se - 4/4-2017 11/4-2017

Lövsta kött/SLU forskningscentrum Mats Pehrsson 081-67 14 57 info@lovstakott.se Funbo-Lövsta 129
 755 97 Uppsala 4/4-2017 7/4-2017

Senneby Trädgård Dan Johansson och
Britt-Inger Nilsson 070-392 78 89 info@sennebytradgard.nu Sennebyvägen 53

 764 92 Väddö 4/4-2017 7/4-2017

Kjell Sjelin Kjell Sjelin 018-35 04 00
070-635 04 71 kjell.sjelin@telia.com Hånsta 74

 743 92 Vattholma 4/4-2017 6/4-2017

Wåge Forsberg Wåge Forsberg 0176-509 72
0708-11 73 80 w.forsberg@roslagen.com Sjöhagens Gårdsväg 10

 764 91 Väddö 4/4-2017 7/4-2017

mailto:fredrik@ledingelantbruk.se
mailto:karin.d.berlin@telia.com
mailto:fredric.carlsson@lantmannen.com
mailto:info@roslagsmjolk.se
mailto:info@lovstakott.se
mailto:info@sennebytradgard.nu
mailto:kjell.sjelin@telia.com


  

  

Självständigt arbete i miljö- 

och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Arbetsdokument 

Dokumentkod 

W-17-59 / L-05 

Datum 

2017.04.06 

Ersätter 

  Författare 

Carin Hayer och  Louise Bartek 

Handledare 

Björn Claremar 

Rapportnamn 

Generella intervjufrågor maskin 

 

 
 

  



Intervjufrågor 

Specifikationer 

1. Vilken ränta brukar lantbrukarna få när de lånar för inköp av maskiner? 

Har ni koll på i vilken storleksordning jordbrukarna brukar låna för? 

  

2. Vad kostar eran toppsäljare, om ni har en sådan? 

 

Tekniska lösningar 

3. Ser ni ett intresse från köparna angående ny teknik? Vätgas eller eltraktorer etc.  

 

4. Vad finns det för tillgänglig teknik/fordon på marknaden om man som lantbrukare vill ha ett 

eldrivet fordon? Går det att få tag på om man är villig att investera? 

 

5. Finns det en möjlighet att genom att byta ut enstaka delar i jordbrukarnas redan fungerande 

traktorer för att anpassa dem efter nya tekniker?  

 

6. Hur mycket känner ni att ni kan påverka utvecklingen, ny teknik, påverkar vilka traktorer som 

tas in eller är det mer lantbrukarna? Hur kunniga är lantbrukarna inom maskiner, ex vet de 

exakt vilken traktor de vill ha, eller rådfrågar dom mycket?  

 

7. Vi har läst att New Holland är ett företag som satsar mycket på framtidens teknik och 

alternativa drivmedel. Dom har exempelvis NH
2 (2009) som konceptidé och New Holland 

CNG (2016, baserad på en T6) som finns i produktion/ test. Är det något som du tror kommer 

att komma ut i butik inom en snar framtid? 

Bränsle 

8. Vilka bränslen är möjliga att driva de traktorer ni säljer med?  

(på New Hollands hemsida anges att samtliga traktorer som är utrustade med deras motor är 

utvecklade för att kunna drivas med bränsle som består av upp till 100% biodiesel, fungerar 

detta i praktiken?) 

 

9. Finns det något förnybart bränsle som ni tror kommer användas mer i framtiden? 

 

10. Finns det något bränsle ni tror helt kommer försvinna?  

 



 

  
Självständigt arbete i miljö- 

och vattenteknik 15 hp 

  Dokumenttyp 
 Arbetsrapport 

  Dokumentkod 
  W-17-59/ L - 06 

  Datum 
  2017.04.06 

  Ersätter 

    Författare 
  Lina Skilberg 

  Handledare 
  Björn Claremar 

  Rapportnamn 
  Intervjusvar Ramsjö 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Anders och Karin Berlin driver andelsföretaget Ramsjö Gård där de producerar grönsaker och             
olika sorters spannmål av äldre sorter genom ekologisk och KRAV-certifierad odling.           
Andelssystemet eller det konsumentstödda systemet CSA - Community Supported         
Agriculture innebär att konsumenterna köper in sig och prenumererar på en andel av skörden. 
Gården är belägen i Björklinge utanför Uppsala. 

  



Intervju: Ramsjö Gård 
Namn Anders och Karin Berlin 

Område Björklinge 

Datum för intervju 2017.04.06 

Verksamhet på gården Grönsaker, en del äldre spannmålssorter. 

Heltid/deltid Heltid. 

Hektar mark 50 hektar odling spannmål, 3-4 hektar odling + 
lite skog. 

Vid djurhållning, vilka djur - 

Antal fordon och dess drivmedel Speciella maskiner för grönsaksodling, drivs på 
miljödiesel. 

Hållbarhet maskinpark Tekniskt sett 50 år - redskapsbärare som ej 
tillverkas idag är extra viktiga att bevara. 

Ladugårds/maskintak i lämpligt väderstreck? Ja, snett emot norr/södergående väderstreck. 

Årlig el/energiförbrukning? 
Diselförbrukning? 

Uppskattat ca 35-40 MW/år, diesel ca 2,5 kubik 
(ungefär så mycket som det går ner i tankarna). 

När på året görs det av med mest el? El går åt mest under våren (uppvärmning av 
plantor) och lite under hösten. Sommarperioden 
går det åt mycket diesel. 

Vad används för el idag? Grön el. 

Ekologiskt? Ja. 

 
På Ramsjö Gård ser man positivt till en omställning till förnyelsebar energi inom jordbruket.              
De själva har funderat på att installera solpaneler men känner att tiden är en bristande resurs                
och att det tidigare inte har funnit någon passande teknik. Installation av vindkraft hade också               
varit ett alternativ men gården är belägen nära ett samhälle vilket minskar möjligheterna för              
ett genomförande då det finns lagar kring avstånd till bostadshus. 
 
Intresset för förnyelsebar energi på gården är stort, en del av deras grönsaksbäddar är av               
mindre storlek och behöver inte så kraftfulla maskiner för att bruka. Maskinerna behöver inte              
arbeta så snabbt och skulle därför kunna drivas med t.ex. solel.  
Anders anser inte att de har ett självständigt jordbruk idag och att det behöver spridas ny                
marknadsteknik. En omställning till förnybart kanske inte är lönsamt till en början, men i alla               
fall en energiinvestering i rätt riktning. När det gäller att gå ihop flera gårdar för att installera                 
en större energi/el-anläggning tillsammans känner han att intresset från de ekologiska           



gårdarna är stort men att det är för stora avstånd mellan gårdarna. De konventionella              
lantbrukets intresse tycks vara mindre när det gäller förnyelsebar energi.  
 
Ansvaret för att jordbruket i Sverige ska bli mer självförsörjande anses ligga huvudsakligen             
hos konsumenten då det är de som påverkar vilken riktning jordbruket ska gå. Lantbruket å               
andra sidan kan till viss del uppmuntra konsumenter att välja mer miljömedvetet. 



 

  
Självständigt arbete i miljö- 

och vattenteknik 15 hp 

  Dokumenttyp 
  Arbetsrapport 

  Dokumentkod 
  W-17-59/ L - 07 

  Datum 
  2017.04.12 

  Ersätter 

    Författare 
  Lovisa Eriksson 

  Handledare 
  Björn Claremar 

  Rapportnamn 
  Intervjusvar Kjell och Ylwa Sjelin 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Kjell och Ylwa Sjelin är väldigt medvetna när det gäller miljö och hållbarhet och har stor insikt i                  
nya tekniker, så som vätgasdrivna traktorer, keyline design, vakuumisolering och mycket mer. På             
gården har de förutom växtodling får, kor, gris och värphöns. Samtliga djur går ute året om på                 
åkermark med flyttbara stallar utan uppvärmning, förutom värphönsen som får värme vintertid.            
Gården gör av med ca 50 MWh per år och den el de köper in är från vindkraft, det egna huset                     
värms med ved. De är väldigt intresserade av solenergi och anser att perenna växter, kolinlagring               
och bra vattenhållning är viktiga ämnen och parametrar för ett hållbart och självförsörjande             
jordbruk.  
  
 



 

Intervju: Hånsta Östergärde 
 

Namn Kjell Sjelin 

Adress Hånsta, Vattholma 

Datum för intervju 2017.04.06 

Verksamhet på gården Djurhållning, skog och spannmål 

Heltid/deltid Heltid 

Hektar mark Brukar 160 ha, 10 ha betesmark, 57 ha skog 

Vid djurhållning, vilka djur Värphöns, får, gris och dikor 

Antal fordon och dess drivmedel Ca 10 st traktorer, diesel (5%  RME) 

Hållbarhet maskinpark Byts ej ut, repareras och underhålls 

Ladugårds/maskintak i lämpligt väderstreck? Ja, söderläge 

Årlig el/energiförbrukning? (Dieselförbrukning?) 45-50 MWh 

När på året görs det av med mest el? Vinterhalvåret 

Vad används för el idag? Köper in vindkraft 

Ekologiskt Ja 

 
 
Kjell och Ylwas ekologiska gård ligger utanför Vattholma. De är väldigt medvetna om vad              
hållbarhet innebär och tänker framåt när det gäller energieffektivitet. Idag har Kjell och Ylva ett               
solfångartak som värmer upp luft för att torka spannmål och anser att det har varit en av deras                  
bästa investeringar. De har funderat på att sätta upp solpaneler på tak i lämpligt läge men har                 
ännu inte hunnit så långt utan de köper in vindkraft. En stor del av elen går till att värma upp ett                     
hus där volontärer som arbetar på gården bor, utöver det är det endast värphönsen som behöver                
ha uppvärmt. Får, gris och kor går ute året om på betes- och åkermark och har flyttbara stallar.                  
Samtidigt som det då krävs mindre energi bidrar djuren till att bearbeta och förnya marken.               
Foderåtgången är dock högre än vid traditionell djurhållning då djuren behöver mer mat vid              
kallare temperaturer men detta foder består av bete, grovfoder, hö, ensilage med mera som ändå               
finns i överflöd.  

 



Något som är viktigt och intressant för Kjell är användandet av perenna växter som minskar               
energianvändningen. Dessa växter kan ta upp mer vatten än annuella växter vilket gör att mindre               
vatten går förlorat ut i diken. De är dessutom mer tåliga, näringsläckage minskar, de lagrar in kol                 
och framförallt behövs ingen energi läggas på att så nytt varje år. Det finns naturligtvis               
svårigheter med perenner och dessutom har mycket energi lagts på att ta fram bra och               
motståndskraftiga annuella växter, något som inte har gjort i samma utsträckning för perenna             
växter. De använder även baljväxter för att fixera kväve på gården.  
 
Kjell har stort intresse för ny tekniker och verkar tycka om att ligga i framkant med kunskap om                  
dessa. Något som han anser att många fler lantbrukare borde känna till är keyline design. Det är                 
ett verktyg som används för att på ett speciellt sätt tubulera åkermark och skapa fåror vilket gör                 
att en mycket större del av vattnet stannar kvar och sprids ut på marken istället för att rinna ut i                    
diken. Tekniken går ut på att skapa svagt sluttande fåror på de torra åsarna vilket bidrar till en                  
bättre vattenhållning och mindre avrinning av växtnäring då vattnet stannar kvar på åkrarna             
istället för att rinna av i diken och dalar. Detta verktyg är ingen stor investering för lantbrukare                 
men problemet är alltså att information och kunskap inte spridits ut.  
 
Som tidigare nämnts är de positivt inställda till solenergi medan de är mer tveksamt inställda till                
bioenergi. Detta då råvarorna till bioenergi ska räcka till mycket mer än just energi. Dvs skog                
och växter ska räcka till virke, mat, djurfoder, kolinlagring samt rik biologisk mångfald.  
För närvarande används diesel med inblandning på 5% RME som drivmedel till traktorer och              
maskiner men i framtiden hoppas de att vätgasdrivna eller andra fossilfria maskiner kommer ut              
mer på marknaden och de hoppas kunna införskaffa en sådan traktor. Vissa handhållna maskiner              
på gården är dock batteridrivna. 
 
Miljön och hållbarhet är ett återkommande tema under intervjun och det är viktiga ämnen för               
både Kjell och Ylwa. De anser sig själva vara en belastning för miljön och bryter ned mer än de                   
bygger upp, något de försöker arbeta på att förbättra. De anser att fokus vad gäller matproduktion                
bör ligga på hur det görs i motsats till att mer ska produceras. Om rätt livsmedel produceras på                  
rätt sätt och omfördelas bra över hela jordens befolkning kan klimatpåverkan minska samtidigt             
som färre människor behöver svälta.  
 
De ser positivt på en omställning från fossila energikällor till förnybara och anser att det               
egentligen är gemene mans ansvar att se till att denna omställning sker. Det kommer behövas               
direktiv och åtgärder från politiken men samtidigt agerar de utifrån vad befolkningen anser vara              
viktigt, det är en komplex men viktig fråga som på något sätt måste lösas. Skulle importen av                 
fossila bränslen stoppas helt skulle i princip hela lantbruket stanna i och med att det inte finns                 
mycket reserver. På gården har de dock sparat gamla verktyg som kan användas för att bruka                
marken med häst och de har alltid ett ca 50 ton lager spannmål när det är dags för skörd på                    

 



hösten. De har även möjlighet att pumpa upp vatten från brunn om det skulle behövas. De anser                 
att beredskapen i Sverige i allmänhet är relativt dålig och det är otroligt viktig fråga som bör                 
hanteras snarast. För dem och andra lantbrukare finns det dock begränsade medel för att göra               
något åt detta. De tror inte heller att människor kommer agera speciellt mycket om de inte känner                 
att det påverkar just deras omedelbara omgivning och liv, något som de förstår men ser många                
problem med.  

 



 

  

Självständigt arbete i miljö- 
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  Dokumenttyp 

 Arbetsrapport 

  Dokumentkod 

  W-17-59/ L - 08 

  Datum 

2017.04.07 

  Ersätter 

    Författare 

  Anna Lindholm,  Louise Bartek, Carin Hayer 

  Handledare 

  Björn Claremar 

  Rapportnamn  

  Intervjusvar SLU Forskningscentrum, Lövsta 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 

På SLU Forskningscentrum bedrivs produktion, utbildning och forskning. Inom         

verksamheten finns mycket integrerad ny teknik, som möjliggör forskningsverksamheten. På          

gården finns mjölkproduktion, svin samt fjäderfän i ett varierande antal då de främst används              

till forskningsprojekt samt odling.  

 

Det finns en stor solpanelsanläggning på ladugårdstaket och en biogasanläggning som delvis            

försörjs av det gödsel som produceras från djurhållningen. Detta gör dem nästintill            

självförsörjande med avseende på solel och biogas. Från biogasanläggningen utvinns även           

fjärrvärme som används för att värma upp stallarna samt kontor- och konferensavdelningen.  



Intervju: SLU Forskningscentrum 

 

Namn Mats Pehrsson, driftchef 

Adress SLU Forskningscentrum,  Funbo-Lövsta 27,  

755 97  Uppsala 

Datum för intervju 2017.04.07 

Verksamhet på gården Forskning, djurhållning 

Heltid/deltid Heltid 

Hektar mark 1300 (djur och odling) 

Vid djurhållning, vilka djur 270 mjölkkor 

270 kalvar (ungdjur) 

110 suggor 

2500 slaktgrisar 

Ca 500 höns 

Antal fordon och dess drivmedel 1 Traktor, 2 hjullastare, 2 minilastare, 

fodertruck, 2 personbilar som drivs med diesel 

samt 1 fodertruck som går på ecopar 

Hållbarhet maskinpark ca 10 år, för att ha tillgång till nyaste tekniken 

Ladugårds/maskintak i lämpligt väderstreck? Ja, nästan söderläge (7 grader avvikande 

västerut i förhållande till söderläge) 

Årlig el/energiförbrukning? 

(Dieselförbrukning?) 

2 500 MWh (inkl konferensdel) 

(uppgifter från 2014) 

När på året görs det av med mest el? Elförbrukningen är relativt konstant över året, 

högst förbrukning i juli-augusti. 

Fjärrvärmeförbrukningen är som störst under 

vinterhalvåret (till uppvärmning)  

Vad används för el idag? Solel och biogas (nästintill självförsörjande) 

Dimension av solpaneler 50 x 11 m2  

Producerad el från solpaneler - 

Producerad el från biogasanläggningen 4 GWh/år (uppgifter från 2014) 

Ekologiskt Nej 



Solcellsanläggningen på ladugårdstaket är installerades i januari/februari år 2017, vilket          

medför att det är svårt att förutsäga effektiviteten då solinstrålningen ännu inte nått sitt max.               

Det är dock inte SLU som har möjlighet att enhälligt bestämma vilket elpoduktionssätt som              

ska försörja verksamheten eftersom anläggningen är hyrd.  

På SLU Forskningscentrum finns redan ett brett miljötänk och de strävar efter att minska              

klimatpåverkan. Dock är anläggningen begränsad av bestämmelser kring smittspridning,         

vilket innebär högre krav på anläggningen i form av ventilationssystem och avfallshantering            

samt att det är svårare att samarbeta med andra gårdar.  

Det stallgödsel som produceras från djurhållningen transporteras till en närliggande          

biogasanläggning och rötas tillsammans med gräsmaterial från närområdet. Biogasen som          

kommer från biogasanläggningen används i sin tur för att värma upp och förse djurstallarna              

med el. I övrigt så försörjs anläggningen med lokala solceller samt vind- och             

vattenkraftsanläggningar som finns längre norrut.  

Tjänstebilarna drivs av fossila bränslen, men driftchefen Mats tror att nästa stora omställning             

är att skaffa tjänstebilar som går på el samt att sätta upp laddstolpar vid anläggningen. Detta                

skulle medföra en ökad produktion av grön el och komma steget närmre SLU:s miljömål att               

bli helt fossilfria.  



 

 

Självständigt arbete i miljö-  
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  Författare 

Louise Bartek, Carin Hayer, Anna Lindholm 

 Handledare 

 Björn Claremar 

 Rapportnamn 

 Intervjusvar Lantmännen Maskin AB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Lantmännen Maskin AB är ledande inom lantbruksmaskiner och har stort fokus på hållbar miljö.              

De använder sig av solpaneler på taken för att bli mer energimässigt självständiga samt säljer               

maskiner som uppfyller de aktuella miljökraven. På Lantmännen Maskin AB säljs det mesta             

som behövs för en lantbrukare, allt från reservdelar till maskiner samt begagnat och nytillverkat.              

De är i huvudsak återförsäljare av Fendt- och Valtra-traktorer varav deras mest sålda traktor är               

tillverkad av Valtra. Alla maskiner på Lantmännen Maskin AB har motorer som drivs med              

diesel. Inom svenskt lantbruk förekommer få maskiner som drivs på något annat än diesel, främst               

för att tekniken inte är tillräckligt utvecklad i förhållande till tillverkningskostnaden.  

 

Vid inköp av maskiner kan konsumenten vända sig antingen till en privat bank eller till               

Lantmännen Finans för att ta lån, då ett jordbruksmaskin är en stor investering. En              

jordbruksmaskin kan hålla i ca 10 år, men ofta längre, innan den säljs vidare. 



Intervju: Lantmännen Maskin AB 

Namn Fredric Carlsson, Anläggningsansvarig 

Adress Åkaregatan 11, 754 54 Uppsala 

Datum för intervju 2017.04.07 

Verksamhet Maskin- samt reservdelsförsäljning 

Generell livslängd hos jordbruksmaskiner Ca 10 år 

Låneränta 0,69 % vid inköp av ny maskin 

Storlek på traktor Ca 70 - 350 hästkrafter 

 

Fredric har upplevt att eltraktorer kommer mer och mer även om det inte dagsläget finns någon                

ute i handeln. Intresset från kommuner och den offentliga sektorn är generellt större när det               

kommer till nya tekniker med en lägre miljöpåverkan. Detta då det finns ett högre krav på den                 

offentliga sektorn än på enskilda lantbrukare med avseende på miljövänligheten. För att            

lantbrukare ska få använda sina traktorer vid t.ex. snöröjning finns det vissa restriktioner, så som               

att det ska vara miljömotorer av klass 4. När lantbrukarna köper nya traktorer vill de ha                

möjligheten att hyras in för snöröjning vilket innebär att de skaffar miljömotorer. Kommunens             

krav spelar alltså stor roll för utvecklingen.  

 

Enligt Fredric köper många lantbrukare primärt maskiner tillhörande det märke som de alltid             

använt, istället för att vända sig till andra märken med en potentiellt högre miljöstandard. Många               

konsumenter är mycket teknikintresserade och medvetna om vilken typ av maskin de är i behov               

av, men väljer ofta att ta in offerter från olika försäljare inför investeringen. Han upplever att                

Lantmännen Maskin som försäljare i viss mån kan styra konsumenterna mot ett mer             

miljömedvetet val, men att i många fall har konsumenten redan en tydlig uppfattning om vad de                

vill ha. Dessutom upplever han att det inte finns så många tillgängliga tekniker på marknaden               

som är praktiskt användbara för konsumenterna. Ny teknik måste fungera för att vara ett              

alternativ vid investering, så även om konsumenterna skulle vilja använda miljövänliga maskiner            

saknas ett ändamålsenligt och ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. 

 

Inom en överskådlig framtid tror inte Fredric att jordbruket kommer sluta använda sig av diesel.               

Detta beror mycket på att marknaden för traktorer är relativt liten jämfört med t.ex. bilindustrin               

vilket innebär att det tar längre tid att kommersialisera nya tekniker. Inom lantbruket krävs ofta               

mer kraftfulla och tunga maskiner som drar mer energi, vilket i dagens läge skulle innebära att                



enorma batterier skulle krävas vid eldrift. Han ser ändå fördelar med eldrivna traktorer då dessa               

är mer miljövänliga samt kräver betydligt mindre underhåll än traktorer med dieselmotor.  

 

När det gäller Sveriges användning av fossila bränslen inom jordbruket så tror Fredric att “om               

importen av fossila bränslen skulle strypas helt skulle jordbruket inte kunna upprätthållas en hel              

växtsäsong, eftersom nästa allt inom jordbruket är beroende av diesel”. Detta innebär att vid en               

eventuell krissituation skulle det svenska jordbruket potentiellt stå helt stilla. Möjlighet finns att             

blanda in 5% biodiesel i form av RME i diesel motorn för att klara av situationen, men det är upp                    

till varje lantbrukare. 

 

Vid butiken har de installerat en solcellsblomma som ger ca 12-13 kWh/år, men som trots               

förhoppningar på den nya tekniken fungerar den inte som tänkt. Fredric säger att det              

ursprungligen är en bra idé, men att den förmodligen behöver vidareutvecklas för att bli av med                

barnsjukdomar. 
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Sammanfattning 
Wåge Forsberg äger tillsammans med sin hustru Yvonne en gård på fastlandet på Väddö på               
sammanlagt 235 ha mark. Huvuddelen av marken utgörs av skogsmark. Denna sköter de             
själva medan åkermarken är utarrenderad. All odlingsbar mark, inklusive vingården, brukas           
ekologiskt sedan förvärvet av gården 1993. Gården lockar många besökare i och med sin              
vinodling och satsning på grön energi. 
 
  



Intervju: Wåge Forsberg 
Namn Wåge Forsberg 

Område Väddö 

Datum för intervju 2017.04.07 

Verksamhet på gården Privatperson, vinodling 

Heltid/deltid Deltid 

Antal fordon och dess drivmedel 1 dieseldriven traktor 

Ladugårds/maskintak i lämpligt väderstreck? ca 200 kvm i söderläge 

Årlig el/energiförbrukning 30 000 kWh/år 

Vad används för el idag? Egenproducerad el från vind- och solkraft 

 
År 2013 installerades ett mindre vindkraftverk på gården med en maxeffekt på 45 kW.              
Kraftverket är lägre än 26 m högt då det annars krävs omfattande arbete med              
tillståndsansökningar. Köptes från ett Göterborgsbaserat företag som nu gått i konkurs.           
Verket producerar inte lika mycket el som det på förhand utlovades. Priset för vindkraftverket              
var ca 600 000 kr, och det behöver kontinuerligt underhållas för fortsatt drift. Kommer aldrig               
bli en lönsam affär trots goda vindförhållanden på Väddö. Smartare att investera i större              
vindkraftverk då de är effektivare.  
 
År 2015 installerades det på gården solceller ovanpå ca 200 kvm tak i söderläge.              
Anläggningen har en maxeffekt på 28,2 kW och kostade 460 000 kr exklusive 150 000 kr i                 
form av bidrag från staten. Solpanelerna har mycket låg driftskostnad och kommer snabbt bli              
lönsamma, troligtvis inom 6-7 år. Det hade varit aktuellt att utöka solelsproduktionen om             
gårdens generatorer klarat av större belastning. Lönsamheten har inspirerat grannar att även            
de investera i egen solkraft.  
 
Gården genererar ungefär 60 000 kWh/år där sol- och vindkraft i snitt står för lika mycket av                 
produktionen. 30 000 kWh/år av den egenproducerade elen går till att försörja gården så som               
gillestuga, förråd, garage, vinrum, utebelysning mm. Det egna huset värms upp med hjälp av              
bergvärmepump. Överskottselen säljs till Vattenfall för f n 28 öre/kWh. Dessutom har            
anläggningen godkänts av Energimyndigheten och tilldelats elcertifikat under 15 års tid. För            
varje producerade 1000 kWh erhålls ett certifikat. Dessa säljs sedan till Göteborg Energi Din              
El AB mot en ersättning av ca 100 kr/certifikat. För ett par år sedan var detta pris (s k                   
Spotmarknadspris) bortåt 200 kr/certifikat. 
 



Gårdens åkermark håller på att arrenderas ut och har i 26 år använts till ekologisk odling.                
Wåge bedriver för tillfället världens nordligaste småskaliga vinodling som lockar besökare           
från hela europa.  
 
Regeringen måste göra det lättare för privatpersoner att investera i egenproducerad el samt             
sätta press på aktuella aktörer. Även viktigt att kärnkraften fasas ut för att göra övrig               
elproduktion mer lönsam. Wåge tror vidare att omställningen från fossila energikällor främst            
kommer ledas av solkraftens frammarsch. Solceller skulle kunna användas som reklamskyltar           
samt klä husväggar i framtiden. 
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Sammanfattning 
Senneby Trädgård är en ekologisk och KRAV-märkt grönsaksodling som ligger på Väddö            
och drivs av Dan Johansson och Britt-Inger Nilsson. Arbetet med odlingen sker under hela              
året, planteringen börjar redan i januari och det skördas olika typer av rot- och grönsaker hela                
vägen fram till jul. De odlar många olika sorters grönsaker och har därför “lite av allt” som de                  
säljer i sin gårdsbutik och till närliggande butiker. Skogsbruk finns också på gården, där det               
mesta går åt till flispanna eller eget virke. Flispannan kompletterar de installerade            
solpanelerna på ladugårdstaket att värma upp vatten som i sin tur sköter uppvärmningen av              
växthusen. På gården odlas också vall där det skördas hö för försäljning, en del foder säljs i                 
sammarbete till grannmjölkgårdar och i utbyte får de köpa in gödsel till gården.  



Intervju: Senneby Trädgård 
Namn Dan Johansson och Britt-Inger Nilsson 

Område Väddö 

Datum för intervju 2017.04.07 

Verksamhet på gården Grönsaksodling, vallfoderproduktion och 
traditionellt skogsbruk för eget virke, flispanna 
och viss försäljning 

Heltid/deltid Heltid 

Hektar mark Odlar drygt 60 hektar, varav frilandsodling 3 ha, 
potatis 3 ha samt växthus 650 kvm.  

Vid djurhållning, vilka djur - 

Antal fordon och dess drivmedel 4 traktorer varav en till skogsbruk samt speciella 
maskiner till grönsaksodlingen. Drivs med 
diesel med inblandning av tallolja 

Hållbarhet maskinpark Befintliga maskiner ca 30 år gamla (en ny på ca 
3 år gammal), ska hålla länge till. 

Ladugårds/maskintak i lämpligt väderstreck? Ja, finns redan idag installerade solfångare. 
Knappt 100 kvm 

Årlig el/energiförbrukning? 
(Dieselförbrukning?) 

Tomater – 70 kubikmeter flis = 64 000 kWh/år, 
Gurka – 60 kubikmeter flis = 59 000 kWh/år.  
Gården 30 000 kWh/år i el 
Diesel ca 3 kubik/år 

När på året görs det av med mest el? På våren (uppvärmning växthus) 

Vad används för el idag? Grön el från vindkraft.  

Ekologiskt? Ja, och KRAV. 

 
På Senneby Trädgård finns det sedan ca 10 år tillbaka solfångare på ladugårdstaket som              
hjälper till att värma upp vatten. Vattnet värmer i sin tur upp luften i växthusen som behöver                 
ha en temperatur på minst 17 grader. Solfångaranläggningen ger vid maximal effekt ca 60              
kW vid full solinstrålning och gården räknar med att de, från mars/april till oktober, ger full                
effekt i genomsnitt ca 5-6 timmar per dygn. Detta blir totalt 300-360 kWh/dygn under den               
perioden. Solfångare förmodas ge en högre direkteffekt än solceller, men om man slår ut det               
på en längre tid kanske de båda är likvärdiga. Den väsentliga skillnaden är att solceller inte                
behöver direkt solljus för att kunna producera el medan solfångare behöver just det och              



fungerar därför inte optimalt vid molnigt väder. Nattetid och vid ej soligt väder används en               
flispanna som komplement. 
 
Den årliga energiförbrukningen för växthusen är 64 000 kWh/år för tomat och 59 000 kWh/år               
för gurka, per skörd blir det ca 8 000 kWh/ton tomat och 14 750 kWh/ton gurka. Gurkan                 
odlas i ungefär 25 veckor och tomaterna i 31 veckor. För resterande av gården används ca                
30000kWh/år där en stor del går åt till lampor vid plantuppdragning. Idag använder de              
lampor som ger ut en del spillvärme och på så sätt värmer upp en liten del av det utrymme de                    
använder för odling. Skulle de byta till LED-lampor som kanske är ett mer energieffektivt              
alternativ skulle de behöva värma upp planteringsrummen mer och därför är det inte säkert att               
det är mer energieffektivt i längden.  
 
Det ekologiska jordbruket kör generellt sett mer traktortimmar än det konventionella på            
grund av att de inte använder bekämpningsmedel och därmed måste behandla marken            
mekaniskt. Dieselförbrukningen på gården ligger på ca 3 kubik/år och dieseln de använder             
har en inblandning av tallolja, något Dan och Britt-Inger tror är bättre än rapsolja. När det                
gäller maskiner som drivs med förnybara drivmedel har de funderat länge men tycker inte att               
det finns en lösning på marknaden idag som passar deras behov. Det är också en ganska stor                 
investering, så kanske är det ett ställningstagande som görs när de är i behov att byta ut                 
befintliga traktorer och maskiner och det finns tillräckligt bra teknik. 
 
Idag är Dan och Britt-Inger engagerade i Roslagskraft, en förening som försöker anlägga ett              
andelsägt vindkraftverk på Väddö. Något som är problematiskt i arbetet är att dagens el, i               
Sverige, är väldigt billig så de medlemmar som finns idag gör det snarare för ideella skäl än                 
för att det blir ekonomisk vinst. Väddö är annars en bra geografisk placering av vindkraft då                
det är goda vindförhållanden, något som de redan har mätt upp. Fågellivet, som också är               
viktigt del, kommer troligtvis inte heller störas allt för mycket av det tilltänkta verket.              
Förutom andelsägd vindkraft anser de att solceller på gården skulle kunna ligga nära till              
hands vid rätt lösning. 
 
Dan och Britt-Inger har ett öppet tänk när det gäller framtiden på gården men tycker att                
generellt måste vi i Sverige bli mycket mer restriktiva när det gäller att ta vara på                
odlingsmark och inte bygga bostäder på sådan mark.  
 
Jordbruksstödet som delas ut från EU ska täcka skillnaden mellan vad det kostar att              
producera en vara och vad lantbrukarna kan ta ut för pris. Idag kompenseras lantbrukarna              
ekonomiskt istället för att kunna ta betalt för vad produkterna kostar. Något som Dan och               
Britt-Inger tror att många lantbrukare vill ta bort om de kunde sätta en rimlig prissättning på                
de producerade varorna från början. Konsumenten betalar ju indirekt skattemedel till           
bönderna när de handlar. De tycker att mycket av ansvaret för en omställning inom lantbruket               
ligger hos politikerna. Den svenska odlingen har inte varit viktig hittills och man behöver              
“locka” på politisk nivå att få jordbruket mer klimatsmart och minska användningen av             



fossilt. Dan har svårt att se en framtid med det konventionella lantbruket p.g.a. den stora               
åtgången av fossil olja för framställning av kemisk gödsel och kemiska bekämpningsmedel.            
Men samtidigt måste både det konventionella och ekologiska lantbruk gå framåt och bli             
bättre. 
 
Vid ett eventuell stopp av import av fossila bränslen skulle traktorn på Senneby Gård sluta               
gå, växthusen skulle kunna användas ändå men resterande arbetet på gården skulle bli mycket              
svårt. Dan och Britt-Inger tror att de fossila bränslena kommer finnas kvar under en längre tid                
men att de kommer gå upp i pris och användningen kommer att prioriteras. De tipsar om                
Ubsola Trädgård utanför Skövde som drivs med hästkraft istället för motorer, men känner att              
det skulle ta långt tid att lära sig att använda hästar i arbetet på gården. 
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Sammanfattning 
Ledinge Säteri är beläget vid sjön Valloxen, strax öster om Knivsta. På gården finns ett åttiotal                
djur och en katt. Verksamheten består främst i att föda upp och slakta kor samt bedriva                
spannmålsverksamhet. Närheten till sjön medför en del restriktioner kring hur marken ska och             
får brukas.  

  



Intervju: Ledinge Säteri 
Namn Fredrik Wallin 

Område Ledinge, Knivsta 

Datum för intervju 2017.04.10 

Verksamhet på gården Uppfödning av slaktdjur samt spannmål 

Heltid/deltid Heltid 

Hektar mark 80 hektar 

Vid djurhållning, vilka djur Ca 75 kor 

Antal fordon och dess drivmedel Fyra traktorer och diverse tillbehör. Drivs på 
diesel. 

Hållbarhet maskinpark Ca 15 år. 

Ladugårds/maskintak i lämpligt väderstreck? Ja, snett emot norr/södergående väderstreck. 

Årlig el/energiförbrukning? (Diselförbrukning?) Ca 5830 kWh/år 

När på året görs det av med mest el? El går åt mest under vintern för att värma 
dricksvattnet till korna. 

Vad används för el idag? - 

Ekologiskt? Nej. 

 
Fredrik på Ledinge Säteri berättar att de funderat på att sätta upp solceller, men på grund av                 
deras låga strömförbrukning skulle solceller kanske vara en större investering än vad som             
återbetalas i energikostnad. Att investera i mindre vindkraftverk ser inte Fredrik som en bra              
lösning för deras gård på grund av gårdens placering samt avsaknaden av bra väderförhållanden.  
  
Ledinge Säteri bedriver inte ett ekologiskt jordbruk, eftersom det snarare skulle göra skada än att               
gynna marken. Fredrik berättar vidare om att en mark som inte har bra förutsättningar från början                
inte alltid klarar av ett ekologiskt jordbruk, vilket är fallet på Ledinge Säteri. Om de exempelvis                
skulle släppa ut korna för tidigt, eller två gånger per dag året om, skulle betesmarkerna trampas                
ner och blir lerig. Därmed kommer betesmarken vara förstörd när det väl är dags för kosläpp.                
Dessutom skulle han behöva mer mark för att odla vall på, något som i dagsläget inte finns att                  
tillgå. Ekologiskt jordbruk är mestadels endast gynnsamt för mark som har mycket bra             
förutsättningar för jordbruk. 



 
Traktorer och maskiner repareras istället för att kasseras och köpa nya. Fredrik tror att det skulle                
gå hyfsat enkelt att bygga om dieselmotorerna till biogasdrivna men är lite tveksam till              
effektiviteten på biogas. Fredrik har funderat på idén att köpa gemensamma maskiner med             
närliggande gårdar för att minska investeringskostnaden och miljöpåverkan men ser samtidigt en            
del problem med detta.  
 
Deras spannmålsverksamhet är inte lönsam för verksamheten i stort, dvs det ger ingen direkt              
vinst, men i kombination med köttproduktionen kan gården drivas vidare. Gården har utvecklat             
ett nytt koncept där det säljer s.k. köttlådor. Detta innebär att ett antal djur på gården slaktas på                  
ett närliggande slakteri, vilka sedan styckas och säljs direkt till konsumenten. På så vis får               
konsumenten bra, närproducerat kött utan mellanhänder.  
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Sammanfattning 

Fredrik driver en ekologisk mjölkgård i Senneby ansluten till Roslagsmjölk. På gården odlas             

även grovfoder som används som foder till djuren medan kraftfoder köps in från de närmsta               

grannarna. Det finns ett intresse att installera solceller men på grund av flertalet andra              

investeringar så har det inte varit möjligt att uppföra än. Varken vindkraft eller biogas är               

aktuellt på gården då det med dagens teknologi inte skulle ge en ekonomiskt vinst. 

  



 

Intervju: Hilariusgården 
Namn Fredrik Reinsson 

Adress Sennebyvägen 77,  76492 Väddö  

Datum för intervju 2017.04.11 

Verksamhet på gården Mjölkproduktion 

Heltid/deltid Heltid 

Hektar mark 300 ha (varar 25 är betesmark) 

Vid djurhållning, vilka djur 130-135 kor 

Antal fordon och dess drivmedel 3 traktorer, 1 självgående hack, elmoped + bil  

Hållbarhet maskinpark Ca 10 år 

Ladugårds/maskintak i lämpligt väderstreck? Ja, mot sydost. (ca 1 160 m2 
) 

Årlig el/energiförbrukning (diesel + el) 381 MWh/år 

El/energiförbrukning mjölk 177 kWh/ton 

totalt: 195 MWh/år 

Dieselförbrukning 70 liter per hektar 

När på året görs det av med mest el? Under vintern 

Vad används för el idag? Grön el 

Ekologiskt Ja 

 
Maskinerna som används på gården köps främst begagnat på grund av den lägre kostnaden              

gentemot en nytillverkad maskin. Fredrik berättar att en traktor bör hålla i tio år men att man                 

då måste man underhålla dem väl. Han tänker att de äldre traktorerna bör hålla minst tio år till                  

medan nyare traktorer har en kortare livslängd.  

 

Angående att producera energi hemma på gården tror Fredrik att det eventuellt skulle vara              

solceller som är aktuellt. Han har tidigare tagit in anbud på solpaneler men det har varit mest                 

för skojs skull. De beräkningar som gjorts visar att förutsättningarna för att det blir en               

ekonomiskt vinst i att installera solpaneler är goda. Det som hindrar gården från att faktiskt               

sätta upp solpaneler är den stora investeringskostnaden. Undet den senaste tiden har det skett              

många andra investeringar vilket gör att solceller inte prioriterats.  

Gården strävar mot att bli självförsörjande när det kommer till el. Varken vindkraft eller              

biogas är dock aktuellt trots att förutsättningarna på gården finns, detta då Fredrik anser att               



det inte beräknas vara lönsamt. Han har i princip aldrig sett en vindkraftskalkyl som gått ihop                

ekonomiskt.  

 

Fredrik ser en stark trend när det gäller att frångå diesel till fördel för eldrivna maskiner. Allt                 

går mot eldrift. Han skulle även kunna tänka sig att samarbeta med närliggande gårdar och               

gemensamt producera el så länge det blir ekonomiskt hållbart.  
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Sammanfattning 
I denna rapport redovisas material och metod till slutrapporten. 
 
 
 
 
 
 



Material och Metod 
Vid val av insamling av information gjordes till en början en litteraturstudie som låg till               

grund för hela arbete. Data och information hämtades från en rad olika källor, mestadels              

elektroniska artiklar och rapporter som ansågs vara mer lättillgängliga. Databaser som           

erbjuds via universitet var till viss hjälp och kompletterades med mer tvärvetenskapliga            

databaser. Det valdes att ha ett brett spektrum och inte ta in alltför ingående information om                

de olika delarna för att få så mycket information som möjligt om de olika alternativen. Senare                

kunde en avgränsning göras baserat på litteraturstudien och de alternativ som ansågs vara             

bäst lämpade för att besvara syfte och frågeställningen framställs i rapporten.  

 

För att samla in åsikter och synsätt på ämnet från de berörda parterna valdes det att                

komplettera litteraturstudien med intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger personerna som         

intervjuas en stor frihet att utforma svaren själva och ger därmed en färgad undersökning              

(Patel & Davidsson, 2011, s. 81-82). I detta arbete är detta till en fördel då det gav en                  

överblick över olika synsätt på energianvändningen inom lantbruk och underlättade          

avgränsningen i rapporten.  

Studieområde  

Området som intervjustudien valdes att lägga på beslutades med hänsyn till närhet och             

möjlighet för intervjuerna att ta sig dit. Medverkande parter är belägna i Uppland samt              

Väddö, där det även fanns en variation i jordbruken som besöktes. Eftersom arbetet till en               

början ville ha en bredd intervjuades både gårdar med växtodling, mjölk- och köttproduktion             

samt ekologisk och konventionell. Många av gårdarna var dock ekologiska vilket kan ha givit              

en viss färgning av de sammanfattade åsikterna. Det är därmed svårt att generalisera de svar               

som erhölls men det gav ändå en inblick i vad lantbrukarna kan anse vara viktigt och                

avgörande faktorer vid en eventuell omställning till förnyelsebar energi på gården. 

Intervjuerna  

Utformningen av intervjufrågorna gjordes med hänsyn till vilken typ av svar som önskades             

samt i vilken utsträckning frågorna skulle vara fria för tolkning för personen som             

intervjuades. Viktigt var att alla aspekter och områden hade i inkluderats i intervjun samt om               

det fanns frågeställningarna som var överflödiga. Frågorna sållades ut och markerades med            



olika prioritering för att få med så mycket stoff som möjligt men utan risk för att bli tröttsamt                  

för intervjupersonen (Patel & Davidsson, 2011, s. 86-87).  

 

Valet av struktureringen blev relativt öppna diskussionsfrågor men också några få           

kvantitativa frågor angående ren fakta kring jordbruket. Grad av standardiseringen, hur           

mycket ansvar som intervjuare har, ansågs bli någorlunda hög då frågornas ordning och             

utformning var förhållandevis fri för intervjuaren. Detta möjliggjorde att intervjun kunde           

anpassas efter intervjupersonen och att det fanns gott om utrymme för svar och tolkningar då               

det var öppna frågor (Patel & Davidsson,  2011).  

Genomförande 

Med hänsyn till struktureringsgrad kan intervjuerna falla in under kvalitativa intervjuer, där            

syftet var att främst identifiera och förstå åsikter hos intervjupersonerna. Under intervjuerna            

var det tre personer som förde intervjun framåt, detta för att få en bred kunskapsbas och så                 

omfattande anteckningar som möjligt (Patel & Davidsson, 2011, s.86-87). Inledande i           

intervjuerna ställdes mer kvantitativa frågor som berörde verksamheten och         

energiförbrukningen, därefter undersöktes intervjupersonens synsätt på förnybar energi och         

en omställning inom jordbruket bort från fossila bränslen. Vid tillräckligt med tid frågades             

det också om vad personen ansåg om ansvar vid omställning och eventuella stopp av import               

av fossila bränslen.  
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1 Bränslen

Inom det svenska jordbruket är diesel den vanligaste typen av drivmedel och det flesta
jordbruksmaskiner som används idag är dieseldrivna (Energimyndigheten 2017). Då Sve-
rige saknar egna råvarotillgångar för framställning av diesel behöver råolja importeras
och omvandlas till drivmedel. För att undersöka möjligheter kring ett självförsörjande
jordbruk som inte är beroende av importerat råmaterial är det viktigt att känna till
hur befintliga samt alternativa drivmedel produceras och fungerar. Det är även viktigt
att studera de olika drivmedlens för- och nackdelar samt dess användningsområden. I
detta avsnitt presenteras information om olika drivmedel som används eller kan tänkas
användas inom det svenska jordbruket.

2 Diesel

Det vanligaste drivmedlet inom svenskt jordbruk är diesel, vilken även används inom
transportsektorn samt för elförsörjning. Tillverkningen av diesel sker genom att bearbeta
råolja i ett oljeraffinaderi, men endast 1/3 av råoljan blir till användbar diesel (EIA).
Eftersom diesel är en en begränsad, icke-förnybar energikälla innebär detta dels större
miljöpåverkan, dels en ohållbar framtidslösning.

Det finns flertalet faktorer som påverkar marknadspriset av diesel, främst kostnaden av
råolja som köpts av raffinaderierna samt regional skattesättning.

3 Biodiesel

Biodiesel är en förnybar energikälla gjord på vegetabiliska oljor eller djurfett, vanligtvis
rapsolja, solrosolja eller sojabönsolja. I flertalet länder används biodiesel som ett komple-
ment till vanlig diesel, för att minska miljöpåverkan. För att kunna ersätta diesel krävs
ett substitut vars egenskaper medför kompatibilitet med befintliga dieselmotorer, är eko-
nomiskt fördelaktigt samt marknadsmässigt tillgängligt.

Så länge råmaterialet innehåller tillräckligt lämpliga fria fettsyror kan man göra biodiesel
på det mesta. Råmaterialet omvandlas till biodiesel genom en process kallad transesteri-
fikation (EIA). För att producera ca 100 kg biodiesel krävs lika mycket vegetabilisk råolja
samt 10-15 kg alkohol (Nogueira 2010).

För att producera ca 100 kg biodiesel krävs lika mycket vegetabilisk råolja samt 10-
15 kg alkohol (Nogueira 2010). Biodieselns kemiska egenskaper är likt kommersiell diesel,
vilket medför biodiesel som ett bra produktsubstitut. Biodiesel blandas ofta med vanlig
diesel när det används i fordon, främst med procentsatserna 2 % (B2), 5 % (B5) eller 20
% (B20) biodiesel inblandat i kommersiell diesel. Det finns också bränsle som innehåller
100 % biodiesel (B100) (EIA).
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4 Syntetisk diesel

Syntetisk diesel kan tillverkas på flera olika sätt, eftersom det är relativt oberoende av
startråvara. Syntetisk diesel kallas ofta för FT-diesel eftersom Fischer–Tropsch-processen
används under tillverkningen. Beroende på vilken startråvara som används vid produk-
tionen har hela processen olika namn; GTL, BTL och CTL, vilket står för Gas-, Biomass-
samt Coal-to-liquid (Bioenergiportalen 2008). För att framställa FT-diesel från biomassa
krävs det fem olika steg. Först sker en atmosfärisk förgasning, sedan en syntetgasrening
där gasen renas från bland annat damm och tjära innan det sker en kompression av syn-
tetgasen. Efter det sker ytterligare en rening där bland annat svavelväte, karbonylsulfid
och koldioxid samlas upp och tas bort från bränslet. Till sist kan FT-processen användas
(Kim et al 2016).

5 Vätgas och bränsleceller

Väte är ett av de vanligaste grundämnena på jorden och vid standard lufttryck och tem-
peratur är det i gasform. Det finns däremot inte stor mängd väte i fri form, utan det är
ofta bundet i olika föreningar, exempelvis vatten och kolhydrater. För att utvinna den
energin som vätgasen kan bära måste den framställas ur dessa föreningar (Zagroba 2014).

Det finns flertalet sätt att producera vätgas, men den metod som har kommit längst
i utvecklingen är framställning genom elektrolys. Metoden går ut på att vatten spjälkas
till vät- och syrgas med hjälp av solenergi (Yilancia, Dincerb & Ozturka 2009). Även and-
ra energikällor än solenergi kan användas men principen kommer vara densamma. Detta
innebär att den energi som produceras med hjälp av solenergi kan lagras som vätgas. Ett
problem med att lagra energi i vätgas är att vätgasen tar upp stor plats. Detta löses ge-
nom att komprimera gasen med temperatur- och tryckförändringar så gasen går över till
flytande form (Ren, Zhong & Zhang 2014). För att sedan utvinna energin kan en bräns-
lecell användas, vilken omvandlar den kemiskt lagrade energin i vätgasen till elektricitet
och värme (Härnösand Energi & Miljö 2015).

6 Biogas

Biogas är ett helt förnyelsebart drivmedel som framställs av organiskt nedbrytbart mate-
rial, exempelvis matavfall, alvoppsslam, slaktavfall och grödor/gödsel. Mikroorganismer
bryter ned materialet i en anaerob miljö och bildar då främst metan och koldioxid (men
även kvävgas, ammoniak och vätesulfid) som sedan används för att driva fordon (Aga
2017).

Råvaran i biogasproduktion kallas substrat och består av det organiska materialet be-
skrivet ovan. För att mikroorganismerna, som alltså agerar som nedbrytare, ska vara så
effektiva som möjligt krävs att substratet innehåller b.l.a. kol, kväve, fosfor och vitaminer.
En relativt hög C/N-kvot är även viktigt för att mikroberna ska frodas. Kvoten bör vara
ca 30 för att dess cellmetabolism ska vara gynnsam. Av dessa anledningar är det därför
viktigt att det slutgiltiga substratet som används är en blandning av olika organiska ma-
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terial, vilket ger en effektivare utvinning av biogas.

Vissa substrat behöver förbehandlas för att biogasproduktionen ska vara effektiv. Det
kan exempelvis göras genom sönderdelning till mindre partiklar (malning), eller genom
att substratet blöts upp alternativt avvattnas. Animaliska produkter, som slaktavfall och
gödsel, behöver hygieniseras innan det kan bearbetas av mikroorganismerna. Denna pro-
cess består oftast av att materialet hettas upp till 70� C för att sedan hålla konstant
temperatur i en timme. Därefter inleds rötningen, som är den process då själva bioga-
sen bildas, vilket sker i en rötkammare. Första stadiet i processen är hydrolysen, där
enzymerna och mikroberna bryter ner substratet till mindre, enklare föreningar. Därefter
inleds fermentationen, jäsning, då alkoholer, vätgas och fettsyror bildas. Med hjälp av en
unik grupp mikroorganismer omvandlas dessa mellanprodukter till biogas, som mestadels
består av metangas och koldioxid. Denna gas innehåller ca 45-85% metan och 15-45% kol-
dioxid och utvinns oftast från den övre delen av rötkammaren medan rötresten, som kan
användas som biogödsel, utvinns från nedre delen.

För att gasen ska kunna användas som bränsle i fordon behöver den ha en metanhalt på ca
98%, vilket erhålls genom uppgradering. Uppgradering kan ske genom tryckvattenabsorp-
tion, membranteknik eller processintern metananrikning. Även om ryckvattenabsorption
är den vanligast förekommande tekniken går samtliga processer ut på att anrika metang-
asen och avskilja koldioxid samt avlägsna vatten och andra föroreningar (Biogasportalen
2015).

7 Etanol

Etanolen utvinns på liknande sätt som biogas (energiskog) och räknas som en förnybar
energikälla. Den metod som används för att tillverka etanol är genom att hydratisera eten,
där vatten verkar som katalysator (NE 2017). Reaktionsformeln ser ut enligt följande:

C2H4 +H2O��! C2H5OH

För att kunna använda etanol som drivmedel i fordon blandas det ofta ut med bensin, i
olika hög grad. Ofta används E85, vilken innehåller 51-83 % etanol. Hur stor andel etanol
som finns i drivmedlet beror på geografi och årstid. Att använda 100 % etanol (E100) vid
kalla klimat kan orsaka problem för motorerna.

8 För- och nackdelar med de olika bränslena

8.1 Diesel

De fördelar som finns med diesel är den stora kunskapen om tillverkning. För tillfället är
diesel relativt lättåtkomligt och fungerar bra för sitt ändamål. Diesel är även ett energi-
rikt och effektivt bränsle, som kan användas till tunga jordbruksarbeten.

Nackdelar med att använda diesel som drivmedel är dels att diesel är en begränsad resurs
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då den utvinns från råolja, dels innebär användning av diesel en ökning av CO2-utsläpp,
men även andra farliga växthusgaser och partiklar.

Diesel har i allmänhet olika köldtålighet, vilket gör att det kan uppstå driftstörningar
om man tankar vid feltillfälle, eller med fel sorts bränsle (SPBI 2017).

8.2 Biodiesel

Fördelen med biodiesel är att man kan använda samma motorer som för diesel. På så vis
kan man enkelt övergå från diesel till biodiesel. Detta är en positiv aspekt utifrån en eko-
nomisk synpunkt, eftersom latbrukaren besparas arbetet att byta ut sina traktormotorer.
En annan viktig aspekt med biodiesel är att det är liten miljöpåverkan m.a.p koldioxid-
utsläpp. Detta är viktigt att ta hänsyn till i dagens samhälle, där koldioxidavtrycket blir
alltmer påtagligt. Vid jämförelse av diesel och biodiesel (B20) minskar andelen farliga
utsläpp av CO, kolväten och förorenande partiklar.

En nackdel med biodiesel är att traktorn måste användas ofta för att inte motorn ska
”klogga igen” när biodiesel används. Vid användning av hög inblandning av biodiesel
(B100) kan filtret täppas till, vilket medför att filtret måste bytas ut oftare än för en van-
lig dieselmotor. Ju högre inblandning av biodiesel, desto mindre enegri innehåller bränslet
(AFDC u.å).

8.3 Syntetisk diesel

Till fördel för användningen av syntetisk diesel är att BTL-diesel är en process som främ-
jar användandet av landets egna resurser då biomassa producerad inom Sveriges gränser
kan används som råvara till bränslet. Beroende på vilken motor som används så kan
BTL-bränsle sänka både koldioxid- och kolväteutsläppen med upp till 90% (Green Car
Congress 2005). Negativt med metoden är att det krävs en kombination av produkter av
högt värde och framförallt en betydande mängd energi för att det ska bli ett användbart
bränsle (Luo et al. 2004).

De separata stegen för tillverkning av syntetisk diesel från biomassa är kända och det
är något som visats fungera på en industriell skala. Trots detta har det visat sig svårt
att genomföra det kommersiellt vilket innebär att metoden inte finns ute på marknaden
(EBTP 2016). FT-diesel producerat från kol användes dock under andra världskriget i
Tyskland då olja var en bristvara (Bioenergiportalen 2008).

8.4 Vätgas och bränsleceller

Vätgas ger en möjlighet att lagra energi som kan användas vid ett senare tillfälle. Det-
ta kan komma till nytta till exempel då solceller ger en högre produktion än vad som
kan användas vid det ögonblicket. Istället för att energin ska gå förlorad produceras då
vätgas som kan användas senare när effekten från solen är för låg för att tillgodose el-
behovet (Zagroba 2014). Det finns goda möjligheter att förflytta vätgasen innan energin
utnyttjas, vilket gör vätgasen till ett högaktuellt bränsle inom transportsektorn. För att
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driva ett fordon med vätgas går det att ladda ackumulationer med el redan framtaget i
en vätgasdriven bränslecell. En effektivare metod är att bränslecellen producerar el då
den drivs direkt av vätgas och att fordonet i sin tur drivs av en elmotor (Zagroba 2014).
Det är även möjligt att justera de vätgasdrivna bränslecellerna till den önskade effekten.
Bränsleceller är en energikälla som ger ifrån sig mycket lite ljud, i förhållande till en die-
selmotor (Friberg 1993).

Fördelar med att använda bränsleceller är att det inte förekommer några rörliga delar
i en bränslecell vilket bidrar till ett lågt underhållsbehov (Yilancia, Dincerb & Ozturka
2009).

Vid användningen av vätgas släpps endast vattenånga ut, dvs. inga andra växthusga-
ser, vilket gör det till en attraktiv energikälla ur miljösynpunkt. (Yilancia, Dincerb &
Ozturka 2009) För att processen ska ske helt utan miljöpåverkan krävs att den energi
som används till att värma upp vätgasen är förnybar, exempelvis genom solceller. Ur
användningssynpunkt, utan att ta hänsyn till tillverkningsförloppet, är det däremot en
energirik källa vid förbränning. Det innebär att vätgasdrivna bränsleceller rent teoretiskt
är dubbelt så effektiva som konventionella värmemotorer.

En av de största nackdelarna med vätgasen är de energiförluster som sker i förloppet
samt att den resulterande energieffektiviteten är jämförbar med användandet av en för-
nybar primär energi eller elektricitet. För producenten av vätgas blir det alltså ingen vinst
energimässigt att tillverka vätgas jämfört med att använda den ursprungliga energikällan
(Pregger 2009).

8.5 Biogas

Fördelen med biogas är att den framställs av organiskt material, så ingen extra koldi-
oxid ut släpps vid förbränning. Endast den koldioxid som tidigare var naturligt bundet
i växter återförs till atmosfären, därmed blir biogasförbrukning en del av det naturliga
kretsloppet. Detta är alltså en process som förekommer kontinuerligt och fritt i naturen
men vid tillverkning av biogas som drivmedel sker det under kontrollerade förhållanden
för att ta tillvara på så mycket energi som möjligt (Svensk Biogas).

Biogas är ett drivmedel som kan tillverkas i Sverige och är helt förnybart. Biogas är
miljövänligt och bidrar inte till ökade koldioxidutsläpp, jämfört med övriga fordonsbräns-
len, eftersom kolet som är inbundet i metanen härstammar från koldioxiden i luften som
växter tar upp. I biogasresterna som används som gödsel finns växttillgängliga baskatjoner
och näringsämnen, vilket främjar minskad användning av handelsgödsel (Biogasportalen
2014).

Ibland används energiskog och/eller matprodukter för framställning av biogas. En nack-
del med detta är att marken istället kunde använts till matproduktion för att försöja
samhället. Denna typ av bränsleframställning konkurrerar därmed om viktig jordbruks-
mark.
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8.6 Etanol

Fördelar med att använda etanol som drivmedel är att det är vattenlösligt och därmed
snabbt bryts ner i naturen. Genom användning av etanol möjliggörs närproducerat bräns-
le med minskad användning av importerat fossilt bränsle. Dock krävs ofta inblandning
av bensin, främst i kallare klimat för att etanolen ska vara ett lämpligt drivmedel.

En nackdel med etanol är att det inte finns möjlighet att använda etanol i alla for-
don, utan det är endast vissa motorer som klarar av att en etanolblandning. Exempelvis
kan E85 endast användas av s.k. FlexiFuel fordon. Även etanolens låga energiinnehåll
är ytterligare en faktor som talar emot användningen av detta bränsle - E85 har 30 %
mindre energi per liter än bensin (SPBI).

Etanol som drivmedel har inte fått särskilt stort genomslag i Sverige, främst för att
det bidrar till lika mycket koldioxidutsläpp som bensin och diesel. Sveriges Radio presen-
terade följande (Sveriges Radio 2008):

”FNs livsmedels- och jordbruksorgan FAO dömer ut den etanolproduktion som
Sverige och andra jämförbara länder satsar på. Etanol som bilbränsle leder
totalt sett till minst lika stora utsläpp av växthusgaser som bensin och diesel.”

Eftersom etanolproduktionen innebär att energiskog måste odlas och skördas, kan argu-
ment föras kring att etanolen snarare ökar koldioxidavtrycket än minskar. Detta på grund
av att marken för energiskogen istället kunde bibehållts som exempelvis regnskog, som
har stor kolinlagring.

9 Bränslen i framtiden

Det långsiktiga målet för Sverige är att helt komma ifrån fossila bränslen, eftersom den
resursen dels har för stor miljöpåverkan samt är en mycket begränsad resurs, framförallt
i framtiden. Det är ändå till fördel att forskning bedrivs på många olika plan för att hitta
fler hållbara lösningar för framtidens jordbruk. Det finns flertalet forskningsprojekt när
det kommer till alternativa lösningar för transportsektorn. Jordbruket innehar inte den
mest ledande forskningen, men fördelaktigt är att många tekniska lösningar redan finns
för bilar, lastbilar och andra tyngre fordon kan inom en rimlig framtid kunna appliceras
på jordbrukets maskiner.

Redan nu finns det förutsättningar för lantbrukare att själva producera bio- och naturgas
på gården via en lokal biogasanläggning. Företaget New Holland som tillverkar jordbruks-
maskiner förespråkar möjligheterna att producera drivmedlet till jordbruksmaskinerna i
sitt koncept Clean Energy Leader och Energy Independent Farm (New Holland). De-
ras framtidsmaskiner New Holland Methane Power och New Holland NH2 bygger på ny
teknik i motorn som tillsammans med förutsättningar att producera drivmedlet lokalt
på gården möjliggör målet för ett hållbart och självförsörjande jordbruk. Detta görs ge-
nom att en biogasanläggning byggs på gården, där storleken på anläggningen motsvarar
behovet på respektive gård. Biomassa kan sedan odlas på gården och omvandlas i biogas-
anläggningen till drivmedel, exempelvis metangas (New Holland). På anläggningen La
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Bellotta i Italien undersöker New Holland olika alternativ kring framställning av vätgas
lokalt på gården för att driva vätgastraktorn (The Clean Energy Leader).

Det finns flera länder som har kommit en bra bit när det gäller vätgas. Kalifornien är en
region som ligger i framkant, där finns det både flertalet bilmodeller och bussar som drivs
av vätgas (CAFCP 2017). I Sverige finns det numera fyra vätgasstationer som det går
att tanka på och det är ett nummer som sakta men säkert ökar (Vätgas Sverige, 2017).
Att det ska finnas tillgängliga tankstationer är en grund till att vätgasdrivna bilar kan
användas kommersiellt. För jordbruksmaskiner kan bränslet tillverkas hemma på gården
och därmed blir för få tankstationer inget problem. Det hinder som finns för vätgas som
källa till elektricitet är att tekniken ännu inte används i stor skala. Detta på grund av dyr
teknologi, vilket i sin tur innebär att det i dagens läge är svårt att implementera vätgas
utan subventioner.

Det finns en del forskning kring hur biodiesel kan tillverkas av alger (Nautiyal 2016).
Genom att använda biobränslen som kommer från alger minskas miljöpåverkan, jämfört
med biobränslen som tillverkas av skörd (Piloto-Rodrígueza et al. 2016). På samma sätt
konkurrerar inte dessa bränslen heller med matförsörjningen, eftersom exempelvis havre
och alger inte växer på samma plats.

10 Sammanställande tabell

Nedan följer en sammanställande tabell av de nämnda bränslena, utifrån några olika
perspektiv.

Tabell 1: Energiinnehåll för respektive bränsle (Biogasportalen 2015) (Gröna Bilister
2015)

Bränsle Energiinnehåll
Diesel 9,8 kWh/l
Biodiesel
Syntetisk diesel 9,68 kWh/l
Vätgas och bränsleceller
Biogas 9,67 Nm3/l *
Etanol (E85) 6,37 kWh/l (sommar)

6,59 kWh/l (vinter)

Enheten Nm3/l är Normal Cubic Metre och motsvaras av ca 1,1 liter bensin. Alter-
nativt kan (*) uttryckas i 12,9 kWh/kg (Gröna Bilister 2015).
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Tabell 2: Sammmanställning av de undersökta bränslena, utifrån om de går att producera
i Sverige. CO2-utsläppen mäts i CO2-ekv kg utsläppt per liter förbränt bränsle (produk-
tion och förbrukning). Produktionskostnaden mäts i svenska kronor per liter tillverkat
bränsle (Preem 2015) (EIA u.å.) (Gröna Bilister 2015).

Bränsle Svenskproducerat CO2-utsläpp
[CO2 � ekv.kg/l]

Produktions-
kostnad [kr/l]

Diesel Nej 2,89
Biodiesel Ja 1,36
Syntetisk diesel Ja 2,40 6,71-11,51
Vätgas och bränsleceller Ja -
Biogas Ja 1,10 kg/kg*
Etanol (E85) Delvis 1,19

*Biogas är uttryck i kg/kg av praktiska skäl.
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Sammanfattning 
Begreppet självförsörjandegrad inom ett område definieras som landets produktion dividerat          
med dess konsumtion / förbrukning av exempelvis el, drivmedel eller livsmedel. En högre             
självförsörjandegrad är ofta mer hållbart ur en ekonomisk och miljömässig synpunkt men inte             
alltid praktiskt genomförbart eller tillräckligt åtråvärd i dagens samhälle. 
Många prognoser pekar mot globala klimatförändringar vilket beräknas leda till allt fler            
klimatkatastrofer och osäkerheter i världen. Genom att minska sitt importberoende och sörja            
för en högre självförsörjandegrad inom jordbruket finns mycket att vinna för Sverige och             
övriga nordiska länder. Ett funktionellt jordbruk inom landets gränser skulle kunna göra            
Sverige mindre känsligt för krissituationer. Men graden av självförsörjande samt jordbrukets           
förutsättningar skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika länder, så även mellan Sveriges             
nordiska grannländer. I dagsläget har Sverige en låg självförsörjandegrad trots en aktiv            
livsmedelsproduktion. Näst intill allt drivmedel som krävs inom jordbruket importeras, vilket           
innebär att Sverige vid en krissituation skulle få mycket svårt att klara av sin nuvarande               
livsmedelsproduktion. I Sverige har vi god tillgång på sol och vindkraft tillsammans med             
bördiga jordar och ett relativt gynnsamt odlingsklimat, vilket ger oss förutsättningar som            
saknas på flera andra håll i norden. Vad som anses mest hållbart är att anpassa landets                
självförsörjandegrad till de resurser som finns inom landets gränser. Vidare krävs för högre             
livsmedelsproduktion att en del av ansvaret förflyttas från den enskilda lantbrukaren till            
konsumenter, återförsäljare, kommuner och regeringen. 
 



Syfte och bakgrund 
Självförsörjandegraden är i grund och botten ett mått på hur självförsörjande ett land är, det               
vill säga hur bra landet kan odla och producera allt som behövs inom dess gränser. Begreppet                
definieras som landets produktion dividerat med dess konsumtion av exempelvis energi,           
drivmedel och livsmedel (Bergström, 2015). Landets självförsörjandegrad kan således skilja          
sig åt beroende på inom vilken aspekt man gör undersökningen. Samma land kan ha en god                
självförsörjandegrad med hänsyn till energi och drivmedel men sämre självförsörjandegrad i           
avseende på livsmedelsproduktion. Att göra exakta beräkningar kring ett lands totala           
självförsörjandegrad kan således vara svårt och bygger i stor utsträckning på mätningar över             
lång tid (Nilsson, 2015). Denna litteraturstudie kommer i huvudsak att behandla           
självförsörjandegrad inom livsmedelsproduktion för Sverige, Norge, Danmark och Finland i          
syfte att sammanfatta information och undersöka skillnader mellan länderna. 
 
Vad har Sverige för självförsörjandegrad? 
Sverige uppskattas idag ha en självförsörjandegrad på ca 50% inom livsmedelsindustrin, men            
mycket stor andel av drivmedlet importeras. Therese Frisell från Livsmedelsverket hävdar i            
en intervju med ATL att Sveriges självförsörjandegrad är närmare noll då en stor del av den                
Svenska fordonsflottan drivs med fossila bränslen som produceras utanför landets gränser           
(Bergström, 2015). Harald Svensson, som jobbar för Jordbruksverket, bekräftar i en intervju            
med Sveriges radio svårigheterna med att uppskatta Sveriges självförsörjandegrad inom          
jordbruket då det svenska jordbruket i dagsläget är beroende av import för att hållas i drift.                
Enligt Svensson skulle Sverige inte klara sig många dagar utan import av flera varor som är                
nödvändiga för det svenska jordbruket som djurfoder, handelsgödsel och drivmedel. En av de             
största svårigheterna som begränsar Sveriges självförsörjandegrad anses vara just importen av           
drivmedel till de maskiner som krävs för att driva jordbruk (Nilsson, 2015), (Meny, 2017). 
 
Vad har Norge, Danmark och Finland för självförsörjandegrad? 
Norge har en hög självförsörjandegrad när det gäller kött, drivmedel och havsmat där de är i                
princip självförsörjande. Självförjandegraden inom de norska jordbruket är betydligt lägre          
och ligger i dagsläget på ca 37%. Enligt den norska regeringens hemsida varierar denna siffra               
något från år till år beroende på växtförutsättningar så som väder och vind (Goverment.no,              
2015). 
 
Inom livsmedelsproduktionen har Finland en mycket hög självförsörjandegrad på 80% men           
har ett utbrett skogsbruk som är beroende av import av drivmedel till jordbruksmaskiner             
(Nyholm och Skogh, okänd). Då Finland inte har några betydande råvarutillgångar behöver            
de finska raffinaderierna förlita sig på importerad råolja, vilket gör att Finlands            
självförsörjandegrad inom drivmedel blir 0% (Lynch, 2003). 
 
Danmark har en hög självförsörjandegrad när det gäller köttproduktion (Erlandsson, okänd).           
Det mest lönsamma jordbruket är inom griskött och mjölkproduktion där Danmark anses vara             
självförsörjande. Självförsörjandegraden i Danmark avseende på livsmedel anses vara runt          



100% just därför att de exporterar mycket stora mängder kött, mjölk och spannmål (Danish              
Agriculture & Food Council, okänd). 
 
Vad skiljer sig mellan Sverige och övriga nordiska länder? 
I norden råder en relativt kort växtsäsong med varma somrar och kalla vintermånader. Detta              
medför att jordbruk i norden i stor utsträckning fokuserar på råvaror och livsmedel som är               
anpassade för rådande klimat och förutsättningar. Men förutsättningarna för nationellt          
jordbruk skiljer sig mycket åt mellan de nordiska länderna, vilket påverkar ländernas            
importberoende och självförsörjandegrad. 
 
Sverige 
Livsmedel: I Sverige producerar ungefär en femtedel av jordbruket mjölk medan odling av             
vall, spannmål och grönsaker är ungefär lika stor som produktionen av kött, mjölk och ägg.               
Grödor som kräver varmare klimat så som vete och oljeväxter odlas i huvudsak söderut              
medan korn, havre och övriga grödor odlas i mellansverige. I norra Sverige dominerar             
skogsjordbruk. Jordbruket utgör ca 1,2% av näringen i dagsläget (Jordbruksverket, 2017).  
Drivmedel: Sverige är beroende av import av drivmedel, främst råolja som omvandlas till             
diesel, för att driva de jordbruksmaskiner som krävs för att producera livsmedel inom landets              
gränser (Ciszuk, 2015). Enligt NE är Sverige även beroende av importerade verkstads- och             
kemiska produkter (Nationalencyklopedin). 
 
Danmark 
Livsmedel: Danmark har en betydligt högre självförsörjandegrad inom livsmedel än övriga           
nordiska länder, vilket anses bero på de bördiga jordarna och ett mildare klimat som ger               
längre växtsäsong. Danmarks växtproduktion består i stor utsträckning av odling för           
djurfoder och deras jordbruk fokuserar i huvudsak på produktion av animalieprodukter så            
som mjölk, kött och ägg (Erlandsson, okänd). De anses vara självförsörjande på livsmedel. 
Drivmedel: Vindkraften är stor i Danmark, men med sparsamma råvarutillgångar är de            
beroende av import av drivmedel, råmaterial och livsmedel (Nationalencyklopedin).  
 
Norge 
Livsmedel: Generellt anses Norge ha den lägsta självförsörjandegraden av de nordiska           
länderna inom livsmedelsproduktion som år 2014 var 37% (Henningsson, 2014). Enligt den            
norska regeringens hemsida är Norge i stor utsträckning självförsörjande inom köttproduktion           
(Goverment.no, 2015). Dock så har Norge inte samma förutsättningar som exempelvis           
Sverige och Danmark när det gäller växtproduktion. Norge har en kortare växtsäsong då             
somrarna är svala och jordarna är inte heller lika näringsrika, detta innebär att Norge inte               
satsar lika mycket på utveckling av jordbruket (Goverment.no, 2015). 
Drivmedel: Norge anses vara självförsörjande med avseende på drivmedel och          
fiskproduktion tack vare naturlig tillgång på petroleum, naturgas och rika fiskbestånd i havet.             
I dagsläget importerar Norge i huvudsak kemiska- och verkstadsprodukter samt livsmedel           



(Nationalencyklopedin). 
Finland 
Livsmedel: De har den näst högsta självförsörjandegraden inom livsmedel av de nordiska            
länderna, på hela 80%. Finland har ett liknande klimat som Sverige men med en kortare               
växtsäsong och kallare vintrar. Upp mot tre fjärdedelar av Finlands yta är skogsbevuxen             
vilket gör skogen till landets viktigaste råvara. Ur en ekonomiskt perspektiv är de viktigaste              
jordbruksprodukterna i Finland mjölk, spannmål, potatis, sockerbetor och kött i form av gris,             
nöt och kyckling. En hög självförsörjandegrad ingår i Finlands försvarspolitik och alla beslut             
som tas i regeringen kring livsmedel främjar det inhemska jordbruket, hävdar Anna Nilsson,             
chefredaktör på tidningen Lantmannen,  i en intervju med Sveriges radio (Meny, 2017). 
Drivmedel: När man tittar på landets energiförsörjning utgörs denna av ca 45% fossila             
bränslen där hela landets behov importeras, förutom en liten del som utgörs av inhemsk torv               
(Nyholm och Skogh, okänd). Enligt NE är Finland framförallt importberoende av viktiga            
kemikalier, drivmedel och livsmedel (Nationalencyklopedin). 
 
Sammanfattning av de nordiska ländernas självförsörjandegrad 

 
Tabell 1 visar självförsörjandegraden för de nordiska länderna i avseende på livsmedel och fossila drivmedel. 

Även ländernas medlemskap i EU och landens viktigaste importprodukter presenteras. 
Land Sverige Norge Danmark Finland 

Självförsörjandegrad 
( livsmedel ) 

50 % 37 % 100% 80 % 

Självförsörjandegrad 
( fossila drivmedel ) 

0% 100% - 0% 

EU-medborgare Ja Nej Ja Ja 

Landets viktigaste 
importprodukter 

Verkstads- 
och kemiska 

produkter 
samt bränsle 

Verkstads- 
och kemiska 

produkter samt 
livsmedel 

Råmaterial 
och 

livsmedel 

Kemikalier, 
bränsle och 
livsmedel 

 
I tabell 1 ser vi att Sverige har en självförsörjandegrad inom livsmedel på 50% men att landet                 
är helt beroende av import av fossila drivmedel och har således en självförsörjandegrad på 
0 % inom drivmedel. Norge har en mycket låg självförsörjandegrad inom livsmedel på 37%              
men är helt självförsörjande på fossila drivmedel i så stor utsträckning att landet exporterar en               
stor andel av sina tillgångar. Danmark har den högsta självförsörjandegraden inom livsmedel            
där de anses vara 100% självförsörjande, dock är de inte helt självförsörjande inom drivmedel              
då de behöver importera råmaterial (dock inte helt kartlagt hur mycket). Finland har också en               
hög självförsörjandegrad på 80% inom livsmedel, men är helt beroende av importerade            
fossila drivmedel. 
 



 
Tabell 2 visar nettoimporten av primärenergi för de nordiska länderna, motsvarande en mängd ton råolja. 
Land Sverige Norge Danmark Finland 

Oljeimportberoende 
( angivet i % år 2014 ) 

102 % - 653 % - 6 % 95 % 

Nettoimport av 
primärenergi 
( år 2014 ) 

Motsvarande 
+ 15 991 
ton råolja 

Motsvarande 
- 167 357  
ton råolja 

Motsvarande 
 + 2 259 
ton råolja 

Motsvarande 
+ 16 191  
ton råolja 

 
De värden som presenteras i tabell 2 baseras på tabellvärden som erhållits från Eurostat              
(Eurostat, 2016) och (Eurostat, 2016). Här anges oljeimportberoendet för varje land uttryckt            
som % av vad landet behöver samt nettoimport av primärenergi under 2014. Från tabellen ser               
vi att både sverige och finland är mycket beroende av oljeimport medan Norge och Danmark               
är självförsörjande. Import av primärenergi innebär import av en naturresurs som inte            
genomgått någon typ av omvandling, exempelvis råolja, stenkol, solljus eller uran. Ett            
positivt värde på nettoimporten innebär att landet importerar primärenergi och ett negativt            
värde innebär att landet exporterar primärenergi. Vi ser att Sverige och Finland har en högre               
nettoimport av primärenergi, medan Danmark har ett lägre importbehov. Norge exporterar en            
hög andel primärenergi. 
  
Fördelar med en högre självförsörjandegrad 
Om man har en högre självförsörjandegrad och exempelvis kan producera el och drivmedel             
inom landets gränser, som sol och vindkraft, skulle det bli många positiva effekter på landets               
ekonomi och självständighet. Försvarsmakten vill gärna se en högre självförsörjandegrad så           
att sverige blir mindre utsatt i krissituationer. Vidare finns det även en ekonomisk lönsamhet              
för lantbrukare om de kan producera den el eller drivmedel som behövs för att försörja               
jordbruket. I Sverige finns goda förutsättningar för form av sol- och vindkraft, och genom att               
satsa på produktion inom landets gränser dessa energikällor prioriteras vilket ger positiva            
miljöaspekter. Men faktum kvarstår att en högre självförsörjandegrad är åtråvärt i dagens            
samhälle både ur en ekonomisk, försvarsmakt och miljösynpunkt (Svedberg, 2016). 
  
Nackdelar med att vara beroende av import 
En låg självförsörjandegrad innebär ofta att ett land är känsligare för eventuella            
krissituationer. Enligt Harald Svensson, som jobbar för Jordbruksverket, skulle Sverige inte           
klara sig många dagar utan import av flera varor som är nödvändiga för det svenska               
jordbruket (Nilsson, 2015).  
 
År 2017 rådde dåliga växtförhållaneden i södra Europa, vilket fick till följd att priserna på               
färska grönsaker i Sverige steg och var svårta att få tag på. Ännu ett exempel är då Ryssland                  
år 2010 stoppade sin export av vete på grund av torkan i landet vilket ledde till att många                  
länder utan egen veteproduktion fick svårt med livsmedelsförsörjningen (Makridova, 2014).          
Genom att föra en politik som förespråkar en högre självförsörjandegrad kan effekter av             



liknande händelser minskas, vilket i en framtid med ökande befolkning kan anses mycket             
fördelaktigt. Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger i en intervju med tidningen           
JordbruksAktuellt, att Sveriges låga självförsörjningsgrad innebär att vi är extra utsatta för            
förändringar på den internationella marknaden - oavsett om förändringarna sker till följd av             
politiska konflikter eller klimatkatastrofer (Brink, 2015). 
 
Anna Nilsson, som är chefredaktör för tidningen Lantmannen, säger i en intervju med             
Sveriges Radio att det är viktigt för Sverige att öka sin självförsörjandegrad. Hon menar att               
detta är viktigt för att generera en bättre krisberedskap, känna till hela produktionsförloppet             
inom livsmedel och dess miljöpåverkan (Meny, 2017). 

Ekonomiskt stöd från EU för att bedriva jordbruk 
Sverige tillsammans med alla andra EU länder som bedriver jordbruk kan få olika typer av               
ekonomiskt stöd från EU för att kunna upprätthålla jordbruket och producera livsmedel. EU:s             
direktstöd, Marknadsstöd och Landsbygdsutveckling är betydande byggstenar för det svenska          
jordbrukets överlevnad. Men inte alla svenska politiker är överens om att stödet används på              
rätt sätt då det fördelas per areal, vilket gör att en stor del av stödet går till företag/lantbrukare                  
med mycket stora arealer så som Arla och inte till mindre lantbrukare (Ekström, 2014). Att               
mindre lantbrukare inte får ta del av det nuvarande systemet leder till att inhemsk produktion               
missgynnas (Meny, 2017). 

Direktstödet innebär att en lantbrukare får ett ekonomiskt stöd från EU som är proportionellt              
mot den areal mark som brukas, oberoende av vad som produceras inom jordbruket. I Sverige               
kallas EU:s direktstöd för gårdsstöd och lantbrukare ansöker till Jordbruksverket om att få så              
kallade stödrätter som berättigar till ett ekonomiskt stöd per hektar odlad mark            
(Jordbruksverket, 2017). 

Landsbygdsprogrammet i Sverige syftar till att skapa ett hållbart och funktionellt jordbruk i             
hela sverige och har hittills innefattat bl.a. ekonomiskt stöd för bättre djurvälfärd,            
ombyggnation av bredband samt fler bensinmackar. Den ekonomiska ersättningen och stödet           
finansieras gemensamt av Sverige och EU, men det är den svenska regeringen som avgör hur               
svenska landsbygdsprogrammet ska se ut och vad som ska prioriteras (EU-upplysningen,           
2016). Här finns således en potentiell möjlighet för den svenska regeringen att ge ekonomiskt              
stöd för en omställning till fossilfria drivmedel/ lokalproducerad el som en del av             
landsbygdsutvecklingsprogrammet. 
 
Självförsörjandegrad och den svenska regeringen. 
Ett regerings mål är att den svenska självförsörjandegraden ska öka, speciellt inom            
livsmedelsproduktion. Regeringens livsmedelsstrategi ska vägleda kring livsmedelsfrågor       
vars syfte är att gynna svenskt jordbruk så att mer livsmedel, tillika mer ekologiskt, kan               
produceras inom landets gränser. Strategin syftar även till att höja sveriges           



självförsörjandegrad men har fått kritik för att ett stort ansvar läggs på konsumenterna istället              
för regeringsbeslut. 
  
Enligt Claes Salomonsson, som är presschef på AxFood, vill konsumenterna ha svenskt och             
närproducerat, men han menar på att den korta växtsäsongen begränsar sveriges           
odlingsmöjligheter. Som konsument kan man välja svenskodlat och även mer rotsaker,           
potatis och kål som har goda lagringsmöjligheter och således säljas hela året. Han fortsätter              
att Sverige skulle klara sig utan så stor import av många olika varor, men det är rådande                 
konsumtionsmönster som styr utbudet. Mycket av livsmedelsimporten sker på vintern till           
följd av klimatförhållanden (Meny, 2017). 
  
Anna Nilsson, chefredaktör på tidningen Lantmannen, tror att det svenska jordbruket behöver            
stöd från regeringen i form av lagar, bestämmelser och skatter. Hon tror att en högre               
självförsörjandegrad måste få stöd från högsta ort för att bli hållbar i längden, och hittills ser                
hon inte tillräckliga satsningar från regeringen (Meny, 2017). 
 
Enligt en artikel i ALU har den finska regeringen tagit beslut om att samma krav ska gälla vid                  
livsmedelsupphandlingar som de krav som gäller för landets jordbrukare. Detta innebär att            
bland annat kommunala och privata storkök inom skola, vård och omsorg kommer kunna             
välja mer lokalproducerade livsmedel och råvaror. Beslutet är resulterade i lagen offentlig            
upphandling som reglerar hur man tar fram ett kontrakt med en leverantör utan att begränsa               
vad kontraktet gäller för typ av vara eller tjänst. Resultatet främjar lokalproducerade            
livsmedel och råvaror samtidigt som det stöder Finlands jordbruk och självförsörjandegrad           
(Zander, 2016). 
 
Max Rolfstam vid Lunds universitet har forskat kring upphandlingar och hävdar i en intervju              
med ALU att det finns förutsättningar för Sverige att följa Finlands goda exempel med en lag                
för att gynna det svenska jordbruket, småskaligt lantbruk och lokalt odlade råvaror (Zander,             
2016). Propositionen om den nya upphandlingslagen, vars syfte är att möjliggöra en högre             
andel närproducerade livsmedel inom offentliga storkök i Sverige, trädde i kraft 1 januari             
2017 (Regeringskansliet, 2016), (SFS 2016:1145). 
 
Avslutande kommentar 
Mycket fokus ligger även på att odla för de nordiska förhållandena. Det anses inte lönsamt att                
ändra det svenska jordbruket till förmån för exotiska frukter i uppvärmda växthus, även om              
konsumenterna efterfrågar importerad mango i december. Många länder importerar livsmedel          
även fast de har en hög självförsörjandegrad, detta då konsumenter i dagens samhälle i allt               
högre grad efterfrågar livsmedel som producerats utanför landets gränser. Med bakgrund av            
denna litteraturstudie kan man resonera kring hållbara möjligheter för Sverige att öka sin             
självförsörjandegrad. Fokusera på odling för svenska förhållanden som backas upp av en            
jordbrukspolitik som främjar småskaliga bönder snarare än att förlita sig på ett EU:stöd som              



främst gynnar stora företag. Satsa på det som går bra att odla i Sverige och gynna                
närproducerat i upphandlings förhandlingar. Minska det svenska importberoendet av fossila          
bränslen genom att satsa på lokalproducerad energi och drivmedel som ett nästa steg för att               
uppnå en högre självförsörjandegrad. För att nå en högre självförsörjandegrad och få en högre              
livsmedelsproduktion inom Sveriges gränser måste en del av ansvaret förflyttas från den            
enskilda jordbrukaren. Genom att lantbrukare, konsumenter, butiker och återförsäljare,         
kommunerna och staten tar gemensamt ansvar finns möjligheter att få en mer självständig             
livsmedelsproduktion i Sverige. 
 
Intressanta frågeställningar inför framtiden: Finns en potentiell möjlighet för den svenska           
regeringen att ge ekonomiskt stöd för en omställning till fossilfria drivmedel/           
lokalproducerad el som en del av landsbygdsutvecklingsprogrammet? Vad kommer den nya           
upphandlingslagen innebära för det svenska jordbruket? Vad har de nordiska länderna för            
självförsörjandegrad i avseende på drivmedel till jordbruksmaskiner? 
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Sammanfattning 
Rapporten ger lite grundläggande fakta om hur Sveriges elproduktion ser ut idag och vilken              
kostnadsbild som gäller vid köp av el. Sverige tillverkar, på årsbasis, sin egen el men en tredjedel av                  
elen kommer från kärnkraft. För att undersöka i vilken storleksordning installationen av en             
solcellsanläggning skulle hamna samt hur lönsamt det är för lantbrukare skapas två exempel. Ett              
exempel på en mindre anläggning och en på en mycket stor anläggning. I båda fallen har solcellerna                 
betalat sig efter 30 år men med mycket liten vinst.  

 



 

 
Elproduktion och kostnad 
I dagsläget sker det en nettoexport av el från Sverige, dock kommer en tredjedel av elen vi använder                  
från svenska kärnkraftverk. För att driva kärnkraftverk krävs uran som importeras från gruvdrift i              
andra länder (Energiföretagen 2017). Sverige är alltså inte självförsörjande med avseende på el, trots              
en nettoexport. En bedömning från Naturskyddsföreningen, gjord år 2015, visade att kärnkraftens            
energitillverkning skulle kunna ersättas av solel om alla södervända byggnadsytor i Sverige täcktes             
med solceller, om produktion beräknas på årsbasis (Naturskyddsföreningen 2015). 
 
Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst elpris, framförallt med avseende på el inom                  
industrin (Eurostat 2017). Trots dagens låga elpris finns en trend mot ett stigande elpris, vilket               
förutsägs fortsätta stiga (Energimyndigheten 2016). När den ekonomiska lönsamheten av solel           
undersöks är elpriset en viktig faktor. Ett högre elpris gör lokala solelsanläggningar mer lönsamma för               
lantbrukare, vilket har en positiv inverkan på solelsproduktionen. Ett redan lågt elpris leder till att den                
ekonomiska vinsten till följd av installation av solpaneler minskar. 
 
Svenska lantbrukare har generellt en fördelaktig elkostnad då de inte betalar skatt på den förbrukade               
elen. Istället betalar de endast 0,5 öre per använd kWh el, vilket är markant mindre än elskatten på                  
29,5 öre/kWh (Skatteverket u.å.), (Compricer 2017). När svenska lantbrukare ska teckna elavtal är             
den vanligaste avtalsformen ett rörligt elavtal (SCB 2017). Detta medför större möjligheter till ökad              
lönsamhet. 
 
Exempel 
För att undersöka i vilken storleksordning investeringskostnader och eventuella vinster från att            
installera solceller befinner sig i kommer två lantbruksexempel presenteras. Ett exempel för ett större              
lantbruk och ett för ett lantbruk i mindre skala. Resultatet kommer analyseras i diskussion              
\ref{SolDisk}. En närmre beskrivning av beräkningarna och vart de använda värdena kom ifrån går att               
finna i bilaga \ref{besk} och det använda matlabscriptet finns i bilaga \ref{matlab}. 
 
Exempel - 1 
Exempelgårdens elkonsumtion sätts till 25 MWh per år och den installerade anläggningens var av              
storleken 29 MW.Det antas även att det är en gård som har ett tak med ytan 200 m$^2$ i sydlig                    
riktning. 
Den totala investeringskostnaden för anläggningen blev 540 000 kr. Den vinst som lantbrukaren går              
med under trettioårsperioden är 51 000 kr  
 
Exempel - 2 
Exemplet utgörs av en gård med en takyta, i sydlig riktning, på 1000 m$^2$. Solcellsanläggningen är                
av storleken 143 MW Den årliga elåtgången är 195 MWh. 
Den totala investeringskostnaden för anläggningen blev 1 700 000 kr. Den vinst som lantbrukaren går               
med under trettioårsperioden är 310 000 kr. 
 
 
 
 
Anmärkningar/Antaganden : 

 



 

Beräkningen gäller för tak med lutningen 30-60 grader, är gradtalet på taket en annan vinkel blir                
produktionen lägre. EcoKraft är ett företag inom branschen som garanterar att solcellerna ska             
producera 87 \% av ursprungs effekten efter 30 år och att effektgaranti är linjär (EcoKraft 2017). I det                  
räkneexempel som ingår i rapporten kommer det sambandet användet dock så ska det understryka att               
det är den minsta möjliga effekten som används vilket innebär att solcellerna i verkligheten kan ha en                 
högre effekt. Det är även antaget att inköpspriset för el kommer vara konstant över de kommande 30                 
åren. Som tidigare nämnt kommer elpriset i Sverige antagligen stiga i framtiden. Då det är svårt att                 
uppskatta hur mycket priset kommer öka har det under beräkningen hållits konstant. Ett högre elpris               
skulle leda till att vinsten från att installera solceller blir högre. Även gårdens elkonsumtion är något                
som antas vara konstant över 30-årsperioden.  
 
Det är i exemplet inte heller medräknat någon subvention för solceller vilket skulle leda till en                
dramatisk minskning av kostnaden för solcellerna då lantbrukaren kan få tillbaka hela 30 \% av               
kostnaden. Det är viktigt att poängtera att det är en tillbakabetalning vilket innebär att vid               
lantbrukaren vid investeringstillfället måste betala den totala kostnaden för anläggningen. Det är inte             
heller säkert att en subventionering fås och hur stor den då blir. 
 
De två exemplen visar inte heller att det är billigare, per kW, att bygga en större anläggning.                 
Programmet tar inte i hänsyn till att montering blir billigare samt att företag ofta säljer solceller                
billigare, per enhet, om de köps i större kolli. Det är viktigt att notera att både exemplen endast ger en                    
uppfattning om storleksordningar och att för stor vikt inte ska läggas på de absoluta beloppen.  
 
Beräkningar 
I rapporetens resultatdel visas ett lantbruksexempel för de ekonomiska effekterna då solceller skulle             
installeras och användas under en 30 årsperiod.  
Elkostnaden för en lantbrukare räknades ut på följande sätt. Månadskostnaden på elenergi vid avtal              
om rörligt pris för lantbrukare under perioden mars 2016 till mars 2017 (SCB 2017) användes som                
grund. Ett månadsvärde för togs fram som består av ett medelvärdet för de fyra elzonerna som finns i                  
Sverige. Till varje månadsvärde adderades nättjänstpriset för en kund inom jord- och skogsbruk som              
2016 låg på 34,8 öre/kWh. Ett medelvärde tas över det undersökta året och resulterar då i att                 
elkostnaden för en lantbrukare idag är 72 öre per kWh.  
Om gården drar 25 kWh per år innebär det att den totala elkostnaden under en 30 årsperiod är  
520 tusen kronor.  
 
Solcellsanläggningen 
På en yta på 7 m^2 får en anläggning på 1 kW plats (Energimyndigheten 2017). Det skulle innebära                  
att på en yta som är 200 $m^2$ får en anläggning på 28,6 kWh plats. Varje kW antas producera 950                    
kWh(Energimyndigheten 2017). En installerad anläggning beräknas kosta 12 kr/watt, inklusive          
växelriktare, vilket innebär att exempelanläggningen kostar ca 340 000 kr (Svensk solenergi 2015).  
Resterande beräknar går att finna i den kommenterade matlabkoden i bilaga \ref{} 
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Sammanfattning 

Inom jordbruket används ofta både handels- och stallgödsel för att maximera skörd och avkastning.              
Handelsgödsel, även kallat konstgödsel eller mineralgödsel, är ett oorganiskt medel som tillverkas genom             
att ta vara på kväve från luften. Den vanligaste källa är ammoniumnitrat och detta kan framställas från                 
salpetersyra och ammoniak, något som kräver ganska mycket energi och en del fossila bränslen. Av den                
anledningen är det endast konventionella lantbruk som använder mineralgödsel. Miljöpåverkan från           
tillverkning, transport och användning av handelsgödsel kan regleras och minskas genom ett antal             
åtgärder som bör försöka uppnås.  
 
Stallgödsel är, till skillnad från mineralgödsel, organiskt och består av spillning med mera från djur. Alla                
jordbruk som innefattar djurhållning producerar alltså eget stallgödsel. Det är viktigt att maximera effekt              
och användning av stallgödsel, dels för att öka skörden men även för att kunna minska bruket av                 
handelsgödsel. Detta ska alltså endast ses som ett komplement till stallgödsel och de två olika formerna av                 
växtnäring konkurrerar inte med varandra. 
 
Biokol är något som också skulle kunna användas som ett supplement till stallgödsel tack vare sin                
förmåga att öka jordens vattenbindande förmåga samt ökad näringshalt. Blandas detta in i stallgödsel som               
väntar på att användas kan kväveförluster i form av ammoniakavgång till luften minimeras.  

 



Handelsgödsel 

Handelsgödsel, även kallat konstgödsel och mineralgödsel, är ett gödningsmedel som består av 
oorganiskt material och innehåller framförallt makronäringsämnen som kväve, fosfor och 
kalium, men även relativt höga halter av svavel, kalcium och magnesium. Detta är alltså ämnen 
som växter behöver mycket av medan mikroämnen, såsom koppar, kobolt, järn och zink, är 
ämnen som växterna kräver i en mycket mindre omfattning. Handelsgödsel produceras till stor 
del från kväve i luften och resultatet är ofta i form av granulat men det finns även i flytande 
form. Användandet av denna typ av gödsel har ökat i takt med mekaniseringen av jordbruket 
som brutit de naturliga kretsloppen av näringsämnen, vilket i sin tur skett på grund av 
utvecklingen av jordbruket och separerandet av djurhållning och växtodling (Granström & 
Hubendick uå). När användandet av handelsgödsel sker för frekvent och i för höga 
koncentrationer kommer grödorna svara med reducerad respons på grund av urlakning av 
näringsämnen i marken (Granström & Hubendick uå). 
  

Klimatpåverkan 

Med hjälp av en livscykelanalys av handelsgödsels tillverkning, transport, användning och 
påverkan på skörd, som alla bidrar till utsläpp av och påverkning på växthusgaser, är det enklare 
att inse vad som bör åtgärdas för att minimera klimatpåverkan. Olika produktionssätt och typer 
av mineralgödsel bidrar till olika mängder utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid och lustgas, 
men de har även olika användningsområden och effektivitet på skilda grödor. Den vanligaste 
kvävekällan inom Europas jordbruk är ammoniumnitrat som tillverkas av antingen ammoniak 
eller salpetersyra. Svenska handelsgödsel som består av detta är t.ex. NP, NPK och Axan och 
miljöpåverkan hos dessa beror på hur energiåtgången är vid utvinning från ammoniak samt 
avgången av lustgas vid framställning från salpetersyra (Yara 2010). 
  
Den svenska märkningen för Klimatscertifiering av mat betyder att utsläppen vid tillverkning 
måste vara mindre än 4 kg CO 2-ekvivalenter per kg N och den generella nivån i Europa för 
användning av ammoniumnitrat ligger på 5,6 kg CO 2-ekvivalenter per kg N. CO 2-ekvivalenter är 
ett uttryck för att jämföra växthusgaser och uttrycket beror på hur många gånger starkare 
inverkan gasen har på klimatet jämfört med koldioxid (t.ex. motsvarar 1 kg lustgas 296 kg 
koldioxid). Om bästa möjliga teknik (BAT), något som är definierat av EU, skulle användas i 
tillverkningen av mineralgödsel hade den allmänna utsläppsnivån legat på 3,6 kg CO 2-ekv. per 
kg N och detta är ca 50 % lägre än vad en genomsnittlig europeisk anläggning släpper ut (Yara 
2010). 
  
Yara, en svensk tillverkare av handelsgödsel, har utvecklat en katalysatorteknik som minskar 
utsläppen av lustgas från tillverkning av salpetersyra med 90 % vilket ger ett utsläpp lägre än den 
då BAT används. För att minska klimatpåverkan och reducera förlusten av kväve på grund av 
urlakning, denitrifikation och ammoniakavgång måste hänsyn tas till vilken form av kväve som 

 



används, hur stor mängd och vid vilken tidpunkt mineralgödsel tillsätts. Kväveeffektiviteten 
måste optimeras och lustgastsläppen minimeras. Detta är något som måste beräknas och avgöras 
noga från gård till gård, en stor mängd gödsel betyder inte att grödorna nödvändigtvis frodas och 
att produktiviteten maximeras (Yara 2010). 
  
Val av handelsgödsel är avgörande för klimatpåverkan. Olika jordar på olika platser på jordklotet 
har individuella egenskaper och förutsättningar och kräver därmed varierande behandling. För 
europeiska jordbruk är ammoniumnitrat mest effektiv och miljövänlig. Urea, ett syntetiskt 
framställt organiskt gödsel, används i stora delar av världen och har mindre påverkan på miljön 
vid tillverkning men desto större påverkan vid användning, dels tillföljd av lustgasavgång genom 
nitrifikationsprocesser i marken och dels som ett resultat av att mer ammoniak utsöndras till 
atmosfären än när ammoniumnitrat används (Yara 2010). 
  
Energi och åtgång 

Den totala klimatpåverkan från tillverkning av ammoniumnitrat då BAT används är 3,6 kg 
CO 2-ekv. per kg N för en genomsnittlig fabrik (Yara, 2010). 
-     Tillverkning från ammoniak 

Den mest effektiva källan för att binda luftens kväve är naturgas och ca 5 % av världens 
naturgas går åt till detta, något som motsvarar 2 % av världens energiproduktion (Wikipedia 
2016). För att binda kvävet krävs energi och en typisk europeisk fabrik har en genomsnittlig 
energianvändning på 35,2 GJ per ton ammoniak. Om däremot BAT används skulle 
förbrukningen sjunka till 31,8 GJ per ton ammoniak, vilket motsvara ca 2,2 kg CO 2-ekv. per 
kg N i ammoniumnitratet (Yara 2010). 

-     Tillverkning från salpetersyra 
Vid denna tillverkning frigörs lustgas och utan rening släpps 7,5 kg N 2O per ton salpetersyra 
ut. Om katalytisk rening och BAT används minskar detta markant till 1,8 kg N 2O per ton 
salpetersyra, vilket motsvarar 1,3 kg CO 2-ekv. per kg N i ammoniumnitratet (Yara 2010). 

-     Granulat 
För att få ett fast gödsel granuleras dessa lösningar vilket kräver ca 0,5 GJ per ton produkt 
som kan sättas ekvivalent med 0,1 kg CO 2-ekv. per kg N (Yara 2010). 

-     Vid transport att handelsgödsel från anläggning till mellanhand och slutligen konsument 
uppskattas det europeiska genomsnittliga utsläppet motsvara ca 0,1 kg CO 2-ekv. per kg N 
(Yara 2010). 

-     Som nämnt ovan frigörs lustgas från marken vid användning av gödsel som resultat av 
naturliga markprocesser, något som sker för både oorganiskt och organiskt bundet kväve. Ca 
5,6 kg CO 2-ekv. per kg N släpps ut vid bruk av handelsgödsel och då är även utsläpp från 
jordbruksmaskiner som körs vid utspridning och kalkning medräknat (Yara 2010).  

-     I Sverige använder jordbruket ca 17 TWH, varav 12 går till växtodling och 2 TWH till 
mineralgödseltillverkning (Bertilsson  2008). 
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Åtgärder för att minska klimatpåverkan 

Genomförbara åtgärder bör vara att öka energieffektiviteten vid tillverkningen av 
ammoniumnitrat samt att maximera användandet av katalysatorer för att reducera lustgasutsläpp. 
En stor källa till utsläppen är själva användandet av mineralgödsel och på detta område kan 
mycket göras för att dessa ska reduceras. Här är det viktigt att gödsla efter olika grödors faktiska 
behov av just det ämnen som det aktuella handelsgödsel innehåller samt att se till att applicera 
näringsämnet vid rätt tidpunkt för optimal upptagning. Att välja rätt typ av mineralgödsel efter 
jordtyp är viktigt för att minska utsläpp och dessutom att utnyttja och bruka stallgödsel för att 
dess effekt ska bli optimal (Yara 2010). 
Biologisk kvävefixering i biomassa är ett alternativt som kan minska användandet av 
mineralgödsel och dessutom en viktig del i kvävets kretslopp (Yara 2010).  
  
Stallgödsel  

Stallgödsel är organiskt material som består av spillning, urin, strömedel och vatten. Det används 
för att förbättra mullhalten i åkermark och innehåller både makro- och mikronäringsämnen, 
varav de viktigaste är kväve, fosfor och kalium. Hur stor utsträckning av ett visst ämne beror på 
vilken typ av djur som producerat materialet, vilket foder som använts, hur det har komposterats 
och hanterats samt vilka tillsatser som är i blandat. Jordbruksverket rekommenderar att sprida 
stallgödsel innan vår- och höstoljeväxter sås samt att det är viktigt att bruka eller mylla ner 
växtnäringen tidigt för att minimera kväveförluster i form av ammoniakavgång. Dessa förluster 
kan minskas med 20 respektive 10 % om det brukas ned omgående (Jordbruksverket 2016). 
Stallgödsel bör användas i så stor utsträckning som möjligt för att maximera effekten och 
handelsgödsel ska ses som ett komplement. En viktig aspekt att ta hänsyn till vad gäller 
mineralgödsel och stallgödsel är att dessa två olika former inte konkurrerar med varandra utan ett 
samspel dem emellan bidrar oftast till störst skörd (Bertilsson 2008)  
 

Biokol 

Biokol produceras under kontrollerade förhållande av biomassa och är eller motsvarar i princip 
träkol. Det är alltså framtaget av förnybart material, t.ex. trä, halm och olivkärnor, och de 
kontrollerade förhållanden i produktionen avser att minska utsläpp och bildning av farliga 
ämnen. Tanken bakom biokol är att det ska verka som en en typ av kolsänka, att kolet som 
biomassan tar upp från luften via fotosyntesen ska förvaras i biokolet under lång tid och inte 
övergå till koldioxid på kort sikt. Därav bör det inte användas som vanlig träkol eller för att 
producera värme. När biomassa görs om till biokol stabiliseras dess kolstruktur och på så sätt 
binds kolet in och blir svårnedbrytbart (Branschföreningen Biokol Sverige uå).  
 
De främsta användningsområdena för biokol är som jordförbättrare, djurfoder, filtermaterial till 
vattenrening samt att minska näringsläckage ( Branschföreningen Biokol Sverige uå). Mest relevant 
för denna rapport är funktionerna för att reducera näringsläckage samt som jordförbättrare. 
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Biokol har egenskaper som liknar humus men med fördelen att det inte bryts ned lika snabbt. Det 
fungerar som vatten- och näringshållande, luckrar jorden samt gynnar mikroorganismer, detta 
mycket tack vare sin stora inre, ihåliga yta. En jord med inblandning av biokol ger generellt sett 
högre växttillgänglig vattenhalt samt bättre näringsbindande förmåga än en jord utan biokol. 
Dock är det viktigt att låta kolet ligga i gödsel, nässelvatten eller liknande innan så att det mättats 
på näringsämnen, såsom fosfor och kväve, innan det blandas med jorden. Görs ej detta kan 
skörden minska på grund av att biokolet tar upp näring från marken som grödorna egentligen 
skulle behövt. En annan fördel med att tillsätta biokol till gödsel är att minska näringsläckage till 
luften. Om ammoniumkväve binds till kolet blir gödslet rikare på näring och en mindre del kväve 
läcker ut. Kväve som i värsta fall annars hade kunnat bidra till övergödning och surt regn 
(Branschföreningen Biokol Sverige uå).  
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Sammanfattning 
Begreppet självförsörjandegrad inom ett område definieras som landets produktion dividerat          
med dess konsumtion / förbrukning av exempelvis el, drivmedel eller livsmedel. En högre             
självförsörjandegrad är ofta mer hållbart ur en ekonomisk och miljömässig synpunkt men inte             
alltid praktiskt genomförbart eller tillräckligt åtråvärd i dagens samhälle. 
 
Många prognoser pekar mot globala klimatförändringar vilket beräknas leda till allt fler            
klimatkatastrofer och osäkerheter i världen. Genom att minska sitt importberoende och sörja            
för en högre självförsörjandegrad inom jordbruket finns mycket att vinna för Sverige och             
övriga nordiska länder. Ett funktionellt jordbruk inom landets gränser skulle kunna göra            
Sverige mindre känsligt för krissituationer. Men graden av självförsörjande samt jordbrukets           
förutsättningar skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika länder, så även mellan Sveriges             
nordiska grannländer. I dagsläget har Sverige en låg självförsörjandegrad trots en aktiv            
livsmedelsproduktion. Näst intill allt drivmedel som krävs inom jordbruket importeras, vilket           
innebär att Sverige vid en krissituation skulle få mycket svårt att klara av sin nuvarande               
livsmedelsproduktion. I Sverige har vi god tillgång på sol och vindkraft tillsammans med             
bördiga jordar och ett relativt gynnsamt odlingsklimat, vilket ger oss förutsättningar som            
saknas på flera andra håll i norden. Vad som anses mest hållbart är att anpassa landets                
självförsörjandegrad till de resurser som finns inom landets gränser. Vidare krävs för högre             
livsmedelsproduktion att en del av ansvaret förflyttas från den enskilda lantbrukaren till            
konsumenter, återförsäljare, kommuner och regeringen. 



Självförsörjandegraden är ett mått på hur pass självförsörjande ett land är och definieras som              
landets produktion dividerat med dess konsumtion av exempelvis energi, drivmedel eller           
livsmedel (Bergström, 2015). Landets självförsörjandegrad kan således skilja sig åt beroende           
på inom vilken aspekt man gör undersökningen. Samma land kan ha en god             
självförsörjandegrad med hänsyn till energi och drivmedel men sämre självförsörjandegrad i           
avseende på livsmedelsproduktion. Att göra exakta beräkningar kring ett lands totala           
självförsörjandegrad kan således vara svårt och bygger i stor utsträckning på mätningar över             
lång tid (Nilsson, 2015). I detta stycke görs en avgränsning kring självförsörjandegraden            
inom drivmedel och livsmedel för fyra nordiska länder. 
 
En högre självförsörjandegrad är ofta mer hållbart ur en ekonomisk och miljömässig            
synpunkt, men inte alltid praktiskt genomförbart eller tillräckligt åtråvärd i dagens samhälle.            
Genom att minska sitt importberoende och sörja för en högre självförsörjandegrad inom            
jordbruket ges goda möjligheter för att uppnå ett mer självförsörjande jordbruk i Sverige. I              
detta stycke undersöks självförsörjandegraden inom drivmedel- och livsmedelsproduktion för         
Sverige, Norge, Danmark och Finland i syfte att sammanfatta information och identifiera            
skillnader mellan länderna. 
 
Vad har Sverige för självförsörjandegrad? 
Sveriges självförsörjandegrad anses idag ligga på ca 50% med avseende på           
livsmedelsindustrin, men mycket stor andel av drivmedlet importeras. Harald Svensson, som           
jobbar för Jordbruksverket, bekräftar i en intervju med Sveriges radio om svårigheterna med             
att uppskatta Sveriges självförsörjandegrad inom jordbruket då det svenska jordbruket i           
dagsläget är beroende av import för att hållas i drift. Enligt Svensson skulle Sverige inte klara                
sig många dagar utan import av flera varor som är nödvändiga för det svenska jordbruket som                
djurfoder, handelsgödsel och drivmedel. En av de största svårigheterna som begränsar           
Sveriges självförsörjandegrad anses vara just importen av drivmedel till de maskiner som            
krävs för att driva jordbruk (Nilsson, 2015), (Meny, 2017). På grund av att den svenska               
fordonsflottan drivs med fossila bränslen som produceras utanför landets gränser hävdar           
Therese Frisell, som jobbar på Livsmedelsverket, att Sveriges självförsörjandegrad är          
närmare noll då en stor del av den Svenska fordonsflottan drivs med fossila bränslen som               
produceras utanför landets gränser (Bergström, 2015).  
 
Vad har Norge, Danmark och Finland för självförsörjandegrad? 
Norge har en hög självförsörjandegrad när det gäller kött, drivmedel och havsmat där de är i                
princip självförsörjande tack vare mycket goda råvarutillgångar i landet. Självförjandegraden          
inom det norska jordbruket är betydligt lägre och ligger i dagsläget på ca 37%              
(Goverment.no, 2015). 
 
Inom livsmedelsproduktionen har Finland en mycket hög självförsörjandegrad på 80% men           
har ett utbrett skogsbruk som är beroende av import av drivmedel till jordbruksmaskiner             
(Nyholm och Skogh). Då Finland inte har några betydande råvarutillgångar till drivmedel            



behöver de finska raffinaderierna förlita sig på importerad råolja, vilket gör att Finlands             
självförsörjandegrad inom drivmedel uppskattas vara 0 % (Lynch, 2003). 
 
Danmark anses vara självförsörjande när det gäller köttproduktion där den mest lönsamma            
produktionen är griskött och mjölkproduktion (Erlandsson). Självförsörjandegraden i        
Danmark med avseende på livsmedel anses vara runt 100% då de exporterar mycket stora              
mängder kött, mjölk och spannmål (Danish Agriculture & Food Council). 
 
Vilka förutsättningar finns i Sverige och övriga nordiska länder? 
I norden råder en relativt kort växtsäsong med varma somrar och kalla vintermånader. Detta              
medför att det nordiska jordbruket i generationer fokuserat på råvaror och livsmedel som är              
anpassade för rådande klimat och förutsättningar. Men dessa förutsättningar skiljer sig           
mycket åt även mellan de nordiska länderna, vilket påverkar ländernas importberoende och            
självförsörjandegrad. För att få en bredare kunskap om Sveriges förutsättningar för att nå ett              
självförsörjande jordbruk är det intressant att jämföra likheter och skillnader med de nordiska             
grannländerna. 
 
I Sverige producerar ungefär en femtedel av jordbruket mjölk medan odling av vall,             
spannmål och grönsaker är ungefär lika stor som produktionen av kött, mjölk och ägg.              
Grödor som kräver varmare klimat så som vete och oljeväxter odlas i huvudsak söderut              
medan korn, havre och övriga grödor odlas i Mellansverige. I norra Sverige dominerar             
skogsjordbruk (Jordbruksverket, 2017). Sverige är beroende av import av drivmedel, främst           
råolja som omvandlas till diesel, för att driva de jordbruksmaskiner som krävs för att              
producera livsmedel inom landets gränser (Ciszuk, 2015). Enligt NE är Sverige även            
beroende av importerade verkstads- och kemiska produkter (Nationalencyklopedin). 
 
Danmark har en betydligt högre självförsörjandegrad inom livsmedel än övriga nordiska           
länder, vilket anses bero på de bördiga jordarna och ett mildare klimat som ger längre               
växtsäsong. Danmarks växtproduktion består i stor utsträckning av odling för djurfoder och            
deras jordbruk fokuserar i huvudsak på produktion av animalieprodukter så som mjölk, kött             
och ägg (Erlandsson). De anses vara självförsörjande på livsmedel. Vindkraften är stor i             
Danmark, men med sparsamma råvarutillgångar är de beroende av import av drivmedel,            
råmaterial och livsmedel (Nationalencyklopedin). 
 
Generellt anses Norge ha den lägsta självförsörjandegraden av de nordiska länderna inom            
livsmedelsproduktion som ligger på ungefär 37% (Henningsson, 2014). Dock så har Norge            
inte samma förutsättningar som exempelvis Sverige och Danmark när det gäller           
växtproduktion. Norge har en kortare växtsäsong då somrarna är svala och jordarna är inte              
heller lika näringsrika, detta innebär att Norge inte satsar lika mycket på utveckling av              
jordbruket (Goverment.no, 2015). Norge anses vara självförsörjande med avseende på          
drivmedel och fiskproduktion tack vare naturlig tillgång på petroleum, naturgas och rika            



fiskbestånd i havet. I dagsläget importerar Norge i huvudsak kemiska- och           
verkstadsprodukter samt livsmedel (Nationalencyklopedin). 
 
Finland har den näst högsta självförsörjandegraden inom livsmedel av de nordiska länderna,            
på hela 80%. Finland har ett liknande klimat som Sverige men med en kortare växtsäsong och                
kallare vintrar. Upp mot tre fjärdedelar av Finlands yta är skogbevuxen vilket gör skogen till               
landets viktigaste råvara. Ur ett ekonomiskt perspektiv är de viktigaste jordbruksprodukterna           
i Finland mjölk, spannmål, potatis, sockerbetor och kött i form av gris, nöt och kyckling               
(Meny, 2017). När man tittar på landets energiförsörjning utgörs denna av ca 45% fossila              
bränslen där hela landets behov importeras, förutom en liten del som utgörs av inhemsk torv               
(Nyholm och Skogh). Enligt NE är Finland framförallt importberoende av viktiga kemikalier,            
drivmedel och livsmedel (Nationalencyklopedin). 
 
Sammanfattning av de nordiska ländernas självförsörjandegrad 
 
Tabell 1 visar självförsörjandegraden för de nordiska länderna i avseende på livsmedel och fossila drivmedel.               
Även ländernas medlemskap i EU och landets viktigaste importprodukter presenteras. 

Land Sverige Norge Danmark Finland 

Självförsörjande 
 ( livsmedel ) 

50 % 37 % 100% 80 % 

Självförsörjande 
( fossila drivmedel ) 

0 % 100 % - 0 % 

EU-medborgare Ja Nej Ja Ja 

Landets viktigaste 
importprodukter 

Verkstads- 
och kemiska 

produkter samt 
drivmedel 

Verkstads- 
och kemiska 

produkter samt 
livsmedel 

Råmaterial 
och 

livsmedel 

Kemikalier, 
drivmedel 

och 
livsmedel 

 
I tabell 1 ser vi att Sverige har en självförsörjandegrad inom livsmedel på 50% men att landet                 
är helt beroende av import av fossila drivmedel och har således en självförsörjandegrad på              
0% inom drivmedel. Norge har en mycket låg självförsörjandegrad inom livsmedel på 37%             
men är helt självförsörjande på fossila drivmedel i så stor utsträckning att landet exporterar en               
stor andel av sina tillgångar. Danmark har den högsta självförsörjandegraden inom livsmedel            
där de anses vara 100% självförsörjande, dock är de inte helt självförsörjande inom drivmedel              
då de behöver importera råmaterial (dock inte helt kartlagt hur mycket). Finland har också en               
hög självförsörjandegrad på 80% inom livsmedel, men är helt beroende av importerade            
fossila drivmedel. 
 
 
 



Tabell 2 visar nettoimporten av primärenergi för de nordiska länderna, motsvarande en mängd ton råolja.               
Tabellen visar även ländernas oljeimportberoende uttryckt i % av landets behov. 

Land Sverige Norge Danmark Finland 

Oljeimportberoende 
( angivet i % år 2014 ) 

102 % - 653 % - 6 % 95 % 

Nettoimport av 
primärenergi 
( år 2014 ) 

Motsvarande 
+ 15 991 
ton råolja 

Motsvarande 
- 167 357 
ton råolja 

Motsvarande 
 + 2 259 
ton råolja 

Motsvarande 
+ 16 191 
ton råolja 

 
De värden som presenteras i tabell 2 baseras på tabellvärden som erhållits från Eurostat              
(Eurostat, 2016), (Eurostat, 2016). Här anges oljeimportberoendet för varje land uttryckt som            
% av vad landet behöver samt nettoimport av primärenergi under 2014. Från tabellen ser vi               
att både Sverige och Finland är mycket beroende av oljeimport medan Norge och Danmark är               
självförsörjande. Import av primärenergi innebär import av en naturresurs som inte           
genomgått någon typ av omvandling, exempelvis råolja, stenkol och solljus. Ett positivt värde             
på nettoimporten innebär att landet importerar primärenergi och ett negativt värde innebär att             
landet exporterar primärenergi. Vi ser att Sverige och Finland har en högre nettoimport av              
primärenergi, medan Danmark har ett betydligt lägre importbehov. Norge exporterar en hög            
andel primärenergi. 
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Fördelar med en högre självförsörjandegrad 
Om man har en högre självförsörjandegrad och exempelvis kan producera el och drivmedel             
inom landets gränser, som sol och vindkraft, skulle det bli många positiva effekter på landets               
ekonomi och självständighet. Försvarsmakten vill gärna se en högre självförsörjandegrad så           
att Sverige blir mindre utsatt i krissituationer. Vidare finns det även en ekonomisk lönsamhet              
för lantbrukare om de kan producera den el eller drivmedel som behövs för att försörja               
jordbruket. I Sverige finns goda förutsättningar för form av sol- och vindkraft, och genom att               
satsa på produktion inom landets gränser dessa energikällor prioriteras vilket ger positiva            
miljöaspekter. Men faktum kvarstår att en högre självförsörjandegrad är åtråvärt i dagens            
samhälle både ur en ekonomisk, försvarsmakts och miljösynpunkt (Svedberg, 2016). 
 
Nackdelar med att vara beroende av import 
En låg självförsörjandegrad innebär ofta att ett land är känsligare för eventuella            
krissituationer. Enligt Harald Svensson, som jobbar för Jordbruksverket, skulle Sverige inte           
klara sig många dagar utan import av flera varor som är nödvändiga för det svenska               
jordbruket (Nilsson, 2015). 
 
År 2017 rådde dåliga växtförhållaneden i södra Europa, vilket fick till följd att priserna på               
färska grönsaker i Sverige steg och var svåra att få tag på. Ännu ett exempel är då Ryssland                  
år 2010 stoppade sin export av vete på grund av torkan i landet vilket ledde till att många                  
länder utan egen veteproduktion fick svårt med livsmedelsförsörjningen (Makridova, 2014).          
Genom att föra en politik som förespråkar en högre självförsörjandegrad kan effekter av             
liknande händelser minskas, vilket i en framtid med ökande befolkning kan anses mycket             
fördelaktigt. Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger i en intervju med tidningen           
Jordbruks 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finland#ekonomi-och-n%C3%A4ringsliv
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/finland#ekonomi-och-n%C3%A4ringsliv
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6217230


Aktuellt, att Sveriges låga självförsörjningsgrad innebär att vi är extra utsatta för förändringar             
på den internationella marknaden - oavsett om förändringarna sker till följd av politiska             
konflikter eller klimatkatastrofer (Brink, 2015). 
Anna Nilsson, som är chefredaktör för tidningen Lantmannen, säger i en intervju med             
Sveriges Radio att det är viktigt för Sverige att öka sin självförsörjandegrad. Hon menar att               
detta är viktigt för att generera en bättre krisberedskap, känna till hela produktionsförloppet             
inom livsmedel och dess miljöpåverkan (Meny, 2017). 
 
Ekonomiskt stöd från EU för att bedriva jordbruk 
Sverige tillsammans med alla andra EU länder som bedriver jordbruk kan få olika typer av               
ekonomiskt stöd från EU för att kunna upprätthålla jordbruket och producera livsmedel. EU:s             
direktstöd, marknadsstöd och landsbygdsutveckling är betydande byggstenar för det svenska          
jordbrukets överlevnad. Men inte alla svenska politiker är överens om att stödet används på              
rätt sätt då det fördelas per areal, vilket gör att en stor del av stödet går till företag/lantbrukare                  
med mycket stora arealer och inte till mindre lantbrukare (Ekström, 2014). Att mindre             
lantbrukare inte får ta del av det nuvarande systemet leder till att inhemsk produktion              
missgynnas (Meny, 2017). 
 
Direktstödet innebär att en lantbrukare får ett ekonomiskt stöd från EU som är proportionellt              
mot den areal mark som brukas, oberoende av vad som produceras inom jordbruket. I Sverige               
kallas EU:s direktstöd för gårdsstöd och lantbrukare ansöker till Jordbruksverket om att få så              
kallade stödrätter som berättigar till ett ekonomiskt stöd per hektar odlad mark            
(Jordbruksverket, 2017). 
 
Landsbygdsprogrammet i Sverige syftar till att skapa ett hållbart och funktionellt jordbruk i             
hela Sverige och har hittills innefattat bl.a. ekonomiskt stöd för bättre djurvälfärd,            
ombyggnation av bredband samt fler bensinmackar. Den ekonomiska ersättningen och stödet           
finansieras gemensamt av Sverige och EU, men det är den svenska regeringen som avgör hur               
svenska landsbygdsprogrammet ska se ut och vad som ska prioriteras (EU-upplysningen,           
2016). Här finns således en potentiell möjlighet för den svenska regeringen att ge ekonomiskt              
stöd för en omställning till fossilfria drivmedel/ lokalproducerad el som en del av             
landsbygdsutvecklingsprogrammet. 
 
Självförsörjandegrad och den svenska regeringen 
Ett regerings mål är att den svenska självförsörjandegraden ska öka, speciellt inom            
livsmedelsproduktion. Regeringens livsmedelsstrategi ska vägleda kring livsmedelsfrågor       
vars syfte är att gynna svenskt jordbruk så att mer livsmedel, tillika mer ekologiskt, kan               
produceras inom landets gränser (Regeringskansliet, 2017). Strategin syftar även till att höja            
Sveriges självförsörjandegrad men har fått kritik för att ett stort ansvar läggs på             
konsumenterna istället för regeringsbeslut  (Meny, 2017). 
Anna Nilsson, chefredaktör på tidningen Lantmannen, tror att det svenska jordbruket behöver            
stöd från regeringen i form av lagar, bestämmelser och skatter. Hon tror att en högre               



självförsörjandegrad måste få stöd från högsta ort för att bli hållbar i längden, och hittills ser                
hon inte tillräckliga satsningar från regeringen (Meny, 2017). 
 
Enligt Claes Salomonsson, som är presschef på AxFood, så vill konsumenterna ha svenskt             
och närproducerat men den korta växtsäsongen begränsar Sveriges odlingsmöjligheter. Han          
fortsätter att Sverige skulle klara sig utan så stor import av många olika varor, men det är                 
rådande konsumtionsmönster som styr utbudet. Mycket av livsmedelsimporten sker på          
vintern till följd av klimatförhållanden (Meny, 2017). 
 
Enligt en artikel i ALU har den finska regeringen tagit beslut om att samma krav ska gälla vid                  
livsmedelsupphandlingar som de krav som gäller för landets jordbrukare. Detta innebär att            
bland annat kommunala och privata storkök inom skola, vård och omsorg kommer kunna             
välja mer lokalproducerade livsmedel och råvaror. Beslutet är resulterade i lagen om offentlig             
upphandling som reglerar och ger vägledning i hur man tar fram ett kontrakt med en               
leverantör. Detta främjar lokalproducerade livsmedel och råvaror samtidigt som det stöder           
Finlands jordbruk och självförsörjandegrad (Zander, 2016). En hög självförsörjandegrad         
ingår även i Finlands försvarspolitik och alla beslut som tas i regeringen kring livsmedel              
främjar det inhemska jordbruket, det hävdar Anna Nilsson i en intervju med Sveriges radio              
(Meny, 2017). Sveriges motsvarighet till denna lag trädde i kraft 1 januari 2017 i syfte att                
möjliggöra en högre andel närproducerade livsmedel inom offentliga storkök i Sverige           
(Regeringskansliet, 2016), (SFS 2016:1145). 
 
Avslutande kommentar 
Mycket fokus ligger även på att odla för de nordiska förhållandena. Det anses inte lönsamt att                
ändra det svenska jordbruket till förmån för exotiska frukter i uppvärmda växthus, även om              
konsumenterna efterfrågar importerad mango i december. Många länder importerar livsmedel          
även fast de har en hög självförsörjandegrad, detta då konsumenter i dagens samhälle i allt               
högre grad efterfrågar livsmedel som producerats utanför landets gränser. 
 
Med bakgrund av denna rapport kan man resonera kring hållbara möjligheter för Sverige att              
öka sin självförsörjandegrad. Fokus på odling för svenska förhållanden som backas upp av en              
jordbrukspolitik som främjar småskaliga bönder snarare än att förlita sig på ett EU-stöd som              
främst gynnar stora företag. Satsa på det som går bra att odla i Sverige och gynna                
närproducerat i upphandlingsförhandlingar. Minska det svenska importberoendet av fossila         
bränslen genom att satsa på lokalproducerad energi och drivmedel som ett nästa steg för att               
uppnå en högre självförsörjandegrad. För att nå en högre självförsörjandegrad och få en högre              
livsmedelsproduktion inom Sveriges gränser måste en del av ansvaret förflyttas från den            
enskilda jordbrukaren. Genom att lantbrukare, konsumenter, butiker och återförsäljare,         
kommunerna och staten tar gemensamt ansvar finns möjligheter att få en mer självständig             
livsmedelsproduktion i Sverige. 
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Sammanfattning 

En bakgrundsbeskrivning till vätgasdrift och bränsleceller samt deras användningsområden.  



 

Vätgas och bränsleceller 

Väte är ett av de vanligaste grundämnet på jorden och vid normalt tryck och rumstemperatur               

är det i gasform. Det finns däremot inte så stor mängd i fri form utan det är bundet till olika                    

föreningar, som till exempel vatten och olika typer av kolhydrater. För att utvinna den              

energin som vätgasen kan bära måste den framställas ur dessa föreningar (Zagroba, 2014). 

 

Det finns flera sätt att producera vätgas men den metod som har kommit längst i utvecklingen                

är framställning genom elektrolys. Metoden går ut på att vatten spjälkas till vät- och syrgas               

med hjälp av solenergin (Yilancia, Dincerb & Ozturka 2009). Även andra energikällor än just              

solenergi kan användas men principen kommer vara densamma. Det innebär att den energi             

som produceras med hjälp av solenergi kan lagras som vätgas. Ett problem är dock att vätgas                

tar upp stor plats, detta löses genom att komprimera gasen med hjälp av temperatur och tryck                

så den övergår till flytande form (Ren, Zhong & Zhang 2014). En bränslecell kan sedan               

användas för att omvandla den kemiskt lagrade energin till elektricitet och värme (Härnösand             

Energi & Miljö, 2015) .  

 

Användningsområden 

Vätgas ger en möjlighet att lagra energi som kan användas vid ett senare tillfälle. Detta kan                

komma till nytta till exempel då solceller ger en högre produktion än vad som kan användas                

vid det ögonblicket. Istället för att energin ska gå förlorad produceras då vätgas som kan               

användas senare när effekten från solen är för låg för att tillgodose elbehovet (Zagroba 2014). 

 

Det finns även goda möjligheter att förflytta vätgasen innan energin utnyttjas vilket är ett              

attribut som gör att vätgasen är högaktuell som bränsle till fordon. För att driva ett fordon                

med vätgas går det att ladda ackumulationer med el redan framtaget i en vätgasdriven              

bränslecell. En effektivare metod är att bränslecellen producerar el då den drivs direkt av              

vätgas och att fordonet i sin tur drivs av en elmotor (Zagroba 2014). 

 

För- och nackdelar 

En av de största nackdelarna är de energiförluster som sker i förloppet samt att den               

resulterande energieffektiviteten är jämförbar med användandet av en förnybar primär energi           

eller elektricitet. För producenten av vätgas blir det alltså ingen vinst energimässigt att             



 

tillverka vätgas jämfört med att använda den ursprungliga energikällan (Pregger 2009). Ur            

användningssynpunkt, utan att ta hänsyn till tillverkningsförloppet, är det däremot en           

energirik källa vid förbränning. Det innebär att vätgasdrivna bränsleceller rent teoretiskt är            

dubbelt så effektiva som konventionella värmemotorer. Andra fördelar är att det inte            

förekommer några rörliga delar i en bränslecell vilket bidrar till ett lågt underhållsbehov             

(Yilancia, Dincerb & Ozturka 2009). Likaså att det är även möjligt att med vätgasdrivna              

bränsleceller variera den önskade effekten samt att det är en metod som ger ifrån sig lite ljud.                 

(Friberg 1993) Vid användningen av vätgas släpps endast vattenånga ut, dvs. inga andra             

växthusgaser, vilket gör det till en attraktiv energikälla ur miljösynpunkt. (Yilancia, Dincerb            

& Ozturka 2009) För att processen ska ske helt utan miljöpåverkan krävs att den energi som                

används till att värma upp vätgasen är förnybar. 

 

Användning idag 

Det finns flera länder som har kommit en bra bit när det gäller vätgas. Kalifornien är en                 

region som ligger i framkant, där finns det både flertalet bilmodeller och bussar som drivs av                

vätgas (CAFCP 2017). I Sverige finns det numera fyra vätgasstationer som det går att tanka               

på och det är ett nummer som sakta men säkert ökar (Vätgas Sverige, 2017). Att det ska                 

finnas tillgängliga tankstationer är en grund till att vätgasdrivna bilar kan användas            

kommersiellt men när det gäller jordbruksmaskiner kan bränslet tillverkas hemma på gården,            

därmed är få tankstationer inget hinder. Det hinder som finns för vätgas som källa till               

elektricitet är att tekniken ännu inte används i stor skala. Detta på grund av dyr teknologi,                

vilket i sin tur innebär att det i dagens läge är svårt att implementera vätgas utan                

subventioner. 
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Sammanfattning 
Traktor Nord AB är ett företag inom försäljning av maskiner för lantbruk, skog, entreprenad              
och trädgård. Inom företaget säljs det mesta som behövs för de olika typerna av verksamhet,               
allt från reservdelar och begagnat till nytillverkade maskiner. På Traktor Nord AB är man              
stolt över sitt helhetskoncept där kunden sätts i fokus och erbjuds hjälp med allt inom               
finansiering, försäljning och reparation av sin jordbruksmaskin. Inom traktorer är Traktor           
Nord AB i huvudsak återförsäljare av New Holland och Case-IH maskiner det säljs ungefär              
lika många enheter per år av båda varumärkena. Alla större maskiner på Traktor Nord AB har                
i dagsläget motorer som drivs uteslutande på diesel, men möjligheten finns för den enskilda              
lantbrukaren att blanda in en viss procent biodiesel i tanken. De flesta traktorerna som säljs               
idag har AdBlue inblandning, vilket gör att det blir renare avgaser från traktorerna. I det               
svenska lantbruket kan en del mindre maskiner drivas på el, men större jordbruksfordon drivs              
av diesel då tekniken ännu inte finns för att driva större motorer. 

 
 



 

Intervju: Traktor Nord AB 
Namn Mats Hjelmstedt, säljkoordinator 

Adress Lövstalöt, 755 93 Uppsala 

Datum för intervju 2017.04.27 

Verksamhet Maskin- och reservdelsförsäljning, 
samt reparationer av maskiner 

Generell livslängd hos jordbruksmaskiner Vanligt att byta efter 7 år, men livslängden 
är betydligt längre 

Låneränta Beroende på investeringen 

Storlek på traktor Ca 60 - 450 hästkrafter 

 
Traktor Nord AB är ett företag som bland annat säljer maskiner inom lantbruk och har ett                
stort fokus service och att kunna erbjuda en helhetslösning till kunden. Under år 2016 såldes               
det ca 3300 traktorer i Sverige vilket innebär att det är en relativt liten marknad och därmed                 
hård konkurrens inom branschen. Mats berättar att konkurrensen gör att relationen mellan            
lantbrukare, säljare och mekaniker är en otroligt viktig del i företagets arbete.  
 
På Traktor Nord AB kan man även erbjuda finansieringslösning i form av lån till lantbrukare               
inför en investering. Mats berättas att räntan blir lägre ju högre investering som sker, så att en                 
dyrare traktor ger en lägre ränta än en billigare. Mindre traktorer är i regel mycket billigare,                
men generellt så ligger prisspannet mellan 400 000 - 3 miljoner för traktorer. Rent              
volymmässigt är det mindre traktorer, i storleken 60 - 120 hästkrafter, som det sker mest               
försäljning av. Men dagens lantbruk går mot en rationalisering vilket innebär färre            
lantbrukare men större enheter.  
 
Bland de kunder som kommer till butiken ser Mats att det finns ett stort teknikintresse och                
många är bekanta med både ny och äldre teknik. Just nu sker det ett generationsskifte inom                
lantbruket och den nya generationen är väldigt intresserade av både ny maskinteknik och i              
viss utsträckning av ny odlingsteknik. Han ser även att lantbrukare har en stor kunskap redan               
innan de kommer in i teknik då internet har gett en stor möjlighet att läsa på i förväg.  
 
Många lantbrukare arbetar inom entreprenad på uppdrag av kommunen. Kommunen ställer           
idag krav på miljöklassning av motorer vilken innebär att alla lantbrukare som vill jobba med               
uppdrag från kommunen måste skaffa traktorer som uppfyller kraven. Kommunen kräver           
även att en traktor inte får vara äldre är 7 år vilket gör att äldre maskiner behöver bytas ut.                   
Han anser att beställaren har en stor inverkan på marknaden och påverkar vad konsumenterna              

 



 

efterfrågar. Idag finns det inget krav på vilket bränsle som ska användas och generellt så är                
intresset för och kunskapen om just drivmedlet lågt. Mats menar att om beställaren sätter ett               
krav så kommer kunden och marknaden att följa efter. Att på en politisk nivå skapar strikta                
regler anser Mats kommer påverka marknaden markant. Trots att maskinerna som körs på             
uppdrag från kommunen byts ut vart 7 e år, är livslängden för en traktor betydligt längre. 
 
För alla dieseldrivna maskiner som säljs på Traktor Nord AB finns möjlighet att blanda in en                
viss procent biodiesel främst i form av RME. Mats berättar att inblandningen av RME kan               
leda till vissa problem som bland annat kan orsakas av vilket klimat lantbruket befinner sig i                
samt om maskinen periodvis står stilla. Om maskiner blir stående kan algbildning ske i              
tanken samt att filter sätts igen vilket i sin tur kan leda till funktionsfel. Metoden är alltså,                 
enligt Mats, inte helt ideal för alla typer av lantbruk men kan fungera om maskinen används                
mycket.  
 
Han ser att batteridrift inom framförallt mindre lantbruksmaskiner kommer mer och mer.            
Främst är det små kompakta lastare som idag är batteridrivna och han tror att det tar tid innan                  
större lantbruksmaskiner kommer produceras som eldrivna varianter. Dagens teknik har inte           
möjlighet att försörja stora och tunga jordbruksmaskiner som utför mycket jobb. Men Mats             
personliga uppfattning är att eldriften kommer ta över på alla plan om man ser nog långt in i                  
framtiden. Detta beror på solcells utvecklingen och det faktum att lantbruket generellt är som              
mest aktivt under vår-sommar-höst-perioden då man även har ett stort utbyte från solen.  
 
Mats var bekant med New Hollands satsningar på traktorer driva på både vätgas och metan.               
Han tror att det är något som kan fungera i en närmare framtid än eldrift av tyngre traktorer.                  
Han tror även att förarlösa traktorer, som Case-IH nu har en prototyp för, kommer slå stort i                 
framtiden. Att diesel ska ha fasats ut helt inom en 50 årsperiod bedömer han som högst                
osannolikt.  
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Sammanfattning 

En kort bakgrundsbeskrivning till dagens solceller och hur de fungerar samt de stöd som              

finns att söka vid investeringar i solenergi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solceller 

Dagens användning av solceller i Sverige består till stor del av strömförsörjning av till              

exempel fritidshus, båtar och andra mindre system. Dessa är inte ansutna till nätet utan utgörs               

av solceller, en laddningsregulator och ett batteri vilket kan försöja små system såsom             

belysning, tv och liknande. Nätanslutna solceller, antingen markbaserade eller fastmonerade          

på byggnader, kommer allt mer på marknaden och består ofta av större system (Svensk              

Solenergi 2015). Idag står solenergi för ca 0,1 % av den totala energikonsumtionen i Sverige               

(Vattenfall 2017). 

 

Principen för en solcell är att omvandla solens ljus till energi. Den energi som fås från                

solinstrålningen genererar sedan en likström som exempelvis kan användas till att driva en             

radio, ångturbin eller tillverka vätgas (Svensk Solenergi 2015). För att skapa en likström             

krävs att ett kisellager i solcellen har ett överskott av elektroner och att ett intilliggande lager                

har ett underskott av elektroner, vilka binds samman med en extern krets och möjliggör              

elektronrörelse. En vanlig teknik för en solcell är att använda sig av en s.k. pn-övergång.               

Detta innebär att man använder sig av två kristallina kisellager – det ena lagret har överskott                

på elektroner och det andra ett underskott. För att processen ska fungera krävs halvledande              

egenskaper hos kisellagren. Denna egenskap skapas genom när atomer i den kristallina            

strukturen byts ut mot andra atomer med en annan laddning. I den s.k. p-dopningen byts en,                

eller flera, kiselatomer ut mot atomer med lägre elektrontäthet, exempelvis aluminium. På så             

vis skapas ett underskott av elektroner i kisellagret som övriga elektroner försöker fylla igen              

och därmed har en elektronrörelse skapats. Principen för n-dopningen är densamma som för             

p-dopningen, men istället byts kiselatomer ut mot en annan atom med högre elektrontäthet,             

exempelvis fosfor. Dessa två processer tillsammans kallas pn-övergången och det har då            

skapats en elektrisk potential mellan de två lagerna, vilka sammansluts med en extern krets              

(Solarlab 2016). 

 

Problematiken kring solceller är dess låga verkningsgrad, dvs. kvoten mellan den energi som             

erhålls och den energi som tillförs av solen. De solceller som finns ute på marknaden idag har                 

en verkningsgrad på ca 12-16 %, vilket innebär att andelen energi som inte absorberas är stor                

(Energimyndigheten 2016). Verkningsgraden sjunker ytterligare någon enhet när solceller         



seriekopplas och bildar solpaneler. En kommersiell solpanel på 1 m^2 kan generera 150 W              

under en solig dag i Sverige och solinstrålningen har en effekt på ca 1 $kW/m^2$. Denna                

effekt räknas med att stråla in ca 1000 timmar under ett år vilket innebär att den årliga                 

solinstrålningen i Sverige är i genomsnitt på ca 1000 kW/m^2, skillnader beror delvis på              

geografisk placering (Vattenfall 2017).  

 

Solceller har flera användningsområden och skulle kunna generera el till eldrivna fordon. Nu             

pågår forskning kring att bilda vätgas från vatten med hjälp av solceller. Denna princip              

baseras på att klyva vatten så att restprodukterna blir vätgas och syrgas. Fördelen med              

vattenklyvningen är att restprodukterna inte bidrar till ökad klimatpåverkan samt att när            

vätgasen sedan används i bränsleceller blir förbränningsprodukter vatten (Paulsson, 2014).          

Ännu bedrivs en del forskning kring detta område, vars fördel är den stora             

utvecklingspotentialen. Det pågår även forskning kring att öka solcellernas verkningsgrad          

(Uppsala Universitet, 2017). 

 

Subventioner och stöd 
Det finns stöd att söka från regeringen vid en installation av solenergi och det är               

energimyndigheten som fördelar dessa till länsstyrelserna i landet. Stödet går att söka för             

installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem eller solel/solvärmehybridssystem.         

Fr.o.m. 1 januari 2015 är det maximala sökbara stödet 30\% till företag och beräknas utifrån               

de stödberättigande installationskostnaderna. Det högsta möjliga stödet ligger på 1,2 miljoner           

kronor per solcellssystem och de stödberättigade kostnader per installerad kilowatt elektrisk           

toppeffekt får uppgå till 37 000 kronor plus moms. I höstbudgeten 2015 meddelade             

regeringen att de ökade satsningen på solceller till 225 miljoner kronor år 2016 och därefter               

390 miljoner kronor varje år mellan 2017-2019, en ökad satsning på totalt 1,4 miljarder              

kronor (Energimyndigheten, 2015). 

 

Det går också att ansöka om skattereduktion för överskottsel som matas in till elnätet upp till                

60 öre per kilowattimme, dock max 18 000 kronor/år. Det går däremot inte att söka               

skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget av el. För att ansöka om skattereduktion              

måste också producenten räknas som mikroproducent och därför inte ha en säkring som             

överstiger 100 ampere i anslutningspunkten (Energimyndigheten, 2015). 



 
 
Referenslista 
Svensk solenergi (2015). Frågor och svar om solenergi. Tillgänglig: http : 
//www.energimyndigheten.se/fornybart /solenergi/solceller/ [2017-05-10]  

 
Vattenfall (2017). Fakta om solceller. Tillgänglig: https : 
//www.vattenfall.se/smarta−hem/solceller/fakta− om − solceller/ [2017-05-02]  

 
Solarlab (2016). Solcellfakta. Tillgänglig: http : //solarlab.se/solpanel/solcell − fakta 
[2017-04-03]  
 
Energimyndigheten (2016). Solceller. Tillgänglig: http : //www.energimyndigheten.se/ 
fornybart/solenergi/solceller/ [2017-04-04]  

 
Uppsala Universitet (2017). Projekt. Tillgänglig: http : //www.teknik.uu.se/fasta tillstandets 
elektronik/forskningsomraden/tunnfilmssolceller/Projekt/ [2017-04- 04]  

 
Energimyndigheten (2015). Stöd till solceller. Tillgänglig: http : //www.energimyndig 
heten.se/f ornybart/solenergi/solceller/stod till solceller/ [2017-04-04]  

 
 

 
 



 
 

  
Självständigt arbete i miljö- 

och vattenteknik 15 hp 

  Dokumenttyp 
 Arbetsrapport 

  Dokumentkod 
 W-17-59/ L - 24 

  Datum 
2017.05.12 

  Ersätter 

    Författare 
Carin Hayer 

  Handledare 
 Björn Claremar 

  Rapportnamn 
Ligninbaserade drivmedel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
Under skapandet av pappersmassa bildas en biprodukt vid namn lut som innehåller lignin.             
Det finns flera olika försök att göra bränslen som grundar sig i lignin. Idag är DME och                 
tallolja är två drivmedel som finns på marknaden idag. Det finns även forskningsprojekt där              
andra möjliga slutprodukter undersöks.  

 



Ligninbaserade bränslen 
I de träd som växer i Sverige ligger ligninhalten i tall och gran på 27 procent medan björk har                   
ett aningens lägre innehåll på 20 procent. När papper framställs sker de främst genom kemisk               
massa där men med hjälp av kemikalier, i en kokvätska, löser upp lignin. Den kemiska               
massan kokas blir det dels kvar fibrer men även en lut. Luten innehåller fortfarande              
kemikalierna från kokvätskan men även lignin. Det lut som bildas genom           
sulfatmassatillverkning, vilket är den vanligaste tillverkningsmetoden idag, kallas svartlut         
(SkogsSverige u.å.). 
 
Svartlut har framförallt använts för att generera energi till pappersbruket då det bränns i              
sodapannor. Detta beror på att det har varit en produkt som det tidigare inte funnits tillräckligt                
med kunskap för att kunna genomföra en förädlingsprocess. Företaget RenFuel har idag            
patent på en katalytisk process som omvandlar lignin till lignol. Den process som utför              
omvandlingen är väldigt energisnål och det är en produkt som kan tillsättas direkt i redan               
existerande tankar utan någon modifikation alls. Ännu har företaget inte släppt bränslet på             
den allmänna marknaden men en pilotanläggning där storskalig tillverkning kommer ske           
beräknas sättas i drift senast juni 2017. (RenFuel 2017) 
 
Energimyndigheten har gett stöd till RenFuels pilotanläggning och har även tidigare bidragit            
med medel till pilotprojekt som kollar på möjligheten att utvinna bränsle från lignin. Redan              
2009 startades en pilotanläggning där man genom svartlutsförgasning skulle producera DME           
och metanol. Det företag som startade anläggningen har dock valt att inte driva anläggningen              
vidare då resultaten inte blev som förväntat. I början av 2014 togs anläggningen över av               
Luleå tekniska universitet men har sedan avvecklats men ämnen undersöks fortfarande vid            
universitet. Intresset från industrin är lågt vilket tros bero på den att man inte vet hur                
marknadssituation för DME kommer se i framtiden. (Energimyndigheten 2016) 
 
Kostnaden för lignindiesel uppskattas ligga på 16,7 kr/l då det produceras i en större skala               
och då är även kostnaden för energiförbrukning är inräknat. Lignindiesel består av en             
blandning av diesel, modifierat lignin, Span 80 samt 1-butanol. Generellt så är andelen diesel              
mycket högre än övriga tillsatser. Blandningen börjar med att genomgå en kraftig omrörning             
som följs av en sonikering innan slutprodukten lignindiesel erhålls. Sonikering innebär att            
ultraljud används för att bryta ned droppar till mindre fragment. Att använda sig av              
lignindiesel, med en inblandning av 10 vikt% modifierat lignin, innebär en minskning av             
koldioxidutsläpp med 13,5% procent gentemot vanlig diesel. (Botström 2015) 
 
Preem tillverkar idag sin egen version av lignindiesel som de kallar för Preem Evolution              
Diesel. Från svartlut utvinner de tallolja som sedan förestras. Förestring innebär att en syra              
och en alkohol reagerar och bildar en ester. (NE). Den alkohol som tillsätts är metanol och                
sedan sker en destillation av talloljan för att skilja ut den önskvärda råtalldieseln. Slutligen              
blandas den råtalldieseln med vanlig diesel samt RME. Detta innebär att man i slutändan har               
ett bränsle där minst hälften av innehållet är fossilt men övriga delar består av förnybart               

 



bränsle, där RME står för 7 procent. Precis som andra ligninbaserade bränslen går det bra att                
tanka redan existerande fordon och är ett bränsle som finns på marknaden idag. Det är inte                
heller någon prisskillnad för konsumenten gentemot vanlig diesel. (Preem 2017) 
  
För- och nackdelar 
Idag används svartlut framförallt till att ge energi tillbaka till pappersbruket då det bränns.              
Men det finns även andra användningsområden för lignin som både finns i dag men även är                
något som kan utvecklas i framtiden. Exempel på användningsområden som redan finns idag             
är: dispergeringsmedel, som ytaktiva ämnen och vanillin. Det finns även en uppsjö av             
ligninbaserade produkter som kan vara intressanta i framtiden. Något av de främsta är att              
aktivt kol kan skapas från lignin och det har användningsområden bland annat inom rening av               
miljöfarliga utsläpp. Andra områden där lignin kan komma att vara aktuellt är som             
bindningsämne vid ex. vägbyggen, ersätta oljebaserade kolfibrer och som tillsats i plast för             
att bl.a. öka möjligheten för biologisk nedbrytning.       
( http://www.gmv.gu.se/digitalAssets/1448/1448662_roadmap.pdf ) Det är därför viktigt att ta       
hänsyn till att materialet kan användas till annat än bränsle. Att använda de som bränsle är                
dock en mer energieffektiv användning än den förbränning som främst sker i dagens läge.  
Det är även positivt att det kommer från en råvara som grundar sig i resurser som finns inom                  
landets gränser, om man ser ur ett självförsörjande perspektiv.  
 
DME 
DME, dimetyleter, är ett bränsle som kan produceras från naturgas, organiskt avfall eller             
biomassa. Utgångsprodukten görs till syntesgas, med samma process som föranleder både           
vätgas- och FTD-produktion. Sedan sker en syntes i två steg där ursprungsmaterialet först             
med hjälp av en katalysator övergår i metanol och sedan så extraheras vatten från metanolen               
med hjälp av en annan katalysator. 
(http://www.biofuelstp.eu/factsheets/dme-fact-sheet.html) 
 
Slutprodukten blir då gasformigt DME. För att gasen ska överge till vätska krävs ett tryck               
runt 5 bar och vanligt är att bränslet förvaras i vätskeform innan dess användning i fordon. De                 
dieselmotorer som finns verksamma idag kräver endast smärre justeringar för att kunna            
drivas på DME. Om man jämför bränslet med diesel så är emissionerna av partiklar och               
kväveoxider mycket lägre då DME används.  
 
För- och nackdelar 
Något som är positivt med DME är att drivmedlet har låga miljöpåverkande utsläpp. 
DME kräver att de bränsletankar som finns idag behöver justeras. Då det är ett bränsle i                
gasform så tar det upp relativt stor volym vilket kräver större tankar för att fordonets totala                
tillgänglig energi ska vara densamma som ett flytande bränsle med samma energiinnehåll.            
Drivmedelstypen finns inte ute på marknaden idag. 
 
 

 

http://www.gmv.gu.se/digitalAssets/1448/1448662_roadmap.pdf


Referenser 
SkogsSverige (uå). Kemisk massa. Tillgänglig: 
http://www.skogssverige.se/papper/fakta-om-papper-och-massa/massa-och-papperstillverkni
ng/kemisk-massa [2017-05-07] 
  
RenFuel (2017). Bioolja – Ett Sverige oberoende av fossila drivmedel .Tillgänglig: 
http://renfuel.se/  [2017-05-07] 
 
Energimyndigheten (2016). Energimarknadsrapport för biodrivmedel 
och fasta biobränslen. Tillgängligt: 
https://www.energimyndigheten.se/contentassets/4ea2e3aa160647e68df2bc3f18bd361b/energ
imarknadsrapport-biobranslen_160602.pdf  [2017-05-07] 
 
Botström, J. (2015). Biodieseltillverkning av lignin från pappers- och massaindustrin. 
Karlstads universitet. Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik 
(Examensarbete) Tillgängligt: 
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:858503/FULLTEXT01.pdf 
 
Preem (2017). Ett unikt svenskt drivmedel.  Tillgänglig: 
http://preem.se/om-preem/hallbarhet/evolution-drivmedel/evolution-diesel/  [2017-05-07] 
 
 

 

https://www.energimyndigheten.se/contentassets/4ea2e3aa160647e68df2bc3f18bd361b/energimarknadsrapport-biobranslen_160602.pdf
http://preem.se/om-preem/hallbarhet/evolution-drivmedel/evolution-diesel/
http://renfuel.se/
http://www.skogssverige.se/papper/fakta-om-papper-och-massa/massa-och-papperstillverkning/kemisk-massa
http://www.skogssverige.se/papper/fakta-om-papper-och-massa/massa-och-papperstillverkning/kemisk-massa
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:858503/FULLTEXT01.pdf
https://www.energimyndigheten.se/contentassets/4ea2e3aa160647e68df2bc3f18bd361b/energimarknadsrapport-biobranslen_160602.pdf


 

  
Självständigt arbete i miljö- 

och vattenteknik 15 hp 

  Dokumenttyp 
  Arbetsrapport 

  Dokumentkod 
    W-17-59/ L - 25 

  Datum 
 2017.05.04 

  Ersätter 

    Författare 
  Lina Skilberg 

  Handledare 
  Björn Claremar 

  Rapportnamn 
  Intervjusvar Björndal 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Ulla och Alf Eriksson har bott och brukat gården Björndal sedan slutet på 70-talet. De tog                
över efter Ullas föräldrar och sedan år 2006 har deras son Mats tagit över verksamheten även                
om de fortfarande hjälper till på gården. Idag är de en Arla-gård som har ett 30-tal mjölkkor                 
men de producerar också en hel del spannmål och foder till djuren.  
 
  



Intervju: Björndal 
Namn Ulla och Alf Eriksson 

Område Rasbokil, Uppsala 

Datum för intervju 2017.05.02 

Verksamhet på gården Mjölkkor, spannmål och en liten del köttdjur 

Heltid/deltid Heltid 

Hektar mark Äger 35 ha åker, arrenderar 50 ha till 

Vid djurhållning, vilka djur Kor, ca 30 st mjölkkor 

Antal fordon och dess drivmedel Fyra traktorer i bruk, alla går på diesel, har även 
veterantraktorer som fortfarande fungerar. 
Övriga maskiner: skördetröska, dyngspridare, 
urinspridare, rundbalspress, plog, harv, 
såmaskin mm. 

Hållbarhet maskinpark Köper in begagnat och “mekar” själva, har köpt 
in en ny traktor när de har varit verksamma 

Ladugårds/maskintak i lämpligt väderstreck? Garage och lada i söderläge, även andra tak av 
intresse. 

Årlig el/energiförbrukning? 
(Dieselförbrukning?) 

El 80 000 kWh 
Diesel 12 400 l/år  

När på året görs det av med mest el? Sommartid iom hötork, spannmålskross mm. 

Vad används för el idag? “Vanligt” elabonnemang 

Ekologiskt? Nej 

 
Familjegården i Björndal består till största delen av mjölk- och spannmålsproduktion men            
även en liten del köttproduktion. Till detta åtgår det mycket energi i form av bland annat                
traktorer och maskiner, kyltanken till mjölken, ventilation, hötork och spannmålskross.          
Mycket av energin förbrukas främst under sommarhalvåret då det sker torkning av spannmål,             
energin som går till mjölkproduktionen tros vara ungefär densamma under hela året. De kör              
även åt andra gårdar och räknar därmed att en tredjedel av deras dieselkonsumtion förbrukas              
utöver den egna gårdens behov. Mycket diesel går också åt till spannmålstorken som kan dra               
så mycket som 14-16 l i timmen, men det går oftast väldigt fort att torka. Att sälja torrt                  
spannmål är mer lönsamt, då de får mindre betalt om det är för hög fukthalt.  
 



Ulla och Alf, och deras son Mats, får skatteavdrag på dieseln de köper in, ca 700-800 kr per                  
kubik (0,7-0,8 kr per liter). De använder årligen 12,4 kubik diesel vilket resulterar i ett               
skatteavdrag på ca 8600-9900 kr per år. 
 
Idag är gården anslutet till ett “vanligt” elabonnemang men att installera solceller har varit på               
tal om de skulle lägga om taket. Tak finns i söderläge men även andra tak är intressanta för                  
anläggning av solceller om de skulle vilja. De anser att solceller är på väg ned i pris nu och                   
att fler i närområdet har börjat installera. Eftersom lantbrukare har som krav att ha ett eget                
elverk ser de inte att bygga en gemensam solanläggning med andra gårdar som ett alternativ               
utan det är lättare att ha en egen mindre anläggning. Det är också höga krav på elverken om                  
de skulle gå ihop tillsammans vilket försvårar. Vid eventuellt strömavbrott ansluts deras egna             
elverk enkelt via ett elskåp till gården samtidigt som en switch bryter anslutningen till              
nätverket. Detta i kombinationen med en lampa som slår på när strömmen är tillbaka              
förhindrar nätet att bli överbelastat när elen väl kommer tillbaka.  
 
Vid ett eventuellt stopp av import av fossilda drivmedel idag skulle Ulla och Alfs maskiner               
stå stilla. De diskuterar vad för drivmedel som finns inom Sveriges gränser och nämner              
svartlut ifrån pappersfabriker. Det går att använda som drivmedel men de vet ej hur beprövat               
och utspritt det är ännu. Används traktorerna och maskinerna mycket går det också att blanda               
in en stor del rapsolja, men vid för lite användning kan det försämra rentutav förstöra motorn,                
speciellt vid kyla. Att köpa in nya traktorer känns inte aktuellt idag då de är               
helautomatiserade och är svåra att laga själva men också att automatiseringen kräver mycket             
energi. Som lantbrukare är man intresserad av hur mycket energi som “kommer ut ur hjulen”               
och att det då åtgår uppåt 30% av energi till automatiken är mycket onödigt. Att ha automat                 
känns också överflödigt då de oftast kör i en hastighet på åkern anser Alf. 
 
När det gäller gödsel använder de en viss del handelsgödsel men försöker att utnyttja sitt egna                
stallgödsel så mycket som det går. De köper bara in handelsgödsel ifrån Sverige vilket brukar               
vara lite dyrare. Gällande besprutningsmedel försöker de minimera användandet och eftersom           
de har en mindre gård kan de åka ut på åkrarna och se om och när det behöver användas                   
bekämpningsmedel. 
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Sammanfattning 
Svista gård är en ekologisk Arlagård som ägs av Uppsala Universitet och drivs sedan 1986 av                
lantbrukaren Mats Eriksson. På gården finns idag 130 mjölkkor som mjölkas två gånger per              
dag av två mjölkrobotar. Gällande framtidens drivmedel så tror Mats att ett stort hinder för               
utvecklingen är att oljan hittills varit för billig för att det ska vara lönsamt att använda något                 
annat drivmedel samt att det behöver läggas mer tid och resurser på teknikutveckling. Hittills              
har det inte varit ekonomiskt försvarbart att ersätta diesel med andra drivmedel, som biogas              
eller solkraft. På gården finns gott om tak som lämpar sig för solpaneler, vilket potentiellt               
skulle kunna göra gården självförsörjande på el. 
 



Intervju: Svista gård 
 

Namn Mats Eriksson 

Område Svista, Uppsala 

Datum för intervju 08.05.2017 

Verksamhet på gården Mjölkproduktion samt mindre 
spannmålsproduktion 

Heltid/deltid Heltid 

Hektar mark 290 ha åker, 23 ha stödstätt  

Vid djurhållning, vilka djur Ca 300 djur varav 130 mjölkkor 

Antal fordon och dess drivmedel 2 traktorer och 1 minilastare, dieseldrivna 

Hållbarhet maskinpark - 

Ladugårds/maskintak i lämpligt väderstreck? Ja, ca 1000 m2 i söderläge 

Årlig el/energiförbrukning? 
(Diselförbrukning?) 

210 000 kWh/år inom lantbruket 
40 000 kWh/år uppvärming av bostadshus 
16 m3 dieselförbrukning/år 

När på året görs det av med mest el? Marginellt mer under vintermånaderna 

Vad används för el idag? Grön el 

Ekologiskt? Ja 

 
Mats Eriksson som driver Svista Gård hyr gården från Uppsala Universitet och bedriver             
ekologisk mjölkproduktion där mjölken köps av Arla. Mjölkproduktionen är huvudinkomst          
men de säljer även ca 120 ton vete och korn om det blir bra skörd. Gården är belägen strax                   
norr om Uppsala och har i dagsläget drygt 300 ha mark som används till åker- och betesmark.                 
I området är det bördig och lättbrukad mark vilket ger goda förutsättningar för att driva ett                
ekologiskt jordbruk. Om inte samma förutsättningar med bördig jord finns i området är det              
svårt att bedriva en ekologisk mjölkproduktion, då är det mer lönsamt att övergå till              
köttproduktion. Svista gård använder inte handelsgödsel då de är ekologiska och behöver inte             
heller köpa in något gödsel till sitt spannmål då djuren ger allt som gården behöver.  
 
På gården finns två större traktorer av märket New Holland som används i jordbruket och en                
minilastare som används på gården. Samtliga maskiner drivs uteslutande på diesel utan någon             
inblandning av biodiesel. Enligt Mats behöver traktorerna inte bytas så ofta, den största har              
gått 7000 timmar och den andra 16000 timmar. Vidare krävs 250000 kWh/år för att förse               



gården inklusive fyra bostadshus med el och värme. Enligt Mats är energiförbrukningen            
likartad under hela året, möjligtvis lite högre vid riktigt kalla vintrar. På vintern används              
värmepumpar i större utsträckning och därutöver går mycket energi till att värma kornas             
dricksvatten samt till diskning av de två mjölkrobotarna. På gården används inga fläktar till              
höet, utan de använder sig av en kalluftstork. Idag köper de in grön el för att försörja gården                  
och Mats uppskattar att det går åt ungefär 16 m 3 diesel per år för att driva maskinerna. 
 
Det fanns planer på att investera i en eldriven minilastare, men tyvärr gick den gamla hastigt                
sönder och behövde ersättas snabbt. Valet föll därför på en dieseldriven minilastare då den              
eldrivna hade lång leveranstid. Mats berättar att en eldriven minilastare hade passat utmärkt             
till de korta körningar och lättare arbetsuppgifter som de använder minilastaren till på gården.              
Han ser även fördelar med att en eldriven minilastare är mer tystgående vilket gör att de inte                 
blir lika mycket buller när man kör både inomhus och utomhus. 
 
Enligt Mats var det mycket fokus på RME för några år sedan, men han använder ingen                
inblandning i sina traktorer. Det finns stora gödseltankar på gården vilket gör att biogas              
skulle kunna vara ett alternativ, men inget som de planerat att investera i. Mats anser att ett                 
stort problem inom utveckling av nya drivmedel är att oljan hittills varit så pass billig och att                 
det behöver läggas mer tid och resurser på teknikutveckling. Hittills har det inte varit              
ekonomiskt försvarbart att använda andra drivmedel än olja då den varit så billig. Om andra               
drivmedel var lika billiga och hade samma tillförlitlighet tror han att det hade funnits fler               
relevanta alternativ. Han tror att oljepriserna kommer öka och att det behövs en förändring på               
nationell nivå i form av lagar och subventioner för att göra den nya tekniken mer tillgänglig                
och beprövad. Om lantbrukare ska kunna investera måste tekniken vara tillförlitlig. 
 
Mats berättar att de har haft tankar på att installera solceller på gården då det finns flera tak                  
söderläge och lämplig lutning. Han uppskattar att det finns över 1000 m2 takyta fördelat på               
olika byggnader som tillsammans skulle kunna försörja gården med el. Då gården ägs av              
Uppsala Universitet kan han inte installera detta på egen hand och han tror att det måste                
finnas en tydlig ekonomisk lönsamhet för att en investering skulle bli aktuell. Innan tekniken              
för solcellerna blev tillräckligt effektiv var Mats intresserad av att ha ett eget vindkraftverk på               
gården, då det finns mycket goda vindförhållanden i området. Men gården ligger i närheten              
av ett gammalt flygfält, det är därmed svårt att få tillstånd för vindkraft. I dagsläget finns det                 
inte många aktiva gårdar i området, så det är inte praktiskt genomförbart att gå ihop med                
andra gårdar och exempelvis dela på en solanläggning. Mats tror istället att om en investering               
ska göras bör man satsa på solceller på taken. 
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Sammanfattning 
Sammanställning av den nationella energianvändningen inom lantbruket samt framtagna         
diagram ifrån intervjuer som överblickar gårdarnas årliga energiförbrukning.   
 
 
  



Energianvändning hos de intervjuade gårdarna 
Vid intervjuer samlades, om möjligt, uppgifter in om de olika gårdarnas energiförbrukning.            
En del av dem hade dessvärre inte uppgifter om sin dieselförbrukning och/eller            
handelsgödsel. Inom det ekologiska jordbruket får inte handelsgödsel användas vilket innebär           
att det endast är de konventionella gårdarna som har den typen av energibehov. Denna bild av                
energiförbrukning kan förenklas och begränsas till endast el, drivmedel och handelsgödsel,           
vilket är de största delarna se figur 1. Nedan presenteras den nationella energianvändningen             
inom det svenska lantbruket, se figur 1. 

 
Figur 1. Årlig användning av el, drivmedel och handelsgödsel inom jordbruket i Sverige angivet i TWh. 

 
Intervjuer 
Nedan presenteras den sammanställda energiförbrukningen hos de utvalda intervjuerna.         
Hånsta Öster- gärde är ett exempel på en ekologisk gård med djurhållning, skogsbruk och              
spannmålsproduktion, se figur c. På grund av att de inte får använda bekämpningsmedel             
måste de bearbeta jorden mekaniskt för att få bort ogräs, därav den höga dieselförbrukningen.              
I likhet med Hånsta Östergärde har de två ekologiska grönsaksodlingarna som besöktes också             
ett större behov av att arbeta jorden mer mekaniskt. Samtidigt har de mindre areal och den                
mesta av energin går åt till uppvärmning till plantor och växthus vilket syns i deras               
elförbrukning i figur a och b. Mycket av elen går åt under våren då plantorna och växthusen                 
kräver mer energi för att upprätthålla rätt temperatur medan dieselförbrukningen är störst            
under sommarmånaderna. 

 
Mjölkgårdars energibehov är främst el till produktion såsom kylning av mjölktank, värmning            
av vatten samt till de delar som är automatiserade. Dessa gårdar har i de flesta fall också                 
någon typ av spannmålspro- duktion, dels till foder och dels till försäljning, vilket kräver en               
betydande åtgång av diesel. Björndal är en konventionell gård och använder därför en             
beskärd del handelsgödsel,något som inte syns i figur d. Det kan antas vara en betydande               



andel av den årliga energiförbrukningen men möjligtvis mindre än det nationella snittet då de              
främst försöker utnyttja sitt eget stallgödsel.  
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Sammanfattning 
Sammanställning av den nationella energianvändningen inom lantbruket samt framtagna         

diagram ifrån intervjuer som överblickar gårdarnas årliga energiförbrukning.   



(%) Diesel
Diesel låginblandad 
(upp till 5 %)

RME - 
rapsmetylester

DME -
dimetyleter

HVO - hydrerade 
vegetabiliska oljor

BTL - biomass
to liquid Biogas Eldrivet

Vätgas & 
bränsleceller totalt Fossilt Biologiskt Eldrift

2015 17 77 3 1 1 0 0 1 0 100 2015 94 5 1
2020 15 69 8 2 2 1 1 2 0 100 2020 84 14 2
2025 12 54 13 7 4 2 4 4 0 100 2025 66 30 4
2030 9 39 17 10 5 4 5 10 1 100 2030 48 41 11
2040 4 28 9 17 8 4 6 21 3 100 2040 32 44 24
2050 0 12 2 25 12 3 10 31 5 100 2050 12 52 36
2060 0 0 0 26 10 2 12 39 11 100 2060 0 50 50

Baserat på volym
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Inledning 
Idag är Sverige i stort behov av import av livsmedel och fossila bränslen för att försörja                
befolkningen. Dels på grund av att vi importerar ungefär hälften av maten vi äter, dels på                
grund av att det inhemska lantbruket är beroende av importerad råolja. Då vi idag har en                
orolig och splittrad värld blir det allt mer riskfyllt för Sverige att fortsätta vara lika               
importberoende. Om import av fossila bränslen skulle stoppas riskerar det svenska lantbruket            
att stanna efter några dagar, då maskinerna inom lantbruket i dagsläget är dieseldrivna             
(Nilsson 2015). Detta skulle leda till en nationell krissituation. De lager av livsmedel som              
finns i Sverige skulle hålla i 2-3 dagar, medan lagret av råolja beräknas räcka i 90 dagar,                 
enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I praktiken befaras förråden ta            
slut snabbare. Genom att arbeta mer aktivt med att höja lantbrukets självförsörjningsgrad och             
ställa om från fossil till förnybar energi kan konsekvenserna av en krissituation minskas.             
Sverige behöver höja sin självförsörjningsgrad så att produktionen inom landets gränser           
motsvarar konsumtionen av energi, drivmedel och handelsgödsel. Vidare finns även          
ekonomiska samt miljömässiga fördelar med att vara mindre beroende av importerade fossila            
drivmedel. 
 
Det svenska lantbrukets energiförbrukning omfattar främst användning av diesel,         
framställning av handelsgödsel och elektricitet. Stora delar av dagens energianvändning          
innebär utsläpp av skadliga växthusgaser, vilket bl.a. Parisavtalet har till syfte att motverka.             
Då det svenska lantbruket står för en betydande del av den svenska energianvändningen är              
det relevant att undersöka hur en omställning till endast förnybara energikällor inom            
jordbruket kan ske. Svenska lantbrukare investerar ofta utifrån mer långsiktiga perspektiv då            
gårdar går i arv, vilket fordrar ett mer långsiktigt tänkande för att marken ska kunna brukas i                 
framtiden. 
 
Referenser 
 
Nilsson, M. (2015). Expert: Sverige klarar inte många dagar utan livsmedelsimport. Sveriges            
Radio, P4 Norrbotten. Tillgänglig: http: //sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid =       
98&artikel = 6217230 [2017-04-22] 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hur kan vi samverka och fördela 

tillgängligt bränsle vid brist? Energimyndigheten. Tillgänglig: 
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Samverkansomraden/Transport201
4/WS%203%20Br%C3%A4nsle%20vid%20kris.pdf 
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Sammanfattning 
Utifrån arbetet med litteraturstudien och intervjuerna tog vi fram konkreta förslag kring            

förändringar och investeringar som går att genomföra i praktiken. Vi valde att kalla detta för               

en “Trestegsmodell” som sammanfattar de åtgärder och investeringar som krävs för att nå en              

högre självförsörjandegrad. Trestegsmodellen riktar sig till lantbrukare och beslutsfattare och          

innefattar initiativ som kan implementeras idag, imorgon och i framtiden. 



Vill du veta mer?

I arbetet undersöktes förutsättningar för ett självförsörjande 
lantbruk. Från våra intervjuer med lantbrukare framgick att 

många vill ha en fossilfri verksamhet, men att det krävs både 
kortsiktiga och långsiktiga investeringar för att nå dit. 

Trestegsmodellen är en del av projektets resultat och syftar till 
att konkretisera vad lantbrukare och beslutsfattare kan göra för 

att uppnå ett hållbart lantbruk.

Kandidatarbetet genomfördes i samarbete med Institutionen för 
geovetenskaper vid Uppsala Universitet samt STUNS Energi. 
Om Du har några frågor angående projektet eller vill veta mer, 

kontakta gärna gruppens projektledare Lovisa Eriksson.

E-post: lovisa.eriksson93@gmail.com

Ett kandidatarbete genomfört av Louise Bartek, Lovisa Eriksson,           
Carin Hayer, Anna Lindholm, Lina Skilberg och Hampus Vestman

Ett självförsörjande lantbruk i Sverige
- förutsättningar för att bli oberoende av energiimport



Framtidsvision för drivmedel
Grafen nedan visar vår framtidsvision för drivmedel inom det
svenska lantbruket. Vi tror att ren diesel kommer fasas ut till
senast år 2050 för att ge plats åt biobränslen, eldrift och vätgas.
För att nå dit krävs en teknikutveckling då majoriteten av dagens
lantbruksmaskiner drivs av fossilt diesel, vilket inte är en hållbar
framtidslösning.

Idag Solceller och biodiesel
Imorgon Eldrivet och gödsel
I framtiden Fossilfritt lantbruk

Idag kan vi direkt sätta upp solceller på våra ladugårdstak för att 
försörja gården med el. Vi bör öka användning av biodiesel då det 
kan användas direkt i dagens motorer och minskar vårt 
importberoende.

Imorgon finns potential för teknikutveckling där fossildrivna 
maskiner ersättas med eldrivna. Svensk produktion av förnybara 
drivmedel och handelsgödsel bör stärkas.

I framtiden har vi fasat ut fossila drivmedel och ersatt med 
förnybart samt tekniska lösningar såsom vätgas och eldrift. Vi är 
också egenproducenter av el och handelsgödsel.

Trestegsmodell
- vägen till ett självförsörjande lantbruk
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Sammanfattning 
I detta dokument bemöter vi och tar ställning till den opponering vi fick på vår slutrapport. 
 
 
 



 
Allmän disposition 
Samtliga förslag på dispositionsändringar har tagits i beaktande och ändrats i enlighet med             
opponenternas förslag. Ordlistan är flyttad till direkt efter försättsbladet, vilket underlättade           
dispositionen av rapporten. Opponenterna tyckte att avståndet mellan orden i ordlistan behövde            
ökas för att underlätta läsningen, vilket har korrigerats. Inledande text till varje avsnitt har              
skrivits till. Vi valde, i enlighet med opponenterna, att placera metodavsnittet efter bakgrunden,             
då det gav rapporten ett bättre flöde. Underrubrikerna till avsnittet “4.1 Intervjuer” har justerats              
så de är mer lättöverskådliga och inte skapar förvirring. För att korta ner rapporten något, vilket                
önskades, har vi tagit bort samtlig information om etanol, då detta ansågs vara överflödigt. Vi               
valde att flytta diagrammen “Framtidsvision om drivmedel” till resultat, då detta är ett resultat vi               
har tagit fram utifrån litteraturstudien och intervjuerna. Även “För- och nackdelar för olika             
drivmedel” har flyttats till bakgrund eftersom detta avsnitt endast presenterade fakta och tillhör             
alltså bakgrundsavsnittet. Samtliga tabeller har justerats så de inte skiljer sig åt så mycket i               
utformningen.  
 
Språkligt 
Mindre språkliga felaktigheter, som ordval, förkortningar, syftningsfel, meningsuppbyggnad,        
länkar till samtliga figurer har korrigerats samt felskrivna referenser i referenslistan.           
Sammanfattningen är något omformulerad för att fånga mer intresse, vilket opponenterna           
önskade. I sammanfattningen användes benämningen “kvantitativa intervjuer” , vilket har tagits           
bort, då detta skapade förvirring. I övrigt har en del förtydliganden gjorts, men dessa är för                
många för att det skulle vara lämpligt att nämna alla i denna rapport.  
 
Konkreta kommentarer 
Avsnitt 3.1.4: Självförsörjandegrad i Skandinavien 
“Exempel? För landet eller jordbruket?” 
Vi anser inte att det finns ett syfte med att läsaren ska veta exakta kemikalier. Vi anser att det                   
snarare är en extra parameter som läsaren behöver behandla, vilket tar bort fokus från det viktiga.                
Importen av kemikalier sker på nationell nivå, så vi anser att man förstår att livsmedel inte                
importeras till just lantbruket, utan till hela landet. Därmed är det underförstått att även importen               
av kemikalier går till den nationella användningen.  
 
Avsnitt 3.2.3 Vindkraft 
“Allmän kommentar: Vad krävs för att vindkraft ska vara lönsamt? Ni skriver att det beror på                
vinden, men vilken medelvind krävs? Uppnås denna medelvind oftast på gårdar där gårdsverk             
skulle kunna placeras?” . 
Det är svårt att hitta exakt vilka vindhastigheter som krävs för att vindkraft ska bli lönsamt. Det                 
finns källor från gårdsverkförsäljare samt från privatpersoner på diverse forum som talar mot             



varandra. Att finna informationen från en pålitlig källa har varit en utmaning. Det går alltså inte                
att säga exakt vilken medelvind som krävs för ett lönsamt verk. Dessutom kan det variera mellan                
olika modeller. Generellt är vindkraft sällan lönsamt, framförallt jämfört med solceller, vilket            
nämns i rapporten.  
  
Avsnitt 3.3 Gödsel 
“Har ni hittat fler källor som stödjer detta? eller möjligen källor som motsäger? Om det finns                
fler källor som stödjer faktan ökar tyngden markant om ni nämner samtliga i refereringen” 
Det har varit svårt att hitta källor till både handelsgödsel och biodiesel. Den trovärdigaste              
informationen har kommit från tillverkarna själva. Under arbetet har all information granskats            
kritiskt för att säkerställa att information som använts inte varit färgad. Det är främst fakta om                
konkreta saker, ex. tillverkningsprocesser, som använts, vilket endast går att få från producenten.             
Liknande resonemang gäller även avsnitt 4.3.6 Biokol, där endast en källa har använts.  
 
Avsnitt 4.3.4 Energi och åtgång 
“Redovisa detta i tabell istället? Svårt att följa text med så mycket siffror” 
De presenterade siffrorna har dels olika enheter, dels är de inte direkt kopplade till varandra.               
Detta gör det svårt att sätta siffrorna i en tabell. Därför har vi valt att ha kvar detta som en                    
punktlista, då vi anser att det är ett bra sätt att presentera data. 
 
Avsnitt 5.2 Energianvändning inom lantbruket 
“Vi tycker det är konstigt att dessa grafer är (a) och (b). De har helt olika parametrar?                 
Färgerna matchar inte heller mellan figurerna.  
Även figurtexten är kort och förvirrande. Bilderna går inte att jämföra med varandra.  
 Står dessutom TWh/år i (a) i figurtexten men på grafen står det GWh/ÅR.  
Vad betyder 16 kubik?” 
Samtliga grafer är korrigerade så det blir ett bättre översiktligt sammanhang. Figurtexter är av              
mer förklarande karaktär och figurerna har bytt plats, i vissa fall färg, för att presentera resultaten                
på ett tydligare sätt.  
 
Avsnitt 5.4 Solcellsexempel 
“Skriv om i metoden! Annars kul att se. Nämn gärna vad syftet med denna uträkning är.” 
Vi har lagt till exemplet i som en del av metoden. Vi tycker att syftet med exemplet framgår i                   
texten och har därför valt att inte ändra något.  
 
Avsnitt 6 Diskussion 
“Väldigt lång och delvis rörig. Går det att använda punktlistor någonstans? En hel del ny info                
kommer upp här som borde tagits upp i bakgrunden istället.  
Bra med inledande text dock!” 



Vi har sett över dispositionen av diskussionen och försökt strukturera upp den. Vi anser att den                
nu är mer lättöverskådlig och begriplig. 
 
Avsnitt 6.1 Analys av intervjuer 
“Intressant del som borde analyseras noggrannare, Intervjuerna känns som en viktig del av ert              
arbete!” 
Intervjuerna är en viktig del av vårt projekt. Vi har använt intervjuerna som återkommande              
referenspunkt dels som resultat, dels som diskussionsunderlag. Att analysera intervjuerna mer           
noggrant skulle kunna uppfattas som upprepning av information, därför har vi inte utvecklat             
detta stycke alltför mycket. Detta avsnitt har ändå potential för utveckling, om tillfälle ges.  
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Sammanfattning 
En telefonintervju hölls den 15 maj med Niklas Bergman, expert på resurseffektivitet från             
Lantmännens riksförbund, för att dels diskutera LRF’s i ett framtida fossilfritt lantbruk men             
också vad de ser för framtidsprojekt. Det visade sig finnas en uppsjö med alternativ till fossilt                
diesel som idag används inom lantbruket, vissa kanske mer framträdande än andra.  



Lantmännens riksförbunds (LRF) roll inom förnybar energi och fossilfritt lantbruk är främst            
att följa vad som händer och utvecklas idag och vara insatta i de regler och lagar som skrivs.                  
De deltar också i vissa framtidsprojekt men är där endast projektpartner och påverkar inte              
själv arbetet. De kan hänvisa till att gårdar ska göra en energikartläggning, något kallat              
Greppa näringen, ett projekt drivet tillsammans med Jordbruksverket och länsstyrelserna.          
Genom detta kan gårdar hänvisas till en energikartläggare för en fast summa, något som kan               
energieffektivisera gården markant. 
 
Några av de framtidsprojekt som LRF har koll på är till exempelvis Energifabriken i              
Östergötland, Nöbble Gård i Kalmar samt Kurt Hanssons kabeldrivna traktor i Sala. Det             
sistnämnda projekt drivs tillsammans med SWECO och Sveriges Lantbruksuniversitet, där          
Kurt Hansson vill genom sin kabeldrivna traktor plöja åkrarna med solel. Som projektledare             
för detta ifrån SLUs håll står Gunnar Larsson som arbetar som forskare och lärare på SLU.                
Det finns flera kunniga inom området som arbetar på SLU men ett namn som dök upp var                 
Oscar Langelöv som arbetar med just förnybar traktorteknik och eldriftskonvertering. 
 
Som framtida förslag på förnybara drivmedel nämner Niklas bland annat biogas som ett av              
många alternativ. Biogasen har dubbel klimatnytta då den reducerar utsläpp samtidigt som            
det blir till drivmedel. Gårdsanläggningar för biogas finns idag och skulle kunna byggas ut,              
där kan rågas bli till el och överskottsvärme bildas. Gödslet som används som råvara till               
gårdsanläggningarna luktar dessutom mindre efter processen och går att använda som gödsel            
till åkrar därefter, även inom ekobruk. Biogas har funnits inom personbilar men på grund av               
få tankställen konkurrerade elbilarna ut biogasen. Det är däremot svårt att driva tyngre             
maskiner såsom traktorer på biogas eftersom de skulle behöva tankas så pass ofta, men de               
mindre maskinerna/transporterna på gården skulle kunna bytas ut till detta förnybara           
alternativ. I Uppsala så ligger biogasen i framkant när det gäller kommunal trafik.  
 
Andra förnybara drivmedel som diskuteras Preem evolution diesel, HVO, olika typer av            
RME samt eldrift. Preem evolution diesel produceras av Preem och består av upp till 50 %                
tallolja som utvinns ifrån massabruk. Det är dock begränsat för användning då det av              
logistiska skäl inte kan tillgås i hela landet, därav får det en ganska begränsad kundkrets.               
Likaså HVO - som inte heller finns att tillgå överallt, där har transportbolag valt att bistå med                 
HVO på egna mackar. HVO har något lägre densitet än diesel vilket gör att det kan gå åt lite                   
mer än vid vanlig dieselanvändning men annars så ska det vara ungefär lika effektivt som vid                
fossil användning. Maskintillverkarna har dock gått framåt och vissa tillverkare garanterar           
användning av HVO i deras maskiner medan några erbjuder någon typ av försäkring vid              
användning. Finland är också den närmsta producent av HVO. Något som har fått dåligt rykte               
de senaste åren är RME då det kan ställa till med bakterietillväxt i tankar om den används                 
med för stor inblandning. Eldrift är något som utvecklas och kommer mer och mer, men än så                 
länge är batterierna inte tillräckligt effektiva och därför oerhört stora om de ska driva en hel                
traktor, Niklas nämner därför en idé om att tyngre markarbeten skulle kunna genomföras av              
flera mindre maskiner. 



Det diskuteras slutligen att EU-regler ibland sätter stopp för att ta regeringsbeslut som gynnar              
biodrivmedel istället för fossilt då det kan missgynna andra produkter inom EU. Det är en               
stor utmaning i och med bland annat skattebefrielsen. I slutändan får vi svårt att ha samma                
konkurrenskraft som grannländerna. Lantbrukarna i Sverige har däremot ett otroligt driv att            
hitta egen lösning, mer det som är viktigast är att det helst ska vara lönsamt och framförallt                 
inte dyrare än diesel. Självförsörjande är något som är väldigt attraktivt idag. 
 
 
  
 


