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• JTI utvecklar kunskap 

för ökad hållbarhet 

med fokus på jordbruk, 

energi och miljö 

• JTI är en del av  SP-

koncernen

• Ca 55 anställda (varav 

4 i Lund och 2 i Skara)

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik



Disposition

• Reflektioner kring teknik. Hur kan teknik göra 

skillnad?

• Jordbrukets utsläpp. Var kan ny teknik bidra för 

att reducera utsläppen?

• Axplock av tekniker på väg mot ett klimatneutralt 

jordbruk 2050

• Slutsatser

• Diskussion 



• Teknik och management nära länkade

• Hållbara systemlösningar där bästa 

tillgängliga teknik är en viktig del

• Teknik kan aldrig fullt ut parera systemfel i 

en produktionskedja men kan öka 

effektiviteten i ett givet produktionssystem

Teknik kan inte ses isolerat



Tekniska lösningar behövs inom 

hela produktionskedjan

• Jordbrukets positiva och negativa påverkan på 

utsläpp av växthus gaser sker inom hela 

värdekedjan och bör med fördel involvera andra 

sektorer (energi, avfall och avlopp)

• Inte bara behov att utveckla ny teknik utan även

– använda befintlig teknik på rätt sätt (t ex sparsam 

körning)

– implementera känd teknik i större skala

– anpassa teknik som används inom andra områden 

(logistikplanering)



Utsläpp av växthusgaser för 

svenskt jordbruk 2010
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Jordbruksverket 2012 (Ett klimatvänligt jordbruk 2050)



Förbättrad kvävehushållning

• Förbättringar krävs på olika 

nivåer: fält, gård och region

• Lustgasavgången antas ofta 

vara 1 % av tillfört N. Utsläppen 

ökar dock exponentiellt vid 

överoptimala givor. Idag 

underskattas troligen effekten av 

”N-effektiv” odling. Viktigt med 

låga halter av rest-N.

• Höstspridning av stallgödsel kan 

utgöra ett särskilt riskmoment.
Kim et al. 2013



Målkonflikter i val av teknik: exempel 

på variation i lustgasavgång

N2O-N i % av tot-N: Bandspridn 0,3%, Täckt ytmyllning 1,1%

Men bandspridning behöver inte vara bättre

- NH3 leder till indirekt N2O, 

- Mer mineralgödsel kan behöva tillföras som 

innebär ökade emissioner



Förbättrad kvävestyrning på fältet

• Stor variation i skörd inom fält

• Kvävesensorer kan öka avkastningen och minska 

utlakningen

• Satellitbaserad navigation och autostyrsystem 

minskar överlappet mellan dragen vilket kan 

spara drivmedel, gödsel och tid

• Syntetiska nitrifikationshämmare används i vissa 

länder men är omdebatterat och förbjudet i 

många länder



Förbättrad kvävestyrning på gården

• Betydande potential till minskade 

lustgasemissioner genom 

stallgödselhantering som minimerar 

förluster till luft och vatten

• Rätt mängd vid rätt tidpunkt genom att: 

– Tillräcklig lagringskapacitet

– Använda robust och tillgänglig teknik i större 

utsträckning 

– Förbättrad teknik för mer exakt styrning av 

stallgödselns växtnäring, ex on-line mätning



Förbättrad kvävestyrning i och 

mellan regioner:

• Globalt problem med allt större koncentration 

av djur, ofta i kustregioner

• Separering och koncentrering/extrahering av 

stallgödsel 

• Viktigt inkludera produktifiering som utgår 

från lämpliga spridningsegenskaper

• Forskning och utveckling krävs för att hitta 

lösningar



Förbättrad kvävestyrning och 

klimatnytta genom biogasproduktion

• Rötning av stallgödsel ger klimatnytta genom 

att:

– Ersätta fossila bränsle

– Öka gödselvärdet, särskilt om fastgödsel rötas

– Minskade utsläppen av klimatgaser under lagring

• Utmaningar: a) effektiva lösningar som även 

inkluderar efterrötning eller uppsamling av gas 

och b) bättre utnyttjande av producerad värme



Växtförädling för ökad N-effektivitet 

ger lägre klimatavtryck

• Bygger på effektivare upptag genom mer 

utvecklat rotsystem eller overexpression av  

t ex alaninaminotransferas

– Mindre kväveåtgång per skördad mängd

– Mindre restkväve i mark som minskar risken för 

direkt och indirekt lustgasavgång



Växtförädling för lägre lustgasavgång

• Vissa arter/sorter kan påverka lustgasavgången 

genom utsöndring av naturliga nitrifikations-

hämmare: ex ett flerårigt gräs (B.humidicola) och 

en vild släkting till vetet

• Minskad nitrifikation leder även till lägre 

utlakning men kräver grödor som kan hantera 

höga NH4-halter

Philippot & Hallin, 2011



Klimateffektivare N-gödselproduktion

• Användning av BAT-gödsel

• Ersätta naturgas med förnybara råvaror genom 

t ex förgasning av biomassa eller rötning

CAN=Calcium ammonia nitrate

Zhang et al 2013, Brentrup & Palliere 2008

• Produktion av mineral-

gödsel står för ca 6 % av 

klimatpåverkan 

• Urea: lägre utsläpp vid 

produktion men högre vid 

användning

• Om BAT används är CAN 

ett bättre klimatval när 

både produktion och 

användning inkluderas

Klimatcertifiering: 

4,0 CO2e/kg N



Minskad klimatpåverkan från 

stationär förbränning
• Växthus

– 40 % av klimatpåverkan från stationär 

förbränning

– Ökad användning av biobränsle och 

spillvärme samt energieffektivare växthus

• Spannmålstorkning

– Ökad användning av biobränsle



Minskad klimatpåverkan från 

arbetsmaskiner

• Övergång till fossilfria drivmedel

– Med hög skörd, bra förfruktseffekt och ökad kol-

inlagring kan negativ effekt av iLUC motverkas

• Elektrifiering 

• Framtidsvision: små, förarlösa traktor-

enheter ersätter stora maskiner och minskar 

energianvändning och markpackning



Klimatnytta genom samverkan med 

andra sektorer

• Restfraktioner och ”avfall” från andra 

sektorer som foder eller gödselmedel

– Krav på utökad N-rening i reningsverk gör 

sortering av avloppsfraktioner för användning 

som gödselmedel intressant

• Perenna grödor för bioenergiproduktion 

särskilt viktigt för kolinlagring och för 

uppbyggnad av markens bördighet

Bild: Peter Ridderstolpe



Slutsatser

• Med rätt teknik kan man uppnå olika 

produktionssystems fulla potential att minska 

klimatpåverkan

• Teknik kan bidra till minskad klimatpåverkan 

men svårigheten att exakt styra biologiska 

förlopp och att vissa åtgärder redan görs kan 

begränsa effekten

• Många åtgärder för att minska utlakningen av 

kväve minskar även lustgasemissioner från 

mark t ex lite lättlösligt N i mark på hösten



Slutsatser

• Ekonomiska drivkrafter att förbättra N-styrningen 

på fältnivå. Ger även viss effekt på de totala 

klimatutsläppen.

• Med existerande och ny teknik kan 

stallgödselhanteringen förbättras väsentligt på 

gården men ekonomiska drivkrafter saknas och 

ytterligare FoI behövs

• Jord- och skogsbruk har en nyckelroll i 

omställningen till ett klimatneutralt samhälle. 

Trots det minskar FoU-anslagen och uppgår 

2015 bara till 17 % av anslagen till 

industri/transport och telekommunikation. 



Tack för mig! 

Frågor? Reflektioner!

Tot-N,
NH4-N,
P, K
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